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hakkında takriri (4/69) 216,220,249:252 

»-•-« 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki 
depremden müteessir olan mıntakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanun 
lâyihasının muvakkat bir encümende tetkiki 
kabul edildikten, sonra; 

Muğla mebusu Yunus Nadi'nin teşriî masu
niyetine dair mazbata kabul olundu. 

Beden terbiyesi, Hudut ve sahiller sıhhat ve 
inhisarlar umum müdürlükleri 1942 malî yılı 
bütçelerinde değişiklik yapılmasına; 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı A cetvelinde değişiklik yapılmasına; 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlü
ğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına ; 

Devlet demiryolları umum müdürlüğü me
mur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair ka
nunun bazı maddelerini değiştiren kanuna bir 
muvakkat madde eklenmesine; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan kanunların Maarif vekilliği 

kısmında değişiklik yapılmasına ve 3694, 3711, 
3829 ve 4142 sayılı kanunlara bağlı kadroların 
değiştirilmesine; 

Hazine ile istanbul Belediyesinin bir kısım 
alacaklarının karşılıklı olarak ibrasına; 

ilkokul öğretmenlerinin kadro, terfi, taltif 
ve cezalandırılmalarına ve bunlar için teşkil edi
lecek sağlık ve yapı sandıklarına ve alacakla
rına ; 

Geza ve tevkifevleri umum müdürlüğünün 
teşkilât ve vazifelerine; 

Avukatlık kanununun bazı maddelerinin ta
diline dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Perşeınbe günü saat on dörtte toplanmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Beis Vekili Kâtip 
Sivas Bingöl 

Şemsettin. Günaltay Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/925) (Bütçe 
encümenine) 

2. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununa bağlı D cetvelinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/926) (Bütçe encü
menine) 

3. — Orman umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/927) (Bütçe encümenine) 

— 212 — 



t : 28 14.1 .1943 C : 1 
4. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/928) (Bütçe 
encümenine) 

Teklif 
5. — îdare Heyetinin, Büyük Millett Meclisi 

1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi (2/75) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
6. r— Askerî ve mülki Tekaüt kanununun 

ikinci maddesinin değiştirilmesine dair olan 3066 
sayılı kanunun tadili hakkında kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/896) (Ruznameye) 

7. — Devlet demiryollarının ihtiyacı olan 
muharrik ve müteharrik edevatın siparişi için 
taahhüdat yapılmasına dair olan 3247 ve 3319 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/918) (Ruznameye) 

8. — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı 
ve iki arkadaşının, inhisar beyiyeleri üçte bir
lerinin harp maiûrierine^ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanunun dör
düncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Müdafaa, Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (2/64) (Ruznameye) 

1. — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Arzuhal encümeninin 5 . VI . 1942 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 3885 sayılı kararın Umu
mî Heyette müzakeresine dair 4/57 ve Arzuhal 
encümeninin 3 . VIII. 1942 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 4281 ve 4292 sayılı kararların Umu
mî Heyette müzakeresine dair (4/60) sayılı tak
rirleri ve Arzuhal encümeni mazbatası [1] 

(Mazbata okundu). 

REİS — Mütalâa var mı? 

[1] 87 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

9. — Memurin kanununun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa, Maliye, Bütçe ve Dahiliye encü
menleri mazbataları (1/581) (Ruznameye) 

10. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında 1/925, 1942 malî yılı Muva
zenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında 1/926, 1942 malî 
yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
1/928 sayılı kanun lâyihaları ile îdare Heyeti
nin, Büyük Millet Meclisi 1942 malî yılı 'bütçe-
çesinde değişiklik yapılmasına dair 2/75 sayılı 
kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

11. — Orman umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/927) (Ruznameye) 

12. — Şeker istihlâk vergisine dair 1718 ve 
3107 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve İk
tisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/914) (Ruznameye) 

13. — Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetle-
rindeki depremden müteessir olan mmtakalar-
da zarar görenlere yapılacak yardım hakkında 
kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazba
tası (1/924) (Ruznameye) 

• 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, sanat mektebini bitiren arka
daşlar alelekser ya makinist veya elektrikçi olu
yorlar. Hepimiz biliyoruz ki ordumuz motorize 
edilmiştir. Makine işlerinden anlıyan zabitlerin 
vücuduna şiddetle ihtiyaç olduğunu hepimiz bi
liyoruz. Sanat mektebi mezunları 10 senelik bir 
tahsil görüyorlar. Bunların bugünkü progra
mına göre lise derecesinde tahsil görmüş olduk
ları sabittir. Fakat vaktiyle orta mektepten çı
kanlar o zamanki Yedeksubay kanununa göre 
bu hakka sahip idiler. Halbuki bugün mer'i 
olan Yedeksubay kanunu ancak lise mezunları-

BİRİNCİ GELSE 
Açılma saati: 14 

REİS — Refet Canrtez 

KATİPLER — Vehbi Bilgin (Konya), Vedit üzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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na bu hakkı tanımaktadır. Son çıkan Barem I 
kanunu ise, sanat mektebi mezunlarının da lise 
derecesinde olduğunu kabul etmiş ve onların da 
lise mezunları gibi 20 lira asli maaş ile işe baş
lamalarını kabul etmiştir. Son Yedeksubay ka
nunu çıktıktan sonra Maarif vekâleti Meclisi 
Âliye bir tefsiri kanuni getirmiş, bu tefsire göre 
bir çok mektep mezunlariyle dokuzuncu sınıftan 
çıkan muallim mektebi mezunlarının yedeksu
bay hukukundan istifadeleri temin edildiği hal
de bu on sınıfı bitiren kıymetli elemanlar bu 
haktan mahrum edilmiştir. Tabii çıkan tefsiri 
tenkit etmek istemiyorum. Yalnız bu arkadaşlar 
bugün orduya son derece lâzım olan eleman
lardandır. Bunlar piyade ve topçu neferi olarak 
kıtaya sevkedilmektedirler. Diğer taraftan her 
gün artan motorize kuvvetlerimizin makina-
larını tahrik ve sevku idare edecek adam
larımız, subaylarızı pek az denecek derecede
dir. Bu eksikliği ancak bu mektepten çıkan 
mütehassıs arkadaşların telâfi edeceği vares-
tei arzu izahtır. Bundan evvel Tokad mebusu 
Sıtkı Atanç arkadaşımız bir teklif yaparak Mec
lisi Âliye sevketmiştir. Bu teklif elyevm Millî 
Müdafaa encümenindedir. Esasen müstedilerin 
dilekleri de bir kanun mevzuu olduğuna göre 
bu takririmin Arzuhal encümeninin verdiği ka
rarla birlikte Millî Müdafaa encümenine havale
siyle orada tetkik edilecek Teknik okul mezun
ları hakkındaki kanuna bunların da ithal edilme-
seni yüksek tasvibinize arzediyorum. 

ZÎYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — 
Encümene gitsin, Millî Müdafaa encümenine 
gitsin. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. R. Gl. KÎÂZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Sıtkı arkada
şımızın evelce vermiş olduğu takrir Maarif en
cümenine verilmiş ve orada bunların, ihtiyat 
zabiti olmağa elverişli tahsil görmedikleri te
barüz ettirilerek mütalâası alınmak üzere encü
meninize gönderilmiştir. Bu bir kanun mevzu
udur. Millî Müdafaa encümeni ile Maarif encü
meninde tetkik edilecektir. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bende- | 
nizin maruzatını da budur, mademki Millî Mü
dafaa encümeni onu tetkik edecektir. Millî Mü
dafaa encümeni bu arkadaşların da vaziyetini 
tetkik etsin. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Maarif encü
menine gitsin. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
Maarif encümeni reddeder, Millî Müdafaa en
cümenine gitsin. 

ARZUHAL En. M. M. HAMDÎ ŞARLAN 
(Samsun) — Efendim, mazbatamızda arzettiği-
miz veçhile bu yeni bir kanun mevzuu olduğu 
için ve arkadaşımızın izahatı bu noktaya ma
tuf bulunduğundan encümence yapılacak bir 
şey yoktur. İster Millî Müdafaa encümenine, | 
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ister Maarif encümenine gitsin. Arzuhal encü
meninin ittihaz etmiş olduğu kararda bu dilek 
hakkında encümence bir muamele yapılmasına 
imkân olmadığı merkezindedir. Binaenaleyh, 
biz de mazbatamızın kabulünü rica ediyoruz. 

REÎS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer mazbatayı okutuyorum. 

2. — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Arzuhal encümeninin 2 . XII . 1942 taihli haf
talık karar cetvelindeki 4402 sayılı kararının 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal encümeni mazbatası (4/67) [1] 

(Mazbata okundu) 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu arkadaş mütekait bir 
yüzbaşıdır; tekaüt olduktan sonra Devlet hiz
metinde vazife almak istemiş ve tabii kendisine 
eski Barem kanununa göre yüzbaşının maaşı 
aslisi ne ise o esas üzeninden maaş tahsisi icabet-
mektedir yeni tâyin edileceği hizmette kendi
sinin alacağı maaş hakkından daha yüksek ol
duğu için buna nazaran eski kanunun yedinci 
maddesine göre bu maaşı alabilmesi ancak He
yeti Vekile kararma vabestedir. Mağdur arka
daş, Heyeti Vekile kararına iktiran etmiş ve bu 
70 lira maaşı asli ile Gümrük muhafaza komu
tanlığı müfettişliğine tâyin edilmiştir. Artık 
bu dadikadan itibaren bu arkadaş mütahassıs 
mevkiine geçmiş ve 70 lira maaşı asli sahibi 
olmuştur. Bundan sonra yeni Barem kanunu 
çıkmış daha evvel bu arkadaş 10 sene kadar bir 
zamanını ücretle geçirmiş, sonradan maaşlı bir 
memuriyet almak istemiş ve 10 sene ücrette 
geçirdiği hizmetinin de mahsup edilerek maaşı
nın o suretle tâyin ve tahsis edilmesini istemiş
tir. Bu arkadaşın hakkı verilmediği için kanun 
yollarına müracaat etmiş filvaki yeni Barem 
kanunu maaşlı memuriyette bulunanlara ücretli 
memuriyetlerde geçirdiği müddetleri bir hak 
olarak tanımıyor. Sonradan bu kanuna mül
hak olarak çıkan ve ihtisas mevkiini gösteren 
3968 numaralı kanunun üçüncü muvakkat mad
desi intibakın sureti icrasını göstermektedir 
bu maddeye göre intibakta hem ücretin, hem de 
maaşın hesap edilmesi ileriyle sürülmüş bulun
duğundan bu arkadaşın hakkını da Barem ka
nunu kendi ruhu ve umumî hükümleri içine 
almıştır. Bunun için Arzuhal encümeninin 
vermiş olduğu karara itirazen huzuru âlinizde 
bu müdafaatımı arzediyorum. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, Ar
zuhal encümeninin mazbatası, hakikaten vaziyete 
tamamen uygun değildir. Bu uygun olmayış 

[1] 89 sayılı basmayazı zabtın sorumdadır-
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dosyada mevcut malûmatın zamanla biraz de
ğişmiş olmasından ileri gelmektedir. Müsaade bu
yurursanız arkadaşım Sinan'ın maruzatına ilâve
ten bazı izahatta bulunursam zannederim ki, ha
kikaten mağdur vaziyette bulunan fakat şu 
veya bu vekâletin hakkı ihkak etmemesinden 
dolayı değil, kanunun bir noksanından dolayı 
mağdur vaziyette bulunan bu arkadaşın der
dine hep birlikte bir çare buluruz. 

Şimdi edendim, bu zat 1926 senesinde emek
li yüzbaşı olduktan sonra 80 - 300 lira arasında 
bir çok ücretli hizmetlerde çalışmış, ondan 
sonra, kıymetli bir adam, Vekiller Heyeti 
karariyle 1452 numaralı kanunun yedinci mad
desine göre 70 lira aslı maaşlı bir memuriyete 
tâyin edilmiş. 3656 sayılı Teadül kanunu bu 
vatandaşı bu vazifede bulmuş. Az vakit geç
tikten sonra bu vazife lâğvedilmiş tekrar üc
retli vazifelerden birine tâyin olunduğu za
man aynı kanuna göre intibakı yapılırken bu 
vatandaşın ücretli vazifelerde geçen hizmeti 
nazarı itibare alınmamıştır. Fakat 3656 sayılı 
kanunun alâkalı maddelerini kısaca tekrar eder
sem görülecektir ki, bundan daha geri vazi
yette bulunan memurların ücrette geçen hiz
metleri nazarı itibara alınmaktadır. Bu zat 
fazla olarak bir de maaşlı memuriyete ve He
yeti Vekile kararı ile tâyin edilmiştir sırf ma
aşlı bir memuriyete tâyin edilmiş bir arka
daşın ücrette geçen hizmetlerinin nazarı dik
kate alınmasını menetmektedir. Eğer Heyeti 
Vekile karariyle maaşlı bir hizmete getirilmemiş 
ve bir çok ücretli hizmetlerden geçtikten sonra 
kanun çıkmış ve ondan sonra bir ücretli memu
riyete tâyin edilmiş olsaydı. O zaman ücrette 
geçen hizmet, 3656 numaralı kanunla nazarı 
itibara alınacaktı. Tesadüfen, kanun çıktıktan 
sonra maaşlı bir vazifede bulunmasa, kanu
nun metnine göre, eski hizmetlerinin nazarı 
itibara alınmasına mani olmaktadır. Teadül 
kanunun muvakkat ikinci maddesi, kanunun 
neşri tarihinde ücretli olanlara, muvakkat üçün
cü maddesi, ücret ve ihtisas mevkiinde olanlara, 
dördüncü maddesi, kanunun neşri tarihinde ma
aşlı olanlara, dokuzuncu maddesi, kanunun neş
ri tarihinde iş başında olmayıp evvelce maaşta 
olanlara aittir. 13 ncü madde, bilhassa buraya 
dikkat nazarınızı çekmek isterim, 13 ncü mad
de, kanunun neşri tarihinde iş başında olmayıp 
da evvelce ücretli hizmetlerde bulunanlara aittir. 
Bu 13 ncü maddeye göre kanunun neşri tarihin
de iş başında bulunmıyan bir mememur, bilâhare 
ücretli bir memuriyete tâyin olunursa bunun 
evvelce ücrette geçen müddetleri nazarı itibara 
alınarak yeni vazifesinde intibakı ona göre ya
pılmaktadır. 3656 sayılı kanun çıktıktan sonra 
bunun bazı boşlukları olduğu tatbikatta anla
şılmış ve müteakiben kabul edilen kanunla bu 
boşluklardan bir kısmı doldurulmuştur. Meselâ ! 
3656 numaralı kanunun muvakkat maddelerinde ! 

istisnai mevkide bulunanların vaziyetleri der
piş edilmemiştir, yani valiler, hukuk müşavirleri 
vesaire Barem esaslarına tabi olmıyan diğer me
murlar. 

İkincisi ihtisas mevkiinde bulunanların meykii 
derpiş edilmiş değildi. Nihayet arzettiğim 14-52 
numaralı kanunla ve Vekiller Heyeti karariyle 
maaşlı memuriyetlere tâyin olunmuş memurlara 
dair bir intibak hükmü de derpiş edilmiştir. 
Bilâhara 3 .1 .1941 tarih ve 3968 sayı ile neş
redilen Devlet memurları maaşlarının tevhit ve 
teadülüne dair kanuna ek kanun lâyihasının 
esbabı mucibesinde izah edildiği gibi bu ilk iki 
vaziyet, ilk iki noksan tamamlanmıştır. Şimdi 
bu vaziyet açıkta kalmıştır. Yani arkadaşlar, 
kanunun muvakkat 13 ncü maddesine göre ka
nun çıktığı zaman fakat evvelce ücretli hiz
metleri olan bir adam bilâhara ücretli bir me
muriyete tâyin edilince evvelki ücretli memuri
yetleri nazarı itibara alındığı halde bu mazba
tada mevzuubahis olan Salâhattin Yurdoğlu'nun 
evvelce geçen hizmetleri sadece ihtisasına bina
en, Vekiller Heyeti karariyle bu vazifede bu
lunması dolayısiyle nazarı itibara alınmamakta
dır. Bu, kanunda bir boşluktur. Bence 13 ncü 
maddenin evleviyetle bu hâdisede de tatbik edil
mesi lâzımgelir. Çünkü nihayet bu adam ücret
li vazifelerde bulunmuştur, tekaüt olduktan 
sonra ücretli vazifelerde bulunmuştur. Müteka
it olduktan sonra ücretli vazifelerde bulunmuş
tur. Kanun bu vaziyeti derpiş etmiyor. Eğer 
bu memuriyete tâyin edilmemiş olsaydı bu ma-
sabakından istifade edecekti. Binaenaleyh ev
leviyetle 13 ncü maddenin onun hakkında tat
bik edilmesi lâzımdı, fakat tatbik edilmemiş. 
Kanun böyle anlaşılmış, bir diyeceğim yoktur. 
İdarî sahada böyle anlaşılmıştır, kazai sahada 
böyle anlaşılmıştır. Fakat bunun neticesinde 
ortaya çıkan bir hakikat var ki, bu vaziyetteki 
vatandaş mağduriyete uğramıştır. Çünkü eğer 
mütehassıs sıfatiyle ve Heyeti Vekile kararı ile 
istihdamına karar verilmemiş olsaydı eski va
ziyetinden istifade edecekti. Yeni bir maaşlı 
memuriyete tâyin edilmesi bir ceza mı tdşkil 
edecektir ? 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Bütün maaşlıların ücrette g«çen hizmet
leri nazarı itibara alınmamıştır. Maaş için Ba
rem bir esas koymuştur. Buyurduğunuzu yapar
sak hepsi hakkında da tatbik etmek lâzımgele-
cektir. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — 3656 sayılı 
kanunda mevzuubahis olan intibak vaziyeti 
doğrudan doğruya tekaüt olmamış ve maaşı ile 
müstahdem Devlet memurları hakkındadır. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI ( Elâzığ ) — 
Maaşlı olsun, olmasın, hepsi Devlet memurudur, 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Arkadaş
lar , bilmem maksadımı izah edebildim mi? Bu 
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adam Heyeti Vekile karariyle bu vazifeye tâyin 
edilmemiş, olsaydı eski hizmetlerinden istifade 
edecekti. Halbuki Heyeti Vekile karariyle bir 
vazifeye tâyin edilmiş olması nasıl olur da eski 
haklarını ihlâl eder. Vaziyet bundan ibarettir. 
Binaenaleyh eğer Hükümet . . . Maliye vekili 
arkadaşımın noktai nazarına muhalif olduğu
nu görüyorum, fakat, insaf buyursunlar, bu, 
adalete ve mantık kaidelerine uygun mudur? 
Evvelce ücretli vazifelerde bulunan bu adam 
mütekait iken kanunun derpiş ettiği veçhile şa
yet bu vazifeye tâyin edilmemiş olsaydı bu üc
retten istifade edecek olduğu halde sırf kıy
metli bir adamın ihtisasından dolayı Heyeti Ve
kile karariyle maaşlı vazifeye tâyin edilmiş ve 
bugün bu vaziyet onun aleyhinde bir ceza olarak 
kullanılıyor. Bu, adalete yakışmaz. Bir takrir 
veriyorum. Kanunun boşluğu doldurulsun, 
Yüksek Heyeti Umumiye de kabul ederse bun
da bir adaletsizlik görüyorum. Takririm de şu 
mealde olacaktır: 

Bugünkü kanun idarî ve kaza mercilerinin 
anlayışına göre o vaziyeti derpiş etmemektedir. 
Fakat kanunda bir noksanlık vardır. Hükü
metten bir temenni yapalım. Bu boşluğu dol
durmak, bir kanun getirsin. 

MALÎYE V. PUAD AĞEALI (Elazığ) — 
Arkadaşlar, maaşlı bir memuriyette bulunan va
tandaşların bareme nasıl intibak etmesi lâzım-
geleceği esaslarını kanun tesbit etmiştir. Şimdi 
eğerki; arkadaşımızın dediği gibj bu muvazzaf 
memuriyette bulunanların ücrette geçirdikleri 
zamanları dahi nazarı itibare almak lâzımge-
lirse, bütün Devlet memurlarının bugünkü de
recelerini bilmem ne kadar derece daha yük
seltmek lâzımgelecektir. (Doğru sesleri). Ev
velce ücretle müstahdem bulunduğu memuriyet
te ücretli imiş maaşlı olmuş, ücretli olmuş, ne 
suretle olursa olsun, barem yapıldığı zaman 
kendisini maaşlı memuriyette bulmuşsa, bu me
muriyet için ne suretle intibakı lâzımgeleceği 
esasını tesbit etmiştir. Eğer buraya bir rah
ne açacak olursak tekaütlüğünden sonra maaş
lı memuriyete girse veyahut tekaütlüğünden 
evvel böyle olsun dersek zannederim bugünkü 
yapılmış olan teadülü de zirüzeber ederiz. 

Eğer bu mevzuubahis olan arkadaşın fevka
lâde hizmeti varsa, taltif edilmesi iâzımgeliyor-
sa başka cepheden düşünülmelidir. Sureti umu-
miyede arkadaşımın dediği gibi böyle bir teklif
ten mühim rahneler hâsıl olur ve yerleşmiş olan 
adalet sarsılmış olur. Maruzatım bundan iba
rettir. 

ALÎ RÎZA TÜREL (Konya) — Bendenizin 
arzettiğim maaşlı memuriyet vaziyetiyle Vekil 
Beyefendinin söyledikleri arasında bir fark 
vardır. Bilhassa bunu tebarüz ettirmek isterim. 
Bir adam tekaüt olduktan sonra tekrar maaşlı 
vazifeye getirilemez. Bu esastır. Kanunun 
derpiş ettiği maaşlı vazifelerdir. Tekaüt olma
mış, tekaüde sevkedilmemiş bir adam tekaüt 
olduktan sonra Heyeti Vekile karan ile hak
kında müktesep hak teşkil etmemek şartiyle 
maaşlı vazifeye tâyin edilmiştir. Bu nevama 
bir nevi muvakkat ve ücretli memuriyet vaziye
tidir. ihtisasına binaen tâyin edilmiştir. Fark 
vardır. Bu adam hiç tâyin edilmemiş olsaydı, 
eski ücretlerinden istifade edecekti. Tâyin edil
miştir. Diğer maaşlılar için de böyledir. Şu
nu arzedeyim ki, bu zatı tanımıyorum. Birçok 
yerlerde hizmetleri vardır. Teklifim gayet 
umumî mahiyeti haiz bir tekliftir. 

Hükümetin bu boşluğu dolduracak bir ka
nun getirmesi temennisinin izhar edilmesinin 
reye konulmasını istiyorum. Maksat budur. 
Takdir size aittir. (Mazbata reye sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerden dolayı 3656 sayılı 

kanunun bu müzakere ile ortaya çıkan boşlu
ğunu doldurmak üzere bir kanun lâyihası geti
rilmesi için Hükümetten temennide bulunulma
sı hususunun karar altına alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Konya mebusu 
Ali Rıza Türel 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Re
is Bey, bu takrir reye konulamaz. 

REÎS — Bu teklif usulüne muvafık değil
dir. Binaenaleyh, Riyaset bunu reye koyamaz. 

Mazbatayı yüksek reyinize arzediyrum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4. — TAHRÎRLER 

1. —• Bilecik mebusu Memduh Şevket Esen-
dal ve iki arkadaşının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi intihabının yenilenmesi hakkında takri
ri (4/69) 

REÎS — Efendim, tecdidi intihap hakkında 
bir takrir vardır, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Büyük Millet Meclisi intihabının yenilenme

sine karar verilmesini teklif eyleriz. 
Bilecik mebusu Trabzon mebusu 

M. Şevket Esendal Hasan Saka 

İstanbul mebusu 
Ali fena Tarhan 

REÎS —• Efendim, bunu açık reye vazetmek 
lâzımdır. Çünkü mürettep adedin ekseriyeti 
mutlakası bulunmak iktiza eder. 

(Ankara intihap dairesinden başlanılarak 
reyler toplandı). 

REÎS —• Rey vermiyen zevat var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

-m-
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3. — Ordu mensuplariyle Emniyet işleri I 

umum müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve mu- \ 
amele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er ta- ] 
yını verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Bütçe ve Dahiliye encümenleri maz
bataları (1/903) [1] 

REİS — Lâyihanın müstacelen müzakeresini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, bu lâyihai kanuniye Yüksek 
Heyetçe kabul edilen usule göre son Dahiliye en
cümenine gönderilmiştir. Fakat, binnetice mas
raf yaratan, masrafa taallûk eden ve bütçe 
tahsisatı üzerinde müessir olan bir kanundur. 
Bu itibarla doğrudan doğruya Bütçe encümeni
nizi alâkadar eden bir kanun olması hasebiyle, 
işin bütçeye taallûku dolayısiyle Bütçe encü
meninin hazırladığı metinlerin yüksek reyinize 
arzedilmesini rica ederim. 

REİS — Lâyiha Bütçe encümenine, ondan 
sonra taallûku hasebiyle en son olarak Dahiliye 
encümenine gitmiştir. Fakat hakikaten işin 
taallûk ettiği encümen Bütçe encümenidir. Büt
çe encümeninin metnini okuruz, Dahiliye encü
meni de kendi noktai nazarmı müdafaa eder. 

Ordu mensuplariyle Emniyet umum müdürlüğü^ 
ve Gümrük muhafaza ve muamele smıfı kad
rolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi 

hakkında kanun 
MADDE 1. — Seferberlikte seferin ve fev

kalâde hallerde bu hallerin devamı müddetince: 
A) Askerî kadrolarda müstahdem bilû

mum subay ve askerî memurlara ve bunların 
yerlerinde ücretle çalıştırılanlara; 

(Jandarma, Gümrük muhafaza, Orman ko
ruma teşkilâtında olanlar dahil) 

B) Seyyar ordu (bilûmum hava birlikleri 
ve bunlara bağlı seyyar teşkiller, harp gemi
leri, donanmaya mensup muavin gemiler ve 
deniz vasıtaları, seferî kuruluşa dahil olup 
hizmete alman Devlet teşkilâtına bağlı diğer 
deniz vasıtaları dahil) müstahkem mevkiler, 
gümrük muhafaza, orman koruma ve jandarma 
tabur ve alayları (sabit jandarma kıta ve teş
killeri hariç) kadrolarında çalışan ve Devletçe 
iaşe edilmiyen maaşlı ve ücretli sivil memur ve 
müstahdemlere; 

birer er tayını istihkak olarak verilir. 
Bu istihkak kazandan yemek suretiyle veya 

aynen veya bedelen verilir. 
Kısmî seferberlikte er tayını istihkakı yal

nız seferber olan kıtaat ve karargâhları men
fi] 78 sayılı basmayazı ve eki zaptın sonun-

dadır. 

suplarına verilir. 
DÂHİLİYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 

BOZKURT (Zonguldak) — Muhterem arka
daşlar, emniyet teşkilâtını da alâkadar eden 
bu kanun Dahiliye encümenine de havale edil
diği halde her nasılsa Bütçe encümenine gitmiş. 
Bilâhara muttali olduk ve Bütçe encü
meninden çıktıktan sonra Dahiliye encüme
nine âldJc. Dahilîye encümeni bazı sebep
ler göstermek suretiyle bu maddeleri tadil 
etmiştir. Bunun sebeplerini arzedeceğim ve bu 
sebepleri ârzettikten sonra doğrudan doğruya 
Dahiliye encümeninin kabul ettiği maddenin 
kabulünü rica edeceğim. Tabii takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

Bir defa Bütçe encümeni bu lâyihai kanu-
niyenin birinci maddesinde fevkalâde haller
den bahsetmiştir. Sonra üçüncü maddesiyle de 
yine bugünkü fevkalâde ahvali ayırmıştır. Bi
zim mevcut olan mevzuatımızda ahvali fevkalâde 
tâbiri iki kanunda geçer. Birisi (3634) sayılı 
Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunun da diğeri 
de (3780) sayılı Millî korunma kanunundadır. 
Bu iki kanun ahvali fevkalâdeden bahsetmiştir. 
Daha evvel çıkmış olan (3634) sayılı Millî Mü
dâfaa mükellefiyeti kanununun birinci mad
desi şu suretle bunu zikretmiştir. «Umumî veya 
kısmî seferberlik halinde ve fevkalâde hallerde 
yapılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların 
tecemmüleri esnasında, alelade vasıtalarla temin 
edilemiyen bütün askerî ihtiyaçları veya hiz
metleri bu kanunun hükümleri dairesinde ver
meğe veya yapmağa her şahıs borçludur.» 

Burada umumî seferberlikle kısmî seferberliği 
ayırdıktan sonra bir de fevkalâde hallerden bah
setmiştir. Fakat bu fevkalâde halin ne gibi 
şeyler olduğunu zikrü tasrih etmemiştir. 

İkinci kanunumuzda fevkalâde hallerden bah
sedilmiştir. O (3780) sayılı Millî korunma ka
nunudur. Bu kanunun birinci maddesi şöyle di
yor: «Fevkalâde hallerde Devletin bünyesini ik
tisat ve millî müdafaa bakımından takviye mak-
sadiyle îcra Vekilleri Heyetince bu kanunda 
gösterilen şekil ve şartlar dairesinde vazife 
ve salâhiyetler verilmiştir. Fevkalâde haller 
şunlardır : 

A) Umumî veya kısmî seferberlik; 
B) Devletin bir harbe girmesi ihtimali; 
C) Türkiye Cumhuriyetini de alâkalandıran 

yabancı devletler arasındaki harp hali.» 
Birinci kanun yani Millî Müdafaa mükelle

fiyeti kanununda, seferberlik halini, kısmî se
ferberliği, ahvali fevkalâdeyi, ayırmak suretiyle 
ayrı bir vaziyet olarak gösterilmiştir. Millî ko
runma kanununda fevkalâde haller umumî se-
seferberlik, Devletin bir harbe girmesi ihtimali 
ve Türkiye Cumhuriyetini alâkalandıran yaban
cı devletlerin yaptığı harpten bahsetmiştir.1 Şu 
halde bugün fevkalâde hal için bu C fıkrasını 
nazarı dikkate almamız sebep olan vaziyettir. 
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Vaziyetimiz de budur, bugüne tetabuk eden va
ziyet budur. Fevkalâde hal birdir, iki olamaz 
yalnız tesirleri ve sahaları ve sebepleri bakımın
dan ayrı olabilir. Fakat netice itibariyle bir 
fevkalâde hal vardır. Binaenaleyh fevkalâde ha
lin mahiyeti birdir, İki kısma ayırmayı Dahi
liye encümeni muvafık görmemiştir. 

İkinci noktai nazar birinci maddede fevkalâ
de hallerde ve umumî seferberlikte orduya, ki 
müsellâh bir kuvvettir, bu maddenin orduyu 
teşkil eden A. B. fıkralarında sayılmış olan 
teşekküller meyanında Hükümetin teklifinde 
a. b. c ve d fıkralarında emniyet teşkilâtında 
dahil olanlar da mevcut olduğu halde ve Millî 
Müdafaa encümeni de bunu aynen kabul ettiği 
halde, Bütçe encümeni bu D fıkrasiyle temditli 
erbaş ve erlere ait C fıkrasını ayırmış ve biraz 
evvel arzettiğim şimdiki «fevkalâde hal» madde
sine koymuştur. Filhakika esas olan er tayını 
kabul edilmektedir. Fakat prensip itibariyle 
ortada bir fark mevcuttur. O da Devletin mü
sellâh bir kuvvetine fevkalâde hallerde daimî 
mahiyeti haiz er tayını verirken, yine Devletin 
müsellâh bir kuvveti olan ve fevkalâde haller
de vazifesinin şümulü ve ehemmiyeti bir kat 
daha artan emniyet teşkilâtı gibi bir kuvveti 
diğer kuvvetlerden ayırmanın mıivafık olamıya-
cağmı düşündüğümüz için. Hükümetin ve Millî 
Müdafaa encümeninin kabul ettiği şekilde Da
hiliye encümeni yeni bir madde hazırlamıştır. 
Binaenaleyh bu maddenin doğrudan doğruya 
okunmasını ve kabul edilmesini rica ediyorum. 
Takdir şüphesiz Yüksek Heyetindir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, encümeniniz her iki sınıf ara
sında er tayını istihkakı vermek için fark gör
müştür. Mucip sebepleri birbirinin aynı değil
dir. Malûmu âlileri evvelâ ordu mensupları 
için er tayım kabul edilmişti. Bu istihkakın 
kabulüne saik olan; ordu mensuplarının, bulun
dukları yerde uzun müddet oturamamaları, in-
delhace öteye beriye seferber halinde gitmek 
ıstırarında kalmaları ve kendilerinden aileleri
nin uzak yerlerde bulunmaları mecburiyeti kar
şısında bir nefer tayını verilmesinde zaruret gö
rüldü. Sonra ahvali fevkalâde ilcasiyle hayat 
pahalılığı da nazarı itibara alınarak, ağır işlerle 
muvazzaf olan başka teşekküllere de bu istih
kak verilmesi tensip edildi, takarrür etti. Bi
naenaleyh ; bu iki sınıf arasında tam mânasiyle 
mutabakat yoktur. Mutabakat olmamasıdır ki 
encümeniniz maddeyi ikiye ayırmıştır, ordu 
mensupları için mutlak surette, seferberlikte 
ve ahvali fevkalâdede, ki bugünkü avhali fev
kalâde de olabilir, iktisadi hayatı darlaştıran 
vazivet tahaddüs etmeden evvel dahi ahvali fev
kalâde taahddüs edebilir. Halbuki biz polis teşki
lâtına bunu vermek için şunu nazarı itibara aldık. 
Ahvali fevkalâde hayatı tazyik etmiştir. Bu ha

yatı tazyik eden vaziyet karşısında ağır hiz
metler gören bu arkadaşlara er tayını verilmesi 
lâzımdır kanaatiyle bunu yürütmek. Herhangi bir 
zaman bir yerde seferberlik olursa, bir ahvali 
fevkalâde tahaddüs ederse otomatik şekilde bu 
teşekküller mensupları istihkak alacaktır. Hal
buki vazıı kanunun maksadı bu değildir. Bu
günkü hali fevkalâdenin devam ettiği müddetçe 
tayın verilmesi mevzuubahis olduğuna göre, 
encümenimiz bunların hepsini bir yere koymayı 
doğru bulmamıştır. Kanunun muhtevasında 
bu söylediğim noktai nazarı teyit eder mahiyet
te bir hüküm mevcuttur. Muhterem arkada
şım da bilirler ki, C fıkrasında temditli eratın 
istihkaklarına ilâveten bir yevmiye verilmek
tedir. Bu yevmiyenin verilmesinin saiki nedir? 
Bugünkü hayatı tazyik eden sebeplerdir. Bina
enaleyh bu ihtiyaç durmadıkça, hali fevkalâde 
hadis olmuştur, ordunun bir taraftan diğer ta
rafa tecemmu etmesini istilzam eden sebepler 
hâsıl olmuştur. Seferberlikte bu yapılmaktadır. 
Binaenaleyh bunlara da istihkak vermeği encü
meniniz yerinde ve lüzumlu görmedi. Takdir 
Yüksek Heyetindir. Encümeniniz kabil olduğu 
kadar bu işte sizi temsil ederek ve sizin istediği
niz vaziyette hareket ettiğine kanidir. Onun 
için zannederim encümenimizin hazırladığı 
madde çok yerindedir. Hele bu maddeyi değiş
tirmese hiç mahal yoktur. Eğer bir itirazları 
varsa ikinci bir ayrı hüküm konabilir. Bu şe
kilde yürümesinde hiç bir beis yoktur. Tama-
mivle ayrıdır. Kısmî seferberlikte ne olacak di
yorlar. Kısmî seferberliği alâkadar etmez. 0-
nnn îcin Yüksek Heyetinizden maddenin aynen 
kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Bir takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerden dolavı Dahiliye en

cümeni metninin okunmasını teklif ederim. 
Zonguldak mebusu ve 
Dahiliye En. M. M. 

î. E. Bozkurt 
REÎS — Takrir kabul buyurulduğu takdirde 

Dahiliye encümeni metnini okuvacağız. Reye ar-
zedivornm. Takriri nazarı itibara alanlar . . . 
Nazarı itibara almıyanlar . . . Takrir nazarı iti
bara alınmamıştır. 

Bütçe encümeninin hazırladığı maddeyi re
yinize arzedivorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Er tayınının aynen verilmesi 
halinde verilecek olan erzakın nevi ve miktar
ları Yem ve Taymat kanunu esaslarına uygun 
olarak ilgili vekaletlerce tâyin ve tesbit olu
nur. 

Bedel en verilmesi takdirinde muayyenat kıy
metleri Maliye ve Millî Müdafaa vekâletlerince 
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müştereken tesbit edilecek esaslara göre tâyin 
olunur. 

REİS -— Mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bugünkü fevkalâde hallerin 
devamı müddetince: 

A) Jandarmada müstahdem temditli er
baş, onbaşı ve erlere (ilâveten) 

B) Emniyet umum müdürlüğü kadrolariy-
le Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memur
ları teşkilâtına dair 3944 sayılı kanuna bağlı 
kadroya giren maaşlı ve ücretli memurlara; 

Er tayını istihkakı olarak ayda maktuan 
25 lira verilir. 

DAHİLÎYE En. M. M. ÎBRAHÎM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Muhterem arka
daşlarım ; şimdi okunan Bütçe encümeni mazba
tasının nihayetine bir fıkra ilâvesini, Dahiliye 
encümeni esasen kendi maddesine yazmıştı, En
cümen namına rica ediyorum, o fıkra şudur: 
Ancak 25 lira bedel daimî olmayıp memleketin 
muhtelif yerlerinde iktisadi durumların göste
receği lüzumlara göre Vekiller Heyeti kara-
riyle değiştirilebilir. 

Bu fıkrayı koymadığımız takdirde bugün
kü iktisadi vaziyetin 1, 3, 5 ay sonra alacağı 
şekli şimdiden göstermeğe imkân olmadığını 
şüphesiz takdir buyurursunuz. Eğer vaziyet 
umumî rayiç bugünkü hayat seviyesi bir ay 
iki ay sonra Meclisin içtima etmediği bir za
manda değiştiren rayiç tenezzül ederse ve 
meselâ 15 lira ile bunu temin etmek imkânı 
mevcut olursa Hükümetin zararına ve müsteh
liklerin lehine bir vaziyet devam edecektir. Ak
si takdirde rayiç yükselirse müstehiklerin zara
rına ve Hükümetin kârına bir vaziyet devam 
edecektir. Halbuki, bu kanundan maksat, bil
hassa müstehliklerin zarardide olmamasıdır. Bi
naenaleyh, müstehiklerin zarar göreceği nokta
da daha ziyade hassasiyetle hareket etmemiz 
lâzımdır. Bu kanun içerisinde aykırı iki hü
küm gibi görülmesine gelince hâdiselerin zaru
reti karşısında bunu kabul etmek lâzımdır. 
Heyeti Celileden Dahiliye encümeninin izhar 
etmiş olduğu bu arzettiğim salâhiyetin Vekiller 
Heyetine verilmesini iltizam etmiştir. 

Vekiller Heyeti bu miktarı artırsın veyahut 
indirsin. Bunu Dahiliye encümeni namına He
yetinize arz ve kabulünü rica ediyorum. Tak-
Heyetine verilmesini iltizam etmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Efendim, Encümeniniz bu noktai 
nazara muhaliftir. Zaten bunun maktu olmama
sı bir çok müşkülât tevlit etmiştir. Bundan do
layıdır ki, Hükümet bunu muayyen bir miktar 
üzerinden tesbit etmeyi kabul ederek Meclisi 
Âliye gelmiştir. Evvelâ 25 lira dedikten son
ra bu maktu esası kabul ettikten sonra bunu 

tehvin edecek, hükmü azaltacak, kıracak ikinci 
bir kayit koymak doğru değildir. Yine müş
külâtı mucip olacaktır. Sonra suali vaziyetin 
bilinmesine Hükümetçe lüzum hâsıl olmuştur. 
Bunun belli olmaması birçok müşkülât arzet-
miştir. Sonra biraz evvel arzettiğim şekilde 
biz bunu arkadaşlara verdiğimiz bir nevi ikdar 
mahiyetinde telâkki ediyruz. Sonra bunlara 
verilen maaşlar, er tayını kâfi gelmezse ne 
olacak buyuruyorlar. Meclise gelip tekrar bu
nun daha fazlasını istemek varit olan bir şey
dir. Lüzum görülürse Hükümet Meclisle bera
ber bunların maaşlarını kabil olduğu kadar 
yükseltmek çarelerini arar. Binaenaleyh, He
yeti Celilenin 25 lirayı dahi kabul suretiyle, 
yani encümenin noktai nazarını kabul etmesini 
rica ederim. 

RElS — Takrir veriyor musun? 
ÎBRAHÎM E. BOZKURT (Zonguldak) — 

Veriyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen aşağıdaki fık

ranın ilâvesini dilerim. 
Zonguldak 

î. E. Bozkurt 
Ancak 25 lira bedel daimî olmayıp memle

ketin muhtelif yerlerinde iktisadi durumların 
göstereceği lüzuma göre Vekiller Heyeti kara-
riyle değiştirilebilir. 

MALÎYE V. PUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, Bütçe encümeni Mazbata muhar
riri arkadaşımızın dahi ifade ettiği veçhile, en
cümende daha ziyade izah olunmuştur, er tayı
nının gayri mütebellir, bir şekilde olmaması tat
bikatta birçok teşevvüşü istilzam etmiştir. 
Bunun teferruatına geçecek olursak Dahiliye en
cümeni muhteremi dahi bu işe muttali olmuştur. 
Emniyette, jandarmada, şurada, burada muhte
lif rayiçler karşısında kalınmış, muhtelif bedel
lerle pek istiksar edilecek derecelere varmıştır. 
Hükümetiniz bunu uzun uzadıya düşündükten 
sonra, bugünkü iktisadi vaziyet ve şart lan na
zarı itibara alarak 25 lira olarak tesbit etti ve 
bu maktuiyeti temin zımnındadır ki bu lâyi
hayı Yüksek Heyetinize takdim etmiş bulunu
yor. Şayet Dahiliye encümeninin dediği gibi 
bu, Heyeti Vekile karariyle tâyin edilecek olur
sa bu lâyihanın takdimindeki hikmet kalmaz. 
Arzetmek istediğim, sırf bu teşevvüşlerden kur
tulmak için böyle sabit bir şey kurmaktır. 

İktisadi vaziyet tebeddül ederse buyuruyor
lar. Böyle bir vaziyet hâsıl olursa esasen bunun 
maaşlara tesiri yoktur, terfih mahiyetinde ve
rilmiş olan bir miktardır. Eğer iktisadi vazi
yette büyük bir tebeddül hâsıl olacak olursa za
ten Hükümet huzurunuza gerek maaşatın tebdili 
ve gerekse bunların tebdili için bir kanun lâyi-
hasiyle gelecektir. Onun için istirham ediyo-
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rum, bu teşevvüşe mahal bırakmamak üzere 
bunu maktu bir şekilde kendileri de kabul bu
yursunlar. Dahiliye encümeninden rica ederim, 
belki takrirlerinden sarfınazar ederler. 

(İbrahim Etem Bozkurt'un takriri tekrar 
okundu). 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Takrir naza
rı dikkate alınmamıştır. 

Şu halde Bütçe encümeninin bu maddesini 
reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen veya bedelen verilen 
er tayını istihkakları ölüm halinde geri alınmaz. 

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

MADDE 5. — 4105 ve 4220 sayılı kanunlarla 
4248 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmü kal
dırılmıştır. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 31 ikinci kânun 
1943 tarihinden mer 'idir. 

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

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
nun kabul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum. 
Büyük Millet Meclisi intihabının tecdidi 

hakkındaki takrire 301 zat rey vermiştir. Teş
kilâtı esasiye kanununun 25 nci maddesi muci
bince bu kararın mürettep adedin ekseriyeti 
mutlakasiyle verilmesi lâzımgelir. Mürettep 
adet 429 olduğuna göre ekseriyeti mutlaka 215 
tir. 301 zat reye iştirak etmiş olduğuna, göre 
muamele tamamdır*. Binaenaleyh Yüksek Meclis 
301 reyle ve reye iştirak eden arkadaşların itti-
fakiyle intihabatm tecdidine karar vermiştir. 
(Allah kolaylık versin, allah muvaffak etsin 
sesleri). 

4. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve te
ferruatı inhisarı hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Adliye, Bütçe 
ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazbata
ları (1/587) [1] 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAÎF KA
RADENİZ (Trabzon) — Arkadaşlar, barut, 

[1] 90 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. I 

patlayıcı maddeler hakkındaki bu lâyiha 5 - 6 
encümende uzun uzadıya incelenmiş ve encü
menlerin incelemeleri neticesinde mütekâmil bir 
şekilde huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu ka
nunu bu devrede çıkarırsak çok işimize yarıya-
eaktır. Bunun bugün müstacelen müzakeresini 
kabul buyurmanızı rica ederim. (Muvafık ses
leri). 

REİS — Lâyihanın bugün müzakeresini ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Müstacelen müzakeresi de 
kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferru
atı inhisarı hakkında kanun 

Umumî hükümler 
MADDE 1. — Aşağıda yazılı maddelerin ya

pılması, memlekete sokulması ve memleket 
içinde satılması Devlet inhisarı altındadır. 

a) Her nevi av ve taş barutları; 
b) Lâğım patlatmakta kullanılan her nev] 

patlayıcı maddelerle bunların fitil, kapsül, ateş
leme aletleri gibi bütün ateşleme ferileri; 

c) Kullanılması yasak olmıyan revolver 
ve tabancalarla fişekleri ve bunların parçaları; 

d) Her nevi nişan tüfek ve tabancaları, 
fişekleri ve bunların parçaları ve tazyik edil
miş hava ile işleyen silâhlar ve bunların fişek
leri ve parçaları (oyuncak ve eğlence nevin
den olanlar hariçtir) ; 

e) Her nevi şenlik fişekleri, mehtap ve 
benzerleri (oyuncak nevinden olanlar hariçtir) 
ve doluya karşı kullanılan havai fişekler; 

f) Dolu veya boş av fişekleriyle bunların 
hazırlanmasında kullanılan tapa, kapsül gibi 
av malzemesi av saçması ve kurşunları; 

g) Yivli av tüfekleri ve fişekleri ve bun
ların parçaları; 

h) Tababet ve sanayide kullanılanlar müs
tesna Olmak üzere potas güherçilesi. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler . . .Etmiyenler . . .Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı İnhisar
lar, İnhisarlar umum müdürlüğünce işletilir: 
Bunlardan; 

a) Birinci maddenin f fıkrasında yazılı av 
malzemesi ve av saçması ve kurşun ve fişeklerin
den başka inhisar maddeleri Askerî fabrikalar 
tarafından yapılır. 

b) Askerî fabrikalar umum müdürlüğü İn
hisarlar idaresinin ihtiyacı olan inhisar madde
lerini ne kadar vakitte ve ne miktarlarda imal 
ve teslim edebileceğini, İdarenin bu husustaki 
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tebliğinden itibaren 30 gün içinde İnhisarlar 
idaresine bildirmeğe mecburdur. 

c) Askerî fabrikaların yapmadığı veya ya-
pamıyacağım veya istenilen zamanda veremiye-
ceğini bildirdiği maddeleri İnhisarlar idaresi 
yabancı memleketlerden getirebileceği veya fen
nî ehliyetleri tahakkuk etmiş şahıs ve müessese
lere kendi murakabesi altında ve göstereceği 
şartlar dahilinde yaptırabileceği gibi İcra Ve
killeri Heyeti karariyle tesbit edilecek esaslar 
dairesinde olmak üzere kendisi de yapabilir. 

d) Ordu ve emniyet kuvvetlerinin birinci 
maddede yazılı barut ve patlayıcı maddelerin te
ferruatına, silâh ve cephanelerine ait ihtiyaçları 
Millî Müdafaa ve Dahiliye vekilliklerince teda
rik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İnhisarlar idaresi hariçten it
hal edebileceği inhisar maddelerinden bazıları
nın, ithal ve satışı için, muayyen partilere inhi
sar etmek ve ithal ile satış hakkındaki mevzuata 
tabi olmak kaydiyle icabı halinde başkalarına da 
izin verebilir. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye arze
diyorum : Kabul edenler. . . Etmiyenler. . . Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü dışarıdan güherçile getirtebilir. İçeri
den de yalnız İnhisarlar idaresince güherçile 
yapmağa izin verilmiş âmillerden tedarik edebi
lir. 

Bu âmillerin imalâtı İnhisarlar idaresince 
murakabe edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum : Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Askerî fabrikaların yapacağı 
inhisar maddelerinin fabrika yükleme istasyo
nunda vagonda veya fabrika iskelesinde kayık
ta teslim bedelleri maliyetlerine % 5 i geçme
mek üzere bir pay ilâvesiyle tesbit olunur. 
Maliyetleri ne gibi esaslar dairesinde tesbit edi
leceği, Millî Müdafaa ye Gümrük ve inhisarlar 
vekâletlerince müştereken kararlaştırılır. 

İnhisarlar idaresiyle Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğü arasında maliyet bedelinin tesbiti 
hususunda anlaşma hâsıl olamadığı takdirde bu 
bedel TJmumî murakabe heyetince tesbit olu
nur. Bu suretle tesbit olunan bedel katî olup 
aleyhine idarî veya kazai mercilere müracaat 
edilemez. 

Tesbit olunan bedeller, gümrük ve diğer ver
gi ye resimler ile masraf dahi dahil olduğu hal
de yabancı memleketlerin mümasil mamulâtmın 
- primli ve muzır rekabet fiyatları nazarı dik
kate alınmak şartiyle - mal olacağı bedelden 

% 10. dan fazla olursa İnhisarlar idaresi bu gibi 
maddeleri yabancı memleketlerden tedarik et
meğe salahiyetlidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yabancı memleketlerden ge
len yolcuların beraberlerinde getirecekleri kul
lanılması yasak olmıyan bir tabanca veya re
volver ve bir yivli av veya nişan tüfeği ile bun
ların ellişer fişeği, inhisar resmi alınmaksızın 
ithal olunur. 

Beyan edilmiş olmak şartiyle bu gibi yolcu
ların beraberlerinde getirecekleri silâhlara ait 
500 e kactkr fişeğin 50 den fazlasının vergi ve 
resimleri ödenmek kaydiyle yurda sokulmasına 
müsaade olunur. 

Ancak bu gibi yolcuların beraberlerinde ge
tirmiş oldukları tabanca ve revolverin ve yivli 
ise av tüfeklerinin ve bu silâhlara mahsus fi
şeklerin sahibine teslimi, zabıtadan silâh taşıma 
ruhsatı alınmış olmasına bağlı tutulur. Bu gibi 
eşya sahipleri tarafından ruhsat tezkeresi alı
nıncaya kadar inhisarlar idaresince saklanır. 
6 ay zarfında sahibi tarafından ruhsat tezkere
si alınmadığı veya memleket dışına çıkarılma
dığı takdirde bu eşya İnhisarlar idaresine mal-
edilir. 

İlmî tetkikler yapmak veya tertip edilecek 
beynelmilel atış müsabakalarına iştirak etmek 
veya memlekette avcılık yapmak üzere hariçten 
geleceklerin birinci fıkrada yazılı miktardan 
fazla getirecekleri bu kanunun şümulüne giren 
silâhların, 3 ncü fıkraya göre sahipleri tarafın
dan taşınmalarına zabıtaca müsaade edildiği 
takdirde, en çok 6 ay zarfında yurttan çıka
rılmaları şartiyle ve teminat mukabilinde inhi
sar resmi alınmadan ithaline izin verilebilir. 
Bu silâhlara ait fişekler 7 nci maddede yazılı 
inhisar resmine tabidir. 6 aylık müddet dol
duğu halde tasıma ruhsatı almmıyan silâhlar 
ve fişenkleri İnhisarlar idaresine maledilir. 
Taşıma ruhsatı alınıp da bu müddet içinde yurt 
dışına çıkarılmıyan silâhlar için alınmış olan 
teminat İnhisarlar idaresince irat koydolunur. 

REİS —> Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Satış hükümleri 
MADDE 7. — Bu kanunla inhisar altına 

alman maddelerden, cinslerine göre beher aded 
paket, kutu, metre veya kilosundan alınacak 
inhisar resminin asgari ve âzami hadleri İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

Bu maddelerin yurt içindeki satış fiyatı, 
maliyetlerine, yukariki fıkraya göre tesbit edi
lecek hadler arasında inhisar resmi ilâve edil
mek suretiyle İnhisarlar umum müdürlüğünce 
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tâyin ve Gümrük ve inhisarlar vekâletince tas
dik olunur. 

Şahıslarca İnhisarlar idaresinden alınacak 
izinle dışarıdan ithal veya içeride imal edilecek 
inhisar maddelerinin satış fiyatlarının tesbtin-
de ayrıca % 20 yi geçmiyecek bir kâr hesap 
olunur. 

İnhisar maddelerinin perakende satışı yur
dun her tarafında aynı fiyatla yapılır. Bunla
rın tâyin olunan fiyatlardan fazlaya satılması 
yasaktır. 

Maden işletme ve araması ve taşocakları gi
bi, iktisadi teşebbüsler sahiplerine ve bu yol
da çalışan müesseselere lüzumu olan patlayıcı 
maddeler ve ferileri ile taş barutlarını Gümrük 
ve inhisarlar vekâletinin teklifi üzerine, maliyet 
bedelinin aşağısına düşmemek üzere cari fiyat
lar indirilerek sattırmağa İcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

REÎS — Mütalâa var mı"? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kanunda yazılı inhisar mad
delerini, İnhisar idaresi ya bizzat satar veya 
satıcılar vasıtasiyle sattırır. Bu maddeleri 
satmak istiyenler İnhisarlar idaresinden ruh
sat tezkeresi almağa mecburdur. Tezkereler, sa
tıcılığı istiyenler hakkında bulundukları yerler 
zabıtasının mütalâası alındıktan sonra verilir. 

Satış tezkerelerinden aşağıda miktarı yazılı 
harçlar alınır: 

Sınıf Yıllığı Altı aylığı 

1 5 2,5 lira 
2 3 1,5 » 
3 1 0,5 » 

İnhisarlar umum müdürlüğünce köylerdeki sa
tıcılarla köylerin pazar yerlerinde satış yapan 
seyyar satıcılara verilecek satış tezkerelerinden 
harç. aranmaz. 

Satış tezkereleri şahsa mahsus olup başkasına 
devrolunamaz. Dükkânda satış yapacakların tez
kereleri yalnız tezkerede gösterilen mahal ve 
seyyar satıcıların satış tezkereleri dahi tezke
rede tâyin olunan daire ve mevki için mute
berdir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunda yazılan inhisar 
maddelerini satanlara aldıkları maddelerin sa
tış bedelinden beyiye ile satış depolarından iti
baren mahallin uzak ve yakınlığına göre nakliye 
masrafı ve zayiat karşılığı olarak tenzilât ya
pılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ruhsatlı satıcılar terkibinde 
kamilen İnhisar idaresi tarafından satılan veya 
satışına izin verilen maddeler kullanılmak şar-

tiyle müşterilerinin isteklerine göre av fişengi 
doldurabilirler; bu halde emeklerine mukabil müş
terilerinden İnhisarlar idaresince tâyin edilecek 
hadleri aşmamak üzere bir bedel istiyebilirler. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — İnhisarlar idaresinden nakliye 
tezkeresi alınmaksızın bu kanunda yazılı inhisar 
maddelerinin memleketin bir yerinden diğer 
bir yerine nakli ve nakliye tezkeresinde yazılı 
yerlerden başka bir yere götürülmesi yasaktır. 

Ancak; şehir ve kasabalar içinde İnhisarlar ida
resinin veya satıcının faturası beraber olmak 
şartiyle vukubulan nakillerde nakliye tezkeresi 
aranmaz. 

Taşınmasına izin alınmış veya taşınması izne 
bağlı bulunmamış olan silâhlarla bir kilo av 
barutu, beş kilo av saçması, 100 aded hazırlan
mış veya parça halinde av fişeği ile 100 tane revol
ver veya tabanca veya 100 tane nişan fişeğinin 
veya satış bedeli 3 lirayı geçmiyen şenlik fişekle
rinin taşınmadı nakliye tezkeresine tabi değildir. 

Nakliye tezkerelerinde ne kadar müddet için 
muteber olacağı yazılır. Bu müddet eşyanın gi
deceği yerin uzaklığı, taşıma vasıtası ve mev
sim gözönünde tutularak hesap ve bir o kadar 
müddet de eklenmek suretiyle tesbit olunur. 

Ancak müddet 3 günden az olamaz. 
Bu müddet geçtikten sonra nakledilecek in

hisar maddeleri tezkeresiz sayılır. Mücbir se
beplerle geçen müddetler kabul olunur. Mücbir 
sebeplerin tevsiki, vuku bulduğu yerin İnhisar
lar idaresine ve bulunmıyan yerlerde belediye 
encümenlerine, belediye encümeni olmıyan yer
lerde ihtiyar meclislerine aittir. Belediye encü
menlerinin ve ihtiyar meclislerinin verecekleri 
vesikalar . mahallin en büyük mülkiye amirince 
tasdik olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Nakliye tezkerelerinin inhi
sar maddelerinin gideceği yere varmasından iti
baren 48 saat içinde mahallî inhisarlar idaresine 
verilmesi mecburidir. 

İnhisar maddeleri sahipleri tarafından biz
zat nakledilmediği takdirde birinci fıkrada yazılı 
mecburiyet bunları nakledenlere aittir. 

İnhisarlar idaresi bulunmıyan yerlerde tez
kerelerin gümrük memurlarına ve bunların da 
bulunmadıkları yerlerde en büyük maliye, onun 
da bulunmadığı yerlerde mülkiye memurlarına 
ve köylerde muhtar veya ihtiyar meclislerine 
verilmesi caizdir. Bu suretle verilen tezkereleri 
alanlar da en yakın İnhisarlar idaresine gönder
meğe mecburd urlar. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Taş barutu ile sair patlayıcı 
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maddelere ve fitil ve kapsül gibi teferruatına 
ihtiyacı olanlar, mahallin en büyük mülkiye âmi
rinden alacakları müsaade yazısını İnhisarlar 
idaresine vermek suretiyle istediklerini alabi
lirler. 

Bu gibi maddeleri alanlar, bunları almağa ve 
kullanmağa mezun olanlara dahi satamazlar ve 
veremezler. Bu inhisar maddelerini tenzilli tarife 
üzerinden alanlar, bunları tahsis edildikleri yer
den başka yerlerde kullanamazlar. 

Biten işten artan taş barutu ve patlayıcı 
maddelerle teferruatının sahibi tarafından 
zabıtaya haber verilmesi ve İnhisarlar idaresine 
iade edilmesi mecburidir. İade edilecek patla
yıcı maddelerden vasıflarını kaybetmemiş olan
ların bedeli evvelce yapılan satış muamelesi 
esası üzerinden kendilerine verilir ve satış ka
biliyetini kaybetmiş olanlar imha edilmek üzere 
bedelsiz alınır. 

RElS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 14. — İnhisarlar idaresinden tari

fesine veya tenzilli tarifeye göre aldıkları taş 
barutu, patlayıcı maddeler ve teferruatını bu 
idareden izin almadan başkasına devredenler ve
ya satan veya bu maddeleri bilerek alanlar ve 
tenzilli tarifeye göre almış oldukları maddeleri 
tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kul
lananlar Türk Ceza kanununun 264 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrasında yazılı cezalarla ceza
landırılırlar. 

Tenzilli tarife ile aldıkları maddeler üzerinde 
yukarıda yazılı suçları işliyenlerden ayrıca bu 
maddelere ait inhisar resmi âzami haddinin iki 
katı, teekrrürü halinde dört katı İnhisarlar ida
resince Tahsili emval kanunu hükümlerine göre 
tahsil olunur. Mükerrirlere bir daha tenzilli ta
rife ile bu kanunda yazılı inhisar maddeleri 
verilmez. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Türk Ceza kanununun 264 
ncü maddesinin şümulü dışında kalan maddeler
den olup bu kanunla inhisar altına alınan her nevi 
silâhlarla bunların parçalarını, fişek ve mermi
lerini, her nevi şenlik fişekleri mahtap ve ben
zerlerini, doluya karşı kullanılan hava fişikleri-
ni, dolu veya boş av fişekleriyle bunların hazır
lanmasında kullanılan tapa, kapsül gibi av mal
zemesini, her büyüklükte av saçması ve kurşun
larını, lâğım patlatmakta kullanılan her nevi 
fitil, kapsül ateşleme âleteri gibi bütün ateşleme 
vasıtalarını, tababet ve sanayide kullanılanlar 
müstesna olmak üzere potas güherçilesini ruhsat 
tezkeresi olmaksızın satanlardan 25 liradan 100 
liraya kadar hafif para cezası alınır ve ellerin
deki bu mallar müsadere olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu

yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 15 nci maddede yazılı inhisar 
maddelerini nakliye tezkeresi olmaksızın bir yer
den diğer yere veya tezkerede de yazılı bulunan 
yerlerden başka yerlere nakledenler (5) liradan 
(50) liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar ve bu maddeler müsadere olunur. 

Bu suretle nakledilen inhisar maddelerini 
başka madde veya eşya arasında gizlemiş olan
lardan alınacak hafif para cezası (25) liradan 
aşağı olamaz. 

Tezkeresiz olarak inhisar maddelerini nakle
denler ruhsatlı satıcılar ise haklarında yukarıki 
fıkralarda yazılı cezalar tatbik edilmekle beraber 
ruhsat tezkereleri İnhisarlar idaresince iptal edi
lir ve müsadere olunan maddelerden başka elle
rinde kalan bu kanunda yazılı inhisar maddeleri, 
ruhsat tezkeresini haiz olan bir satıcıya devrolu-
nuncaya kadar namlarına, mühürlü olarak, İn
hisarlar idaresi depolarında altı aya kadar sak
lanır. Bu müddet içinde devir işi yapılmazsa bu 
maddeler İnhisarlar idaresine mal edilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 12 nci maddede yazılı mecbu
riyetlere riayet etmiyenlerden (5) liradan (10) 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanunda yazılı inhisar 
maddelerini muayyen fiyattan fazlasına satan 
satıcılardan (5) liradan (25) liraya kadar hafif 
para cezası alınır ve ruhsat tezkereleri İnhisarlar 
idaresince iptal olunur. 

Bunlarm ellerinde kalan inhisar maddeleri 
hakkında 16 nci maddenin son fıkrası hükmü 
atbik olunur. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, kanunun bu maddesiyle Millî korun
ma kanunu arasında bir aykırılık vardır. Bu 
meselede mahkemelerimiz cidden müşkülâta uğ-
rıyacaklardır. Burada maddenin ilk fıkrasın
da « Bu kanunda yazılı inhisar maddelerini 
muayyen fiyattan fazlasına satan satıcılardan 
5 liradan 25 liraya kadar hafif para cezası 
alınır » deniyor. Halbuki Millî korunma kanu
nunda bu neviden cezalar 25 liradan başlamak
ta ve tekerrürü halinde ağır hapis cezası dahi 
verilmektedir. 

Vekil Beyden rica ediyorum, bu kanunla 
mı amel edeceğiz, ki muahhar bir kanundur, 
yoksa Millî korunma kanunu gibi ana bir ka
nunla mı amel edeceğiz? 

Bu cihetleri tenvir buyurmalarını rica ede
rim. 

GÜMRÜK ve in. V. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşımızın sorduğu mesele şu
dur: İnhisar maddelerini, ki bunların üzerinde fi-
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yatları ya yazılıdır veyahut da malûmdur i 
bunları muayyen fiyattan yükseğine birisi sa
tarsa ona ne ceza verilecektir?. 

Bu kanunun 18 nci maddesinde verilecek 
ceza beş liradan yirmi beş liraya kadar para 
cezasıdır. Halbuki, Millî korunma kanunu bu 
şekilde fiyatları muayyen olan malları yüksek 
fiyatlarla satanlara daha çok ceza vermektedir. 
Ve orada nevine göre ceza bazan çok ağırlaş
makta ve bazan da hafif olmakla beraber her 
halde bundan daha fazla tâyin edilmiş bulun
maktadır. Ayrıca müsadere de vardır. Arkada
şım Millî korunma kanunu daha evvel kabul 
edilmiş bir kanun olduğu için mahkemelerin ora
daki cezayı tatbik etmeyeceklerinden daha 
hafif olması ve bu kanun daha sonra intişar 
ettiği için bu kanunu tatbik edeceklerinden en
dişe etmektedir. Halbuki Millî korunma kanu
nu Yüksek Heyetin de malûmu olduğu üzere 
muvakkat bir devir için neşredilmiş ve tatbi-
kına cevaz verilmiş bir kanundur. O devir 
içerisinde bütün hâdiselere o kanunu tatbik 
etmek lâzımdır. Asıl kanunlar ise normal za
manların kanunlarıdır. 

Binaenaleyh, asıl kanunlar sonradan kabul 
edilmiştir, veya daha hafif cezayi ihtiva et
mektedirler gibi mülâhazalarla onları tatbik 
etmek ve hâdiseleri Millî korunma kanununun 
şümulünden hariç tutmak doğru olmıyaeaktır. 
mesele gerek madde yazılırken gerek muhtelif 
encümenlerde müzakere olunurken bu şekilde 
üMİtalâft olunmuştur. Bu fıkra ile Millî korun
ma kanununun hükümleri mahfuzdur. Denile
mezini idi diye sorulabilir... Bunu diyemedik 
sebebi şudur: Bizim bir çok kanunlarımızdaki 
«&zalar, Millî korunma kanunundaki cezalardan 
hafiftir. Meselâ: ispirto, ispirtolu içkiler tütün, 
tuz, kahve ve çay kanunlarında .bpyledir. On
larda böyle bir hüküm olmadığı halde yalnız 
bunda olursa o zaman Millî korunma kânunu 
hükümleri o kanunlarda mahfuz değildir de, 
bu kanunda mahfuzdur gibi bir mâna anlaşıla
bilirdi. Gerek bu endişe ile gerekse izarh eyle
diğim şekilde meselenin tereddüde müsait ol
mayacağı düşüncesiyle encümenler böyle bir 
hükmün vazına lüzum görmediler. Tatbikatta 
bu suretle muamele olunacağının izahına vesile 
verdiğinden dolayı arkadaşıma bilhassa teşek
kür ederim. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
O halde Millî korunma kanunu meriyette kal
dığı müddetçe bu kanunla mı hareket edeceğiz, 
yoksa Millî korunma kanunuyla mı? 

GÜMRÜK VE ÎNHÎSABLAR V. RAÎF KA
RADENİZ (Trabzon) — Millî Korunma kanunu 
yaşadığı müddetçe, Mîllî korunma kanunun 
hükümleri tatbik edilecek, bu kanunun hüküm
leri tatbik edilmiyecektir. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. -Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
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ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanunda yazılı inhisar 
maddelerinin bandrol ve etiketlerini bozarak 
ve zarflarını açarak ısatmak yasaktır. 

Kutu ve zarfları açılmış olarak tutulacak 
İnhisar maddeleri İnhisarlar idaresince müsa
dere olunur. 

Şu kadar ki, şenlik fişeklerinin ve dipleri
ne İnhisarlar idaresinin alâmeti konulmuş bu
lunan av kovanları ve av ve revolver ve ta
banca fişeklerinin ve köy ve nahiyelerde bu 
gibi fişeklerden başka av saçmasının kutusuz 
olarak satılması caizdir. 

REÎS — Mütal la var mı Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanunda yazılı inhisar 
maddelerinden küherçileden gayrisinin kaçakçı
larından alınacak para cezası, tutulan kaçak eş
yanın benzeri olan inhisar maddelerinin satış 
fiyatlarının üç katıdır. 

Kaçak olarak yakalanan maddeler yabancı 
memleketler mamul âtı olursa para cezası yuka
rıda yazılı miktarın iki katı olarak alınır. 

Kaçakçılık yapanlar tnhisarlar idaresinin 
ruhsatlı satıcıları ise, bunların satış tezkerele

ri iptal edilir ve satmak üzere ellerinde bulu
nan bu kanunda yazılı inhisar maddeleri dahi 
İnhisarlar idaresi menfaatine müsadere olunur. 

REÎS — Mütalâ a var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Kara barut imalinde kullanı
lan potas güherçilesini izinsiz olarak memlekete 
ithal veya memleket içinde istihsal ve imal eden
ler yahut bu güehrçileyi işgalleri altında bu
lunan yerlerde veya yanlarında bulunduranlar
dan tutulan güherçilenin her bir kilosundan ve
ya % 5 veya daha fazla güherçileyi havi toprak 
veya mahlûlün her bir kilo veya litresinden (1) 
lira ağır para cezası alınır. Kilo veya litre kesir
leri kilo veya litre sayılır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum : Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
IÇabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Mezuniyetleri olmaksızın ba
rut, av saçması ve kurşunu imaline ve küherçile 
tasfiyesine yarayıp bu işlerde kullanılmış olduk
ları veya kullanılacakları belli olan dibek, ka
zan, elek ve kalıp gibi aletleri ellerinde veya iş
gal ettikleri mahallerde bulunduranlardan ve
ya bunları yapan, satan, kullanan ve bilerek 
nakledenlerden beher alet için (15) liradan (50) 
liraya kadar ağır para cezası alınır ve aletler ve 
parçaları müsadere ve imha olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 23. — Mezuniyetle patlayıcı mad

deler ve teferruatını veya taş barutunu alıp kul
landıktan sonra artanları vaktinde haber vermi-
yen ve İnhisarlar idaresine iade etmiyenler bir 
aydan altı aya kadar hapis ve (30) liradan 
(300) liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanun hükümlerine göre 
müsadere edilen patlayıcı maddelerden muhafa
zası mahzurlu olanlar menşei, cinsi ve sınıfları, 
miktarı ve durumu İnhisarlar idaresi memurla
rınca tanzim edilecek bir raporla tesbit edilerek 
mahkeme karan beklenmeksizin hemen yok edi
lir ve keyfiyet bir zabıt varakasiyîe ayrıca tev
sik olunur. O erek rapor ve 'ererek yok etme za
bıt varakaları sucun işlendiğini gösteren evrak 
ile beraber mahkemeye tevdi edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddevi reyinize 
arzediyorum : Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Barut ve patlayıcı maddele
rin muhafaza, nakil ve istimallerine dair nizam
namede yazılı emniyet tedbirlerinin alınmasında 
ihmali görülenlerden fiilleri umumî hükümlere 
göre daha ağır eezavı müstelzim olmadığı tak
dirde (50) liradan (200) liraya kadar hafif para 
ceza alınır. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Gerek bu kanunda ve gerek 
bu kanunun tatbik suretini gösteren nizamname
de yazılı olup kanunda cezası tâyin edilmiyen ve 
emniyet gayesine taallûk eden memnuiyet ve 
mecburiyetlere riayetsizlik gösterenlerden birin
ci defasında (1.) liradan (5) liraya ve tekerrürü 
halinde (5) liradan (25) liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Bu kanun hükümlerine ay
kırı hareket edenler hakkında yapılacak takip
lerde ve hükmolunacak cezaların infazında 3437 
sayılı kanunun 106 107, 108, 109 ve 110 ncu mad
deleri hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — 15 nci madde ile 16 ncı mad
denin birinci fıkrasında ve 18, 19 ve 26 ncı mad
delerde yazılı cezalar hakkında İnhisarlar idare
si, Gümrük ve inhisarlar vekilinin muvafakati 
ile hükümden evvel veya katileşmiş olsun olma
sın hükümden sonra sulh olabileceği gibi bu ce
zaları takip ve tahsilden de vazgeçebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kab«l edilmiştir. 

MADDE 29. --̂ - 20, 21 ve 22 nci maddelerde 
yazrii inhisarlar maddeleri kaçakçılıkları hak
kında Kâçakçiliğiiı inen ve takibi hakkındaki 
1918 sayılı kânun ile zeyil ve tadilleri hükümleri 
de tatbik olunur. 

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

MADDE 9ft — Bu kanuna göre müsadere 
edilen inhisar Maddelerinden kaçak olmıyanları 
bedelsiz olarak İnhisarlar idaresine maledilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kafeul 
edenler ... E'tmiyealer ... KJa&al edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 3-1. — Taşınması yasak olmıyan 

silâhlar hakkındaki 2637 sayılı kanunda yazılı 
av barutları, av fişek ve kovanları ile kapsül ve 
tapalan ve av saçması $ibi âv malzemesi ile yiv
siz av tüfekleri, tazyik edilmiş hava ile işliyen 
salon silâhlan ve 'çapları 5, 6 mili metreden faz
la olmayan nişan silâhları ve bu silâhlara ait fi
şeklerin alım ve satımı 2637 sayrii teasranda ya-
zılı kayıklara tabi değildir. 

REİS — Mütalâa var mr? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Üçüncü madde gereğince ve
rilecek iznin ne gibi şartlar altmda verileceği, 
8 nci maddeye göre satıcıların sınıflarının mev
kii ve satış -iMİktarlam gözönünde tutularak ne 
suretle tâyin edileceği, 9 ncu madde mucibince 
inhisar maddeleri satıcılarına ne miktarda ten
ziller yapılabileceği 13 ncü maddeye nazaran 
barut ve ıpatlayıcı madde alanların bunların nâk
linde, muhafazasında ve kullanılmasında nelere 
riayete mecbur olacakları ve bu kanunun diğer 
hükümlerinin nasıl tatbik edileceği bir nizamna
me ile -tâyin ve tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Ellerinde hava 
tüfenk ve tabancalariyle mermileri ve ni$an 
tüfenk ve tabancaları üe fişekleri ve bunların 
parçaları ve büyük avlara mahsus yivli av tü
fekleri ile 'fişenkleri ve lâğım patlatmıya mah
sus işletme aletleri ve kullanılması yasak ol
mıyan tabanca ve revolver parçalan bulunan 
silâh satıcıları, silâhların sistem ve numarasını 
dahi gösterir bir beyanname ile bu maddelerin 
cins ve miktarlarını kanunun neşrinden itiba
ren bir ay içinde İnhisarlar idaresine bildirme
ğe mecburdurlar. 

Bunlardan 7 nci maddenin 2 nci fıkrasına 
göre tesbit edilecek miktarlarda inhisar resmi 
alınır. Beyânname alındıktan sonra mhisariar 
idaresince tâyin olunacak müddet içinde in
hisar resmi ödemiyenler hakkında Tahsili em
val kanunu hükümleri tatbik ve tahsilat İn-
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hisarlar idaresi tarafından icra olunur. 

Birinci fıkrada yazılı bir aylık müddetin 
sonunda beyanname verildiğine dair vesika 
gösteremiyenleriıı bu cins malları İnhisarlar ida
resi menfaatine müsaadere ve haklarında ka
çakçılık hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

'GÜMRÜK ve în. En. M. M. MÜNİR HÜS-
REV GOLE (Erzurum) — Efendim, burada bir 
yanlışlık var. Bu maddenin ikinci fıkrasının 
10 ncu satırında « İnhisar resmini » yazılacak 
yerde « İnhisar resmi » yazılmış. Tashihini ri
ca ederim. 

REİS —• Yanlış bir kelime vardır. Onu tas
hih ediyoruz. MJadde esasen reyinize arzedil-
miş ve kabul edilmişti. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Ellerinde re
volver ve tabanca fişeği imalinde kullanılması 
mümkün kapsül, kovan ile mermi gömleği bu
lunan tüccar ve esnaf bir ay içinde bunları İn
hisarlar idaresine teslim etmeğe mecburdur. 

İnhisar depolarında kendi namlarına sak
lanacak olan bu maddeler kanunun mer'iyetin-
den itibaren altı ay içinde sahipleri tarafından 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne satılma
dığı veya memleket dışına çıkarılmadığı tak
dirde İnhisarlar idaresince 7 günlük bir müh
let daha verilir. Bu müddetler içinde sahipleri 
isterlerse bütün masraflarını ödemeleri şartiyle 
bu maddeler inhisar mevzuunda kullanılamıya-
cak bir hale getirilerek kendilerine verilir. 

7 günlük mühlet içinde dahi satılmamış ve
ya çıkarılamamış veya şekli değiştirilerek te
sellüm edilememiş olan maddeler İnhisarlar 
idaresinin malı olur. 

Bunlardan istifade edilemiyecek olanlar İn
hisarlar idaresince yok edilir. 

REİS —• Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Beşinci mad
de mucibince Askerî fabrikalar mamulleri ile 
dışarıdan getirilecek emsali maddeler arasında 
% 10 olarak tesbit edilmiş olan fiyat fazlalığı 
işbu kamımın neşri tarihinden itibaren beş se
ne sonuna kadar % 20 olarak kabul edilmiştir. 

REİS —• Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Birinci mad
denin F fıkrasında yazılı maddelerin İnhisarlar 
idaresince imal edilebilmesi için 2441 sayılı ka
nunun muvakkat birinci maddesiyle Millî Mü
dafaa vekâletine raptedilmiş olan Silâhtara-
ğa'daki saçma ve av malzemesi imal eden fab
rika ve müştemilâtı Gümrük ve inhisarlar ve
kâletine raptedilerek İnhisarlar umum müdür
lüğüne bedelsiz devrolunur. 

Ancak bu devrin zaman ve şartları İcra Ve
killeri Heyeti karariyle tâyin ve tesbit olunur. 

Devrin fiilen yapılmasına kadar birinci 
maddenin F fıkrasında yazılı maddelerin ima
line diğer inhisar maddeleri hakkındaki hüküm
ler dairesinde Askerî fabrikalarca devam olu
nur. 

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

MADDE 33. — 2441 sayılı kanunun 6 ncı ve 
muvakkat 2 ve 3 ncü maddelerinden maada hü
kümleri ile 23 ikincikânun 1291 tarihli Barut 
nizamnamesi ve ek ve tadilleri ilga edilmştir. 

REİS —• Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

5, — Belediye sınırları içinde işliyen muay
yen tarifeli nakil vasttalariyle elektrik, hava
gazı ve telefon ücretlerine belediye hissesi zam
mı hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Da
hiliye encümenleri mazbataları (1/921) [1] 

REİS — Encümenin mazbatasında bu kanu
nun müstaceliyetle müzakeresi teklif ediliyor. 
Reye arzediyorum. Müstaceliyet teklifini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Müstaceliyetle müza
keresi kabul olunmuştur. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı ! 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Belediye vergi ve resimleri kanununa ek kanun 
MADDE 1. •— Belediye sınırları içinde işli

yen muayyen tarifeli bütün nakil vasıtaları bilet 
bedelleriyle elektrik, havagazı telefon tarife
lerine belediye meclislerinin kararı ve İcra Ve
killeri Heyetinin tasvibiyle [aşağıdaki miktar 
ve nispetleri aşmamak üzere belediye hissesi ola
rak zamlar yapılabilir: 

A) Belediye sınırları içinde işliyen muayyen 
tarifeli bütün nakil vasi talar iyi e banliyö tren
lerinin bilet bedellerine en çok iki kuruş; 

B) Belediye sınırlan içinde sarf ve istihlâk 
edilen elektriğin beher kilovatına ve havagazınm 
beher metre mikâbına en çok iki kuruş; 

O) Bütün telefon abone ve mükâleme ücret
lerine en çok % 20 (Yirmi dahil). 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, 

[1] 85 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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bulunduğumuz fevkalâde haller neticesi olarak 
yükselen fiyatlar karşısında belediyelerin vari
datının da masrafını karşılamadığı anlaşılmış ve 
âcil bir tedbir olmak üzere yeni bir takım me-
nabi aranmış ve bu kanunla bu membalarm neler 
olacağı teklif edilmiştir. Bu maddedeki memba-
lar şunlardır: Belediye sınırları dahilindeki ten
virat ücretlerine zam ve belediyeler sınırları da
hilindeki vesaiti nakliyeye zam. 

Bir de telefon ve telgraf abone ve ücretlerine 
zam. Zammın miktarı hakkında sonra arzedece-
ğim. Evvelemirde malumu âliniz bir vergi 
veya resim tarhedilirken evvelâ vatandaşın verim 
kabiliyetini ve memleketin terakki ve inkişafını 
nazarı dikkate alarak tarhetmek lâzımgelir. Hal
buki burada teklif edilen zamlar, A fıkrasında: 
Belediye sınırları içinde muayyen tarifeli bütün 
nakil vasıtaları ve banliyö trenleri, deniliyor. 
Banliyö trenleri bilet bedellerine en çok iki ku
ruş deniliyor. Malûmuâliniz bu iki kuruşu, bir 
misalle arzedeyim: istanbul'da çalışan bir vatan
daşın Göztepe'den İstanbul'a gidişinde banliyö
de trene 2 kuruş, vapura 2 kuruş, tramvaya iki 
kuruş ki, adam başına günde gidip gelme 12 
kuruş ve ayda 4 lira eder. 3 nüfusu varsa ayda 
12 lira eder. Bu doğrudan doğruya banliyö mm-
takalarınm boşalmasına ve tedricen harabiyetine 
sebebiyet verecektir. 

İkinci maddeye gelince; belediyelerin sınır
ları içinde sarf edilen elektriğin beher kilovatına 
iki kuruş zam yapılacaktır deniliyor. Elektrik 

havayici zaruriyedendir. Sanayiin en büyük kuvvei 
muharrikesidir. Buna yapılacak herhangi bir zam 
doğrudan doğruya bütün memleketteki istihsal 
fiyatlarının yükselmesine sebebiyet verecektir. 
Hattâ Nafia vekâletinden aldığımız ve encümeni
mizden geçen bu kanunun müzakeresi esnasın
da anlaşılmıştır ki, elektrik fiyatları yükseldik
çe sarfiyat azalmış ve sanayi işlemeleri de azal
mıştır. Binaenaleyh buradaki bu iki kuruşu 
yazarken bütün sınırları içinde sarfedilen elek
trik demektense bunu doğrudan doğruya tenvira
ta hasretmek, sanayii istisna etmek lâzımdır. 
Bahusus asker ailelerine yardım namiyle 4109 
numaralı bir kanun çıkardık. Zannederim bu 
kanun içerisinde de sanayi ve tramvaylarda sar
fedilen elektrikler zamdan istisna edilmişti. 

Hulâsa şunu demek istiyorum ki bu tarhe-
dilen matrahlar memleketin müstakbel inkişafı
na mâni olacaktır. Yani elektrik ve banliyölere 
konan resim doğru değildir. Nihayet bu kanun 
hali hazırda belediyelerin varidatı masrafına 
yetmediği için teklif edilmiştir. Bu sebeple bu
nun fevkalâde hallerde yer alması lâzımdır. Na
fia encümeni bu nokta üzerinde durmuş ve tek
lifini böyle yapmıştır. Onun için rica ediyo
ruz. bu kanunun da doğrudan doğruya fevkalâ
de hallerde mer'i olması hakkında bir hüküm 
konsun. Böyle bir kanun normal bir zamanda 
yaşryamıyacaktır. Bu nazarı itibara alınsın. 

İstikbal için belediye vergi ve resimlerine ait bir 
kanun vardır; J îükümet bu kanunu tetkik et
sin, yeniden matrah arasın ve normal bir zurnan 
için kabiliyeti tatbikıyesi olan bir kanunu Hükü
met bize şevketsin. Birinci ricamız budur.; 

Bunun için de bir takrir vermek istiyorum. 
Bu takrir de bu kanunun tatbiki için bir; müd
det tâyin edilmesi hakkındadır. Yani fevkalâde 
hallerin devamı müddetince muteber olması için 
olacaktır. Yalnız Dahiliye encümeninin mazba
tasını okudum, deniliyor ki, «Fevkalâde ahva
lin geçmiş bulunduğu haller hakkında Hükümet
çe verilecek bir kararı mütaakıp belediye hisse
lerinin alınmamasını istilzam eden bir mahiyet 
arzeden böyle bir kaydın bulunması mahallî 
idareyi daha ağır zorluklara sokar,» diyor;, Hal
buki teklifimizin bir misali vardır. Fevkalâde 
halin kaldırılması Hükümetçe ilân edilip- kal
dırıldığı zaman bu kanun da senei maliyenin ni
hayetine kadar tatbik edilir. Eğer icabederse 
bir sene sonraki senei maliye nihayetine kadar 
mer'i olmak üzere bir hüküm konabiliıv Her 
halde, bu kanun daimî bir kanun olamaz ve onun 
için bu kanunun mer 'iyet tarihini tesbit etmek 
lâzımdır. Ya fevkalâde haller devamı müdde
tince muteberdir, ibaresini ilâve etmek vejyahut 
da en sonuna, 4040 numaralı fevkalâde vaziyet 
dolayısiyle kabul edilen vergiler dolayısiyle bir 
kanunumuz vardır. O kanunun 40 ncı maddesin
de doğrudan doğruya fevkalâde vaziyetin Hükü
metçe ilân edildiği tarih senesinin malî yılının 
nihayetinde bu kanun mer'iyeten kalkar, diye 
bir kûküm konmuştur. Buna da üçüncü bir 
madde olarak böyle bir hüküm ilâvesi lâzımge
lir. Teklifim budur. Bunun için tabii Dahiliye 
vekili muhtereminin muvafakatini rica ediyo
rum. Eğer maddeye fevkalâde hallerin devamı 
müddetince ibaresinin konmasıriî muvafıkj bulu
yorlarsa o tarzda konsun. Yeyahut da dediğim 
gibi ayrıca bir madde ile kanunun mer'iyet müd
detini tesbit etmek lâzımdır. 

Sonra arzettiğhn gibi A fıkrasında vapurlar 
dahil midir, değil midir i Bunu encümen zapta 
geçmek üzere söylemesi lâzımgeliyor. Çünkü 
banliyö trenleri dedik vapurları koymadık. Da
hiliye encümeninin yazısmda vapur kaycjı yok
tur. 

Sonra elektrik meselesine gelince; burada kul
lanılan ifadede sınırlar içerisinde sarf ve istih
lâk edilen bütün elektrikler deniliyor. Bundan 
sanayi istisna edilmemiştir. Sanayiin bir husu
siyeti vardır. Demin de arzettiğim gibi asker 

aileleri kanununda olduğu gibi bunda da sanayiin 
istisna edilmiş olması memleket için çok iyi bir 
hareket olur ve buradaki kelimenin tenviratta 
sarf ve istihlâk edilen tarzında tashihini rica 
ediyorum. Bunun için bir takrir verityorum. 
Çünkü bu ifade kullanılırsa tramvayın ijstihlâk 
ettiği elektrikten de resim almak lâzımdır, 
halbuki tramvaydan nakliye resmi olarak da ay-
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rica alıyoruz. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Ger
çi her ikisi de belediyenindir. Fakat mukavele
leri ayrıdır. Ücretleri Nafia tâyin ediyor. Hem 
elektrikten, hem de tramvaydan bu zammın ay
rı ayrı verilmesi lâzım geliyor. Hulâsa sanayi 
meselesini istisna etmek lâzımdır, memleketin 
istikbali noktai nazarından buna ihtiyaç vardır. 
3 ncü C fıkrasında bütün telefonlar denmiştir. 
Bütçe encümeni pekâlâ bilir ki bugün telefon 
idaresi kendi masrafını kapamaktan âcizdir. 
Fiyatları yükseltmekte çok müsamahakâr dav
ranıyor. Burada abonelere ve telefon mükâle-
melerine % 20 zam denmiştir. Halbuki şehir da
hilindeki telefonlar olduğu gibi şehirler arasında 
ve beynelmilel telefon muhaberatı vardır. Onun 
için bunları ayırmak lâzımdır. Şehirler ara siyle 
beynelmilel muhabereleri bu kanunda istisna et
mek lâzımdır. Bunun için bir takrir veriyorum. 
Şunu da arzedeyim ki, elektriğe yaptığımız zam 
% 20 d ir. Sanayi için, iki kuruş kalırsa, % 30 
dur. Aynı zamanda bu mevcut fiyatlara göre
dir. Kömür fiyatları tonu 13 liradan 21 e çık
tığı için şirketlerde ayrıca zam için müracaat 
etmişlerdir. Bu da % 20, % 30 nispetinde ola
caktır. Elektriğe zam tenviratta % 30 a yakın 
olacak. Sanayie ise, Nafıadan aldım, halen kilo
vatı (3 kuruş 10 para) dır. İki kuruş daha zam 
edince % 60 zammetmiş oluyoruz. Onun için 
takdirinize ar/ediyorum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ RECEB PEKER (Kü
tahya) — İzzet Arukan arkadaşımızın buyurdu
ğu noktalar zannederim kendilerinin de riyaset 
buyurdukları Nafia encümeninin huzurunuza 
takdim edilen projesine aittir. Dahiliye encü
meni ninde değiştirilen esaslı nokta sadece 
bir tektir. O da işin fevkalâde zamanlara ait bir 
zam olduğu hakkında Nafia encümeninin koy
duğu kaydı kaldırmaktan ibarettir. O halde 
İzzet Arukan arkadaşımızın buyurdukları mese
lenin diğer kısımları esasen Nafia encümeninin-
de müzakere edildiğine göre, buraya gelen 
formülde Dahiliye encümeni ile kendileri arasın
da bir fark yoktur. Yeniden bahis mevzuu ol
mamak lâzımdır. Yani sizi tasdi etmemekliğim 
icabeder. Fakat söylenmiş noktalar olduğu için 
müsaadenizle mümkün mertebe kısa olarak işi 
aydınlatmak isterim: 

Bir defa içinde bulunduğumuz günde halkın 
ihtiyacını zorlıyacak şekilde âmme hizmetine 
ait olan herhangi bir servise bir santim zam
metmek dahi doğru olmadığı için bu zammı 
teklif ve kabul edenler üzerinde acı bir tesir 
yapacağı muhakkaktır. Yine halkın umumî ya
şayışının nâzımı olan âmme müesseselerine bir 
santim dahi zammedilmemesi nasıl lazımsa di
ğer taraftan da âmme müesseselerinin yaşatıl
ması imkânını temin etmekte o derece üzeri
mize bir borçtur. Belediyelerin normal zaman

larda bile varidatları masraflarına lamamiyle 
yetmezken, bugünkü vaziyetin icabı olsun, ka
nunların kendilerine tahmil etmiş olduğu yeni 
vazifeler olsun, içinde bulundukları muhit ve 
icapların kendilerinden istediği olsun, beledi
yelerimizin onları hakkiyle karşılamak husu
sunda zayıf olduklarını Heyeti muhteremeniz 
takdir buyurur. İçinde bulunduğumuz günün 
icapları ise öyle ağırlıklar, öyle gelişmeler vü
cuda getirmiştir ki bunları, onların istitaatları 
ve bütçe yekûnlariyle karşılamak imkânsız ol
muştur. Bu Meclisi terkip eden arkadaşların 
her biri bulundukları mmtaka belediyelerinin 
müşterek ıstırabını duymakta ve taşımaktadır
lar. Bilhassa büyük şehirlere ait olan bu ıstırap 
çok bariz bir hale gelmiştir. Arukan arkadaşı
mızın tavsiyeleri yerindedir. Biz huzurunuza 
böyle bütün şeyi!e, içerisinde telefonu, otobüsü, 
otokarı, banliyösü, tramvayı bulunan muayyen 
bir kaç şehir değil, bütün yurdun belediye ih
tiyaçlarında hâsıl olan boşlukları dolduracak 
tedbir ve tekliflerle gelmeli idik. Fakat bütün 
unsurları ihtiva eden bir kanunu, alelıtlak be
lediye gelirlerini, iratlarını artıracak bir kanu
nu, içinde bulunduğumuz devrede hazırlayıp 
müzakere edip çıkarmağı im kanlı görmedik. 
Öte taraftan Ankara, İstanbul, İzmir gibi 
şehirlerin Devlet üzerindeki sıkıntısı, taz
yiki hergün artmaktadır. Biliyorsunuz ki 
arkadaşlar, hastalar bu şehirlerin has-
tahane kapılarına kadar gelmekte ve eski 
iaşe fiyatlariyle tanzim edilmiş olan servisler 
işlemez bir halde olduklarından tabiatiyle bun
larla meşgul olamıyorlar. Yani eğer biz içinde 
bulunduğumuz devrin ihtiyacını karşılamak için 
böyle bir kanunla huzurunuza gelmeseydik, Dev
let hazinesinden, milyonlar diyebileceğim, büyük 
bir yekûnu bu işlere tahsis edip, belediyelere 
bir yardım teklifiyle karşınıza gelmiş olacaktık. 
öte taraftan bir şehirin içinde yaşayanların o 
şehirin genişliyen ihtiyaçlarını karşılamak için 
takatlan nispetinde yardıma iştirakleri zaruri 
olduğundan dolayı, tâyin edilecek zam nispetleri 
İcra Vekilleri Heyetinin yeni bir tetkikmdan 
geçmek ve mahallî belediye meclislerinin takdir
leri bu işe lâhik olmak kaydiyle zaruri olan zam
ları yapmak teklifiyle huzurunuza geldik. 

Şimdi İzzet Arukan arkadaşımız, tâli diye
ceğim noktalar üzerinde durdular. Müsaadenizle 
o noktalar üzerinde de maruzatta bulunayım. 
Çünkü esas tekliflerinde banliyöye, elektriğe, tele
fona yapılacak zammın furuatı üzerinde değil, 
bu izahatın vücuda getirdiği delâletle kanunun 

fevkalâde zamanlara hasrı hakkındaki Nafia encü
meninin eklediği fıkraya tekrar Dahiliye encü
meninin teklifinin ilâvesini teklif ediyorlar. Tek
lifin esası bu olduğuna göre fer'i sayılacak nok
talar üzerinde az durarak söz söylemeden evvel 
asıl üzerinde fikirlerimi teksif etmek isterim. 
Şimdi buyuruyorlar ki bilhassa elektriğin sana-
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yie ait olan kilovat fiyatı üzerinde zammetmek, 
sanayi mahsullerinin satıldığı pazarlardaki fi
yatları üzerine tesir yapmak demektir. Bu, na
zari olarak ta, hakikat olarak ta dünyanın her 
devrinde böyledir. Maliyet fiyatına amelî ola
rak tesir yapan herhangi bir unsura zam yap
mak, mutlaka mahsulün veyahut fabrika mamu-
lâtının piyasadaki fiyatı üzerine tesir eder. 
Fakat arkadaşlar; müsaadenizle şunu da arzet-
mek isterim ki elektrik kilovatına yapılacak iki 
kuruşluk zammın maliyet fiyatına ameli olarak 
tesir yapan unsurlar arasındaki ehemmiyeti bu
gün diğer unsurlara nispetle fevkalâde azalmış
tır. Bir mamulün maliyet fiyatını vücuda geti
ren unsurlar arasında ve maliyet fiyatı diye bir 
fabrika mamulüne konan fiyatın hakikî fiya-
tiyle farkı arasındaki bir çok iktisadi, ticari bir 
çok esbabın arasında bu kilovat başına yapıla
cak iki kuruş zammın fiili olarak mamulün fiyatı 
üzerine tesiri, zamanın malûm şartları içinde 
amelî olarak bir kıymet ifade etmez Yalnız nazari 
olarak arkadaşımızın dediği gibi. Ben alelıtlak 
bütün kilovatların yekûnu üzerinden müsavi 
surette zam yapılsın teklifi üzerinde fabrikada 
forsmotris olarak sanayide kullanılan elektrik 
fiyatına zam nispeti diğer tenvirattaki zam nisı-
peti arasında yarıyarıya bir tefavütün konul
ması mütalâa edilebilir. Fakat fabrika mamulü
nün yalnız âmme hizmetine yapacağı tesir ba
kımından ucuz tutalım diye onun satış fiyatına 
yapılacak zammı sıfıra indirmek, amelî olarak 
esaslı bir kıymet ifade etmez. Yani Amelî olarak 
arzediyorum, arkadaşımızın fikri, bütün sanayi
de kullanılacak kilovatların yekûnu üzerinde, 
tenviratta olduğu gibi, iki kuruş zammedilmesi-
nin yarıya ndirilmesi tekliflerine muvafakat ede
rim. Daha amelî bir şekil olur. Eğer tensip bu-
yurulursa fikirde birleşmiş olur, muvafakat eder 
ve yaparız. Yoksa bugün dışarıda bir çorabın, 
bir havlunun, bir mendilin, bir metro kumaşın 
maliyet hesabı üzerinde kilovata yapılacak zam
mın tesirinin yanında o kadar görünen ve görün
meyen tesirlerin yekûnu vardır ki burada âmme 
hizmetine tahsis edilecek bu para alınmadığı 
takdirde boşa gitmiş olur ve belediyeler de yar
dımsız kalır. Fakat öte taraftan düşünüldüğü 
vakit bunda bir tefavüt yapmak âdil ve nasafete 
muvafık gelir. Kilovat fiyatlarına baktım, yapa
cağı tesire baktım, heyeti umumiyesiyle pek 
ehemmiyetli bir yekûn teşkil etmediği için % 50 
indirilirse, muvafıktır, kabul ederim Yani 
îzzet Arukan arkadaşımızın tekliflerindeki muh
telif kilovatların bu kanunun esası üzerinde ya
pacağı tesiri düşünerek tekliflerini bu derece 
indirirlerse kendileriyle birleşirim. 

Sonra en mühim nokta fevkalâde zaman 
kaydiyle bu zammın yapılmasıdır. Arkadaşlar 
bu kanunun hacminin mütalâası hududunu geçen 
bir genişlikle alelıtlak Türkiye'nin para kıymeti 
ve iktisadi durumumuzun mütalâası gibi geniş 

bir safha kendini bize empoze eder. Bunu kı
sa olarak arzetmek isterim. 

içinde yaşadığımız bugünlere fevkalâde Ma
nian diyoruz. Bu ne vakit kalkacak ? Esaslı ola
rak elimizde Millî korunma kanunu vardır. Fiili 
olarak Meclis bu kanunu tatbik mevkiinden kal
dırdığı gün,' itibari bir mahiyette olmak üzere 
bu fevkalâde zaman kalkacaktır. Fakat fevka
lâde devrin vücude getirdiği zincirleme deği
şiklik, para kıymeti, malın kıymeti, sa'ym. de
ğeri bütün bunlar hakkında nizamlanmış yani 
fevkalâde' devrin vücude getirdiği anlayışlar 
bir anda bir kanunun 'tatbik mevkiinden kaldırıl-
masiyle kıymetlerinden kaybetmezler. Uzun müd
det hükmünü değiştirmez. Bunu biz kaldırdık 
demekle yine fevkalâde günlerin vücuda getir
diği şey belkide ağırlaşarak devam edecektir. 
Harbi takibedecek sulh günlerinin harp dediği
miz bugünlere nazaran daha geniş, daha nor
mal, daha ferahlı para kıymetinin daha geniş 
bir hale geleceğini kim tahmin edebilir. Bina
enaleyh, içinde bulunduğumuz fevkalâde hal kar
şısında neden paramız bu vaziyete düşmüştür? 
Fevkalâde hal kaltı dediğimiz günden itibaren 
normal halin avdet edeceği iddia olunamıyacağı 
için âmme müesseselerini bir anda, bir elektrik 
düğmesini kapar gibi, fevkalâde hal kalktı diye, 
bu fevkalâde varidattan mahrum edersek, âmme 
müesseselerini yeniden topallamağa mahkûm 
ederiz. 

Harp sonu devresinin neticelerini bir revizyo
na tabi tutarsak görürüz ki, her işimize başlar
ken halka yüklenmiş ağırlık sadece bu münase
betle değildir, bir çok münasebetler vesilesiyle 
kanunlarla yükselmiştir. Eğer icabediyorsa bun
ları da tanzim ederiz. 

Arkadaşlar, şunu da arzedeyim ki, bundan bir, 
iki, üç yüz sene evvel pul akça devri idi. Biz buna 
yetişmedik, hattâ babalarımız da yetişmemiş on
lara da dedelerimiz nakletmişlerdir. O vakit üç 
beş akça ile pazara çıkarlar ve öteberi alıp ihti
yaçlarını temin ederlermiş. Fakat şunu hatırlı
yorum, çocukluğumuz da babam iki mecidiye ile 
pazara çıkıp bizim bir haftalık yiyeceğimizi alıp 
önümüze dökerdi, bunu ben hatırlarım. Biz 
harp sonunda altın devri kâğıda intikal edince 
eski devre nispetle on mislini geçen bir hayat 
yaşadık bu harpten sonraki hayatın yine arzede-
ceği manzara şimdi bulunduğumuza nazaran yine 
mühim bir tefavüt arzedebilir. 

Binaenaleyh biz belki yüz liraya bir kundura 
giyeceğiz, vaktiyle altmış paraya olan bir hilâli 
gömleği 8 liraya, 10 liraya alacağız. Fakat onun 
yanında Devletimizin para mefhumu üzerindeki 
artımlı değişmesi de, bütçemizin şimdi olduğu
nun belki 8 - 1 0 misli fazla olması da tabiidir. 
Belki bir mebus arkadaş o zaman 3 000 lira belki 
2 000 lira gibi bir maaş alacaktır. Bunu katî 
olarak söylemiyorum. Fakat Türkiye Cumhuri
yetinin bugünkü varidat ve masraf bütçesinin 
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yekûnu da 3 milyar lira olacaktır. Binaenaleyh 
önümüzdeki günlerin bize getireceği para şartla
rının kıymetleri üzerinde şimdiden hüküm ver
mek kabil olmadığı için, içinde bulunduğumuz 
fevkalâde zaman geçtiği gün eskiye ^ irca ede
ceğim diye buraya böyle bir kayıt 'koymak, o 
gün geldiği vakit bütün âmme hizmetlerinin to
pallamasına sebep teşkil edebilir. Onun içindir 
ki, Dahiliye encümeni bu mütalâalara dayana
rak zaten Hükümetin teklifinde bulunmıyan 
fevkalâde zamanlarla mukayyet olmak kaydını 
bu maddeden çıkarmıştır. 

Arkadaşımız, banliyö trenleri .yazılı, vapurlar 
yazılı değil buyurdular. Dahiliye encümeninin 
son teklifinde ne banliyö trenleri ve nede vapur
lar yazılı değildir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Banliyö ya
zılıdır. 

DAHİLÎYE V. RECEB PEKER (Devamla) 
— Evet geleceğim. Müsaade buyurursanız arze-

deyim. Esasta yazılmamıştır. Fakat onların te
diyesini kontrol etmek için konulan hususi bir 
usul maksadiyle yazılmıştır. Yoksa maddede alel
ıtlak muayyen tarifeli nakil vasıtaları denmiştir. 
Bunun içinde otobüsı, otokar, tren, tramvay, va
pur her şey dehildir. Onun için buyurdukları 
şey esasen varit değildir. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Evet, evet. 
Yani unutulmuş olmasın. 

DAHİLÎYE V. RECEB PEKER (Kütahya) — 
O halde mutabık kaldık, demektir. Muhterem 
arkadaşımın şehirler arası ve beynelmilel te
lefon ücretlerine bu zammın şümulü olmaması 
hakkındaki teklifine tamamiyle ve hiç bir istis
nasız olarak ben de iştirak ederim. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Teşekkür 
ederim. 

DAHİLÎYE V. RECEB PEKER (Devamla) 
— Nafia encümeni bunu koymuş olsaydı burada 
meşgul olmağa, vakit kaybetmeğe mahal kal
mazdı. Burada onlara şümulü yoktur, bu doğ
rudan doğruya şehir telefonların^, aittir. Şehir 
telefonlarının bugünkü tarifelerinin ağır oluşu 
telâkkisine müsaadeleriyle arzı cevap edeyim 
ki, bu telâkki asla yerinde olmayıp bugünkü 
tarifeler asla ağır değildir. Bugünün beş kuru
şu ile yapılan bir muhavereyi altı kuruşa ya
pabilmek imkânını âmme müessesesi halka bah
şederse ve bu mükâlemeden altı kuruş istediği 
zaman, otomatik bir telefonla muhavereden do
layı, bugünün diğer pahalılık mikyasına nispet
le esaslı bir zam yapılmamış olduğu anlaşılır. 
Müsaadeleriyle arzedeyim ki, daha fazla nis
pette zam, yapılması kabil olduğuna kaniim. 
Abonelere ve muhaverelere % 20 zam tabii bir 
zamdır. 

Sade belediyelerin değil, arkadaşlar, hususi 
idarelerin varidatı da büyük bir mesele olarak 
hepimizin önündedir. Bugün verdiğimiz ka

rar mucibince yenilenecek olan Meclis zan
nediyorum, belediyelerin olsun, hususi idarele
rin olsun bilhassa içtimai hayattan ayrılması 
mümkün olmıyan âmme hizmetleri servislerini 
mükemmel surette yerine getirecek maddî im
kânlarla teçhiz edilmesi lüzumunu takdir ede
cektir. Tabii hangi arkadaşlara müyesser ola
caksa belediye ve hususi idarelerin gelir mese
lesini temelinden halledecektir. Hulâsa ede
yim; izzet Arukan arkadaşımızın tekliflerine, 
fevkalâde zamanlara hasredilsin, buna taraftar 
değilim ve doğru değildir. Arkadaşımız, sa
nayide kullanılan elektrik kilovatlarına zammo-
lunacak fiyatların % 50 olmasında benimle mu
tabık olurlarsa ben de kendileriyle beraberim. 

Sonra arkadaşımın, muhaverata yapılacak 
zamlar için de. şehirlerarası ve beynelmilel mu
haverelere zammın ademi teşmili hususundaki 
teklifleriyle mutabıkım. 

NAFÎA En. M. M. ÎZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Efendim, bu kanun muhterem Receb 
Peker'in söylediği gibi Nafia encümeninde 
tetkik edilmiştir. Nafia encümeninde pren
sip olarak, demin de arzettiğim gibi bu ka
nunun fevkalâde hallere hasrı kabul edilmiştir 
ve buna göre mademki muvakkat bir kanundur.. 

DAHİLÎYE VEKİLİ RECEB PEKER (Kü
tahya) — Muvakkat değil. 

İZZET ARUKAN (Devamla) — Encümenin 
noktai nazarını söylüyorum. 

Mademki muvakkat bir kanun olduğuna gö
re zam hadlerinin tâyinine lüzum olup olmadığı 
müzakere edilmiştir. Bu hadlerin tâyini sure
tiyle vesaiti nakliyeye iki kuruş zam kabul edil
mesi, sanayi için kullanılanlarla tramvaylar 
elektrikleri için iki kuruş yerine 20 para muva
fık olacağı ve telefon işleri hakkında da şehir
ler arası ve milletler arasının istisnası kabul 
edilmiştir. 

Yalnız reye konurken her maddenin ayrı ay
rı nazarı dikkate alınması müşkül olacağı düşü
nülerek mazbatamızda ifade ettiğimiz veçhile 
mademki fevkalâde hallerin devamı müddetince 
bu kanun mer'i olacaktır, o halde Hükümetin 
teklifi gibi âzami hadlerin ve icabeden yerlerde 
tatbikma lüzum olmadığının tesbitini doğrudan 
doğruya İcra Vekilleri Heyetine bırakmağı mu
vafık gördük. Bu her halde Hükümetin takdi
rine bağlı olacaktı. Meselâ Gaziantep'te, Sivri
hisar'da bugün elektriğin kilovatı 30 kuraştur. 
Siird'de 40 kuruştur. Tabii bunlara resim kon
masının takdiri doğrudan doğruya Hükümete 
aittir. Muhterem Receb Peker 'in kıymetli beya
natlarının, mütalâalarının tamamiyle bizim en
cümende görüştüğümüz, düşündüğümüz gibi ol
duğuna kaniim. Bizim fevkalâde hallerden 
maksadımız normal zaman avdet ettiği zaman 
Belediyeler varidat kanunu tetkik edilerek ve 
tekâlifin hepsi birden gözden geçirilerek ondan 

— 230 — 



t : 28 14.1,1943 0 : 1 
sonra katî karar verilmesidir. Çünkü pekâlâ 
biliyoruz ki Askerî mükellefiyet kanununda bir 
çok belediye rüsumuna % 50 zammedilmiştir. 
ve o kanunda deniliyor ki, ihtiyaç azaldıkça bu 
mükellefiyetler kalkar, belediyeye intikal edebi
lir. Onun için normal zamanın avdetinde bunların 
hepsini kül halinde tetkik edip yeni bir kanun yap
mak kabildir. Bunu ifade buyurdular, zapta geç
miştir ve böyle bir kanun getireceklerine de ka
niim. Onun için fevkalâde halde muteber ol
ması hakkındaki verdiğim takriri geri alıyorum. 
Yalnız tenvirat işinde, elektrik fiyatlarına iki 
kuruş zammedilmesinde sanayiin istisna edilme
sini teklif etmiştim. Onun hakkında da dediler 
ki tabii elektriğe zam yapılırken söylediğim hu
susları tetkik edeceğiz, buyurdular. Mademki 
takdir icra Vekilleri Heyetine ve Dahiliye ve
kâletine bırakılmıştır, zaten bizim Nafia encü
meni teklifinde de îcra Vekillerine bırakmıştı. 
Dahiliye vekili de aynı fikirdedir, böyle ifade 
buyurmuşlardır, binaenaleyh bu takriri geri 
alıyorum. 

Yalnız üçüncü takririm şehirlerarası ve bey
nelmilel muhaberelerinin istisnası hakkında, onu 
bırakıyorum. Muhterem Dahiliye vekiline arzı 
tpıüpK KUT* PnPVlTn 

* DAHİLÎYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Sayın arkadaşlarım, 
İzzet Arukan arkadaşımızın bu elektrik, hava
gazı ücretlerine ve muayyen tarifeli vesaite ya
pılacak zamlar hakkındaki sözlerine sayın Da
hiliye vekili Receb Peker lâzımgelen mukni iza
hatı verdiler. Onun için bendeniz bunlar üzerin
de durmıyacağım. Esasen îzzet Arukan arka
daşımız fevkalâde ahvalin kaldırılmasından fe
ragat ettiklerini ifade buyurdular. Yalnız iz
zet Arukan arkadaşımız birinci maddede yazılı, 
muayyen tarifeli vesait arasında vapurlar da 
dahil midir ? diye bir soruda bulundular. Bu sual
lerine cevap vermek isterim. Muayyen tarifeli 
vasıtalar arasında vapurlar da dahildir. Elek
trikle işliyen sınai müesseseler ile tramvay gibi 
muharrik kuvvetlerle işliyen vesaiti nakliyeye 
en çok iki kuruş konmuştur. Dahiliye vekili 
bunun nısfı derecesinde tatbik edeceklerini söyle
diklerine göre, benim encümen namına söyliye-
ceğim bir şey yoktur. Esasen konualn bu hü
küm âzami bir haddi göstermek içindir. Bunun 
tâyini bu hududu aşmamak üzere Heyeti Veki-
leye bırakılmış bir şeydir. 

Âzami bu haddin aşılmaması da birinci fık
rada tasrih edilmiştir. Binaenaleyh iki kuruşa 
mukabil vilâyetlere kendileri bir kuruş zam 
ettirebilirler. îzzet Arukan arkadaşımızın ifa
desinin yalnız bir noktasına da cevap vermek 
iıstiyorum. Nafia encümeni fevkalâde hallerin 
devamı müddetine maksur olmak üzere bu 
salâhiveti gayri mahdut ve gayri muayyen ola
rak büsbütün Vekiller Heyetine veriyor. îşte 
Dahiliye encümeni bu noktayı muvafık görmedi. 

Bunun için âzami haddi tespit etti. 
îzzet Arukan arkadaşımızın telefonlara 

t vâki zamlar hakkındaki beyanatına .karşı Da
hiliye encümeninin kastettiği şeyde, şehirler 
arası ve beynelmilel muhaberat ve mükâleme 
dahil olmadığını, beyan buyuran Dahiliye ve
kilimizin mütalâalarını Dahiliye encümeni namına 
kabul ettiğimizi arzetmek için huzurunuza çıktım. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Muayyen tarifeli 
vesaiti nakliye arasında Ankara otobüsleri de 
vardır. Şimdi işittiğimize göre, meselâ Keçi
ören'e 16 kuruşa - bir kuruşu asker ailelerine 
aittir - gitmektedir, işittik ki bu fiyatlar 20 ye 
çıkacakmış. Şimdi bu kanun çıktıktan sonra 
bu zam 20 nin üstüne mi konacak, yoksa 16 
nın üstüne konupta 18 mi olacak"? 

2 ncisi; banliyö trenleri belediye hudutları 
içinde işler. Mamak belediye hududu dahilin
dedir. Kayaş değildir. Şimdi Kayaş'a kadar bilet 
alan yoleudan nekadar banliyö ve nekadar 
umumî tarife üzerinden para alınacaktır? Bunu 
nasıl tefrik edeceklerdir? 

DAHİLİYE V. RECEB PEKER (Kütahya) 
— Efendim, arkadaşlara bir iki noktayı arzetmek 
üzere kürsüye çıkmıştım, bu meyanda otobüs 
meselesi de vardı. Bilhassa bu kanunun bize ge
tirmesi mümkün olan para yekûnunu biz 4,5 
milyon lira olarak tahmin ediyoruz. Şu şartla 
ki, burada bizim Encümenlerin îcra Vekilleri 
Heyetince takdir edilmesine salâhiyet verdiği 
miktarın haddi âzamisini bir anda tatbik eder
sek, hepsi bir anda tatbik edildiği takdirde 
ancak bu yekûnu elde edebiliriz. Bunu Dahi
liye encümeninde sarahaten arzettim. Nafia en
cümeni miktarın haddi âzamisini tâyin etmemiş 
olmasına rağmen, Dahiliye encümeninin bu 
haddi âzamiyi koymak hususundaki meylini 
görünce sarahaten kendilerine arzettim ki, sizin 
koyduğunuz bu nispetlerin biz hepsini birden 
tatbik edersek bizim ihtiyacımız ancak temin 
edilebilir. 

Bu onların şuuru dahilinde bir malûmat ola
rak arzedilmiştir ki, Muhterem Meclisin malûma
tına da intikal etmiş olsun. Bu dört buçuk milyo
nun üç milyon küsuru İstanbul'un geri kalanın 
yarısından fazlası izmir'in yarısı kadarı da An-

. kara'nmdır. Bu da içinde bulunduğumuz malî yı
lın ihtiyaçlarını yeni bir Belediye vergi ve re
simleri kanununun yapacağı artımlar da nazarı 
dikkate alınmak şartiyle nakil önümüzdeki yıl
larda bu ihtiyacı ya karşılar, ya karşılamaz. 
Binaenaleyh bu haddi âzamiler tatbik olunacak. 
Fakat muhterem Arukan arkadaşımızın buradaki 
ikazlarından istifade ettiğim bir nokta olarak 
bilhassa İstanbul'un Anadolu yakasında otu
ranların banliyö demiryoluyla ve denizi vapurla 
geçtikten ve tekrar bir tramvay veya otobüse 
binmek mecbur oluşlarının vücuda getirdiği va
ziyet hakikaten ağırdır. Bendeniz icra Vekilleri 
Heyetinde, bu kanunun tatbiki esnasındaki vazi-
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femi yaparken bu noktayı gözönünde tutacağım I 
ve vekil arkadaşlarımın nazarı dikkatini celbe-
deceğim. Çünkü bu salâhiyet, Veikller Heyetine | 
verilmiştir. Onun haddi âzamisini veya bir kıs-
mmı tatbik etmek îcra Vekilleri Heyetinin elin
dedir. Bunu söylerken tatbikat ve tekniğin 
çıkaracağı müşkülâttan gafil olduğum için fu
zuli bir vaitle huzurunuzu ihlâl etmiş olmıya-
yım. Bunu mümkün mertebe nazarı itibara ala
cağım ve bu yükün bu taraf yolcularına ait olan 
kısmını hafifleteceğim. 

Ankara otobüslerine gelince,- Muhterem tçö-
z'ün sözlerine bir dairei faside şeksiyle cevap 
arzedeeeğim. Ankara Belediyesinin ihtiyacı ,gayet 
ağırdır, otobüslarinin günü bitmiş, eskimiş yıp
ranmış makineler olarak bu geniş sahada yayıl
mış şehrin hizmetine yetişmek gayretine karşı 
yaptığı masraf kendi gelirinin varlığı çizgisi için
de temin olunamamaktadır. Binaenaleyh o, bele
diyeye bir gelir, yardım membaı olmaktan çıkmış, 
bir yük haline girmiştir. Otobüslere zammetme
mek demek, belediyenin yükünü arttırmak ağır
laştırmak demektir. Bunun için yeni tedbir al
mak icabetmektedir. Bu tedbiri alırken de şüphe
siz otobüs fiyatlarına zammetmek zarureti kendi 
kendine hâsıl olacaktır. 

Bu umumî siyaset üzerinde, tatbikat içeri
sinde düşündük; diğerleri de aynı vaziyette ise-
de, meselâ Ankara geniş bir şehirdir;- Memur
lar ile çalıştıkları yerler birbirine.uzaktır, bunu 
hepimiz itiraf ederiz, burada otobüs nakliyatı 
başka yerdekilerden daha ağırdır. Buna rağmen 
otobüslere zammetmek ihtiyacı vardır. Bunun 
üzerinde belediye ve vilâyet çalışmaktadır, ben 
kendilerinden rica ettim. Bu hususun icaplarım 
benim tarafımdan dahi tetkika fırsat vermek 
için, kanunun ve mevcut mukavelelerin kendi
lerine verdiği haklardan istifade yolunda Anka
ra otobüslerine bu zam işini bir emri vâki yap
masınlar. Bu iş bana geldikten sonra bir taraf
tan da ihtiyaçları baştan sonuna kadar dinliye-
ceğim, onları da dinliyeceğim. Bu kanunun icap
larını da gözönüne alacağım, hepsini birbirleriy
le karşılaştırdıktan sonra, hiç yapmıyacağım de
meğe dilim varmıyor, fakat mümkün olduğu ka
dar asgari bir şey yaptırmağa çalışacağım. An
kara belediyesi, bahis mevzuu olan ihtiyaçları 
karşılıyaeak imkândan bir dereceye kadar mah
rum olacak demektir. Buna rağmen daima An
kara'nın hususiyeti bizi de, arkadaşımızın dik
katimizi çektiği nokta üzerinde meşgul olmağa 
sevketmiştir. 

Şehirler arası ve beynelmilel telefonlara zam 
yapılmıyacaktır. Dahiliye encümeni mazbata mu
harriri arkadaşım da söylediler, bu ciheti Heyeti 
Vekile kararında dikkat altında bulunduracağız. 
Banliyö hakkındaki noktada mutabıkız. 

NAFÎA En. M. M. İZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Arkadaşlardan bazıları banliyö hakkın
da sual sordular. Banliyö trenlerinin bu kanuna 

mahsusân konup dâ vapurun konmamasının se
bebi; banlij^Ö trenleri malûmu âliniz şehirler ha
ricine de çıkar. Bu, tahdit edilmiştir. Onların 
tarifeleri de ayrıdır. Hangi trenlerin banliyö 
olduğu tarifelerde gösterilmiştir. Meselâ Pendik 
şehir haricidir. Bostancı'dan aşağısı zaten şehir 
haricidir. Ankara'da Kayaş şehir haricidir. Fa
kat oralara işliyenler de banliyö trenlerinden ma-
duttur. Yani şehir içindeki diğer istasyonlara 
giden yolcular gibi bu istasyonlara giden yolcu
lara da beher bilet başına bu iki kuruş zam yapı
lacaktır. Yolcu bunu vermek mecburiyetinde
dir. Yani kanundaki banliyö ibaresinin tasrihi 
ve zapta geçmesi için kürsüye çıktım. 

REÎS — Bundan evvelki lâyihaya rey vermi-
yen var mı?.. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
AtoURRAHMAN NACÎ DEMİRAĞ (Si

vas) — Sayın Arukan arkadaşımızın, kuvvei 
muharrike olarak istimal edilen elektriklere bir 
zam yapılmaması hakkındaki mütalâalarına ce
vaben sayın Peker, bunun büsbütün zam
ma tabi tutulmaması caiz olmayıp, bir kuruş 
gibi, tenvirat haddinin yarısını kabul edecekle
rini beyan buyurdular. Gerçi bu ifadeleri zapta 
geçti. Bunun nihayet kanuni bir şekil alması da
ha yerinde olur kanaatındayım. Müsaadeleriyle 
bunun için bir takrir veriyorum. Maddenin B 
fıkrasının sonuna «muharrik kuvvet olarak sar-
folunan elektriğin beher kilovatına en çok bir 
kuruş» kelimesinin ilâvesi daha doğru olur. Ken
dileri Vekil bulundukları müddetçe böyle bir 
hareket yapanlara derhal mâni olacaklardır. Fa
kat bunun haddi âzamisini kanuni şekle bağla
mak daha muvafık olur kanaatındayım ve onun 
için bir takriri takdim ediyorum, kabulünü rica 
ederim. 

REİS — Takrirleri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin B fıkrasının nihayetine 
aşağıdaki cümelenin ilâvesini teklif eylerim: 

(Muharrik kuvvet olarak sarf olunan elek
triğin beher kilovatına en çok bir kuruş). 

Sivas 
Abdurrahman Naci Demirağ 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen C fıkrasının : 
G) Şehirlerarası ve milletlerarası muhabere

leri hariç olmak üzere bütün telefon abone ve 
mükâleme ücretlerine en çok % 20, şeklinde ta
dilini teklif ederim. 

, Eskişehir 
ı îzzet Arukan 

I REİS — Reye koymak üzere takrirleri tek-
raı* okutuyorum. 

(Sivas mebusu A. Naci Demirağ'm takriri 
tekrar okundu). 

| REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 
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Almıyanlar ... Takrir nazarı dikkate alınmış
tır. 

(Eskişehir mebusu îzzet Arukan'ın takriri 
tekrar okundu). 

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

DAHİLÎYE En. M. M. İBRAHİM ETHEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Dahiliye encümeni 
namına kabul ediyoruz. 

REİS — Redaksiyonu bize bırakmayınız, 
rica ederim. 

MADDE 2. — Banliyö trenlerinde bilet be
dellerine yapılacak zamlar tahsil edildikleri ay 
sonundan itibaren 75 nci günü akşamına ka
dar ve diğerleri tahsil edildikleri ay sonundan 
itibaren 45 nci günü akşamına kadar doğrudan 
doğruya bulundukları mahallin belediyelerine 
yatırılır. 

Bu zamları yukarıda yazılı müddetler içinde 
tahsil etmeyen veya tahsil ettikleri paraları ya-
tırmıyan fertlerle müesseselerden ve Devlete 
ait müesseselerin ita amirleriyle muhasiplerin
den, tahsil etmeğe veya yatırmağa mecbur bu
lundukları paralar yüzde on zamlariyle birlikte 
Tahsili emval kanununa göre belediyelerce tah
sil olunur. 

REİS — Miütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddenin muaddel şeklini okutuyo
rum : 

Belediye vergi ve resimleri kanununa ek kanun 
MADDE 1. —• Belediye sınırları içinde işli-

yen muayyen tarifeli bütün nakil vasıtaları bi
let bedelleriyle elektrik, havagazı ve telefon 
tarifelerine belediye meclislerinin karan ve İc
ra Vekilleri Heyetinin tasvibiyle aşağıdaki mik
tar ve nispetleri aşmamak üzere belediye his
sesi olarak zamlar yapılabilir : 

A) Belediye sınırları içinde işliyen muay
yen tarifeli bütün nakil vasıtalariyle banliyö 
trenlerinin bilet bedellerine en çok iki kuruş; 

B) Belediye sınırları içinde sarf ve istih
lâk edilen elektriğin beher kilovatına ve hava-
gazmın beher metre mikabına en çok iki ku
ruş i 

(Muharrik kuvvet olarak sarf olunan elek
triğin beher kilovatına en çok bir kuruş) ; 

C) Şehirlerarası ve milletlerarası muhabe
releri hariç olmak üzere bütün telefon abone 
ve mükâleme ücretlerine en çok % 20. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

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

Ö : 1 
MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen

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

zediyorum. 

ı •. 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair kanuna bağlı (i) sayılı cetvelin 
Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılmasına 
ve Cumhurbaşkanlığı _ Filârmonik orkestrası teş
kilât ve orkestra mensuplarının terfi ve tecziye
leri hakkındaki 3045 sayılı kanunun 12 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Maarif ve ütçe encümenleri mazbataları (1/913) 
[1] 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Müstacelen müzakeresini teklif ediyoruz. 

REİS — Encümen müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan. 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin Maarif vekilliği kısmında ve 3045 sayıl* 

kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa

yılı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki (Riya-
seticumhur Filârmonik orkestrası) na ait kadro
lar kaldırılmış ve yerine ilişik (1) numaralı cet
velde derece, aded ve maaşları gösterilen memu
riyetler konulmuştur. 

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

MADDE 2. — 3045 sayılı kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Orkestra kadrosuna dahil üyelerin kıdemlerini 
fiilen ikmal ettikten sonra yukarı dereceye ter
fi edebilmeleri için bir kıdem devresi içinde her 
yıl müsait sicil almış bulunmaları lâzımdır. 

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

MUVAKKAT MADDE — 1942 malî yılı büt
çesine bağlı (L) işaretli cetvelin Maarif vekilliği 
kısmındaki (Riyasetieumhur Filârmonik orkes
trası) na ait kadrolar kaldırılmış ve bunun ye
rine bağlı (2) numaralı cetvelde derece, aded ve 
maaşları yazılı memuriyetler konulmuştur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

[1] 81 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

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

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

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

7. — İ7ihisarlar umum müdürlüğü Tekaüt 
sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maliye, 
Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri maz
bataları (1/781) [1] 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Arkadaşlar, bu lâyi
hada bazı yetim ve dulların, mütekait memurların 
hukukuna talluk etmektedir. Müsaade buyurursa
nız kıaa bir lâyihadır, bunun da müstaeelen mü
zakeresini yapalım. 

REİS — Lâyihanın müstaeelen müzakeresini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü Tekaüt sandığı ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 

kanun 
MADDE 1. — 2921 sayılı kanunun 7 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Sandığın bilcümle mevcudatiyle alacakları, 

Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haiz 
olup mevcut parasiyle aidatı ve bu paraların 
kazandıracağı faiz ve temettüler bir gûna vergi 
ve resme tabi olmadığı gibi haciz ve temlik de 
edilemez. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

MADDE 2. — 2921 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu gibilerden evvelce yalnız bıraktıkları 
aidatı temettüsüz olarak sandıktan almak sure
tiyle ayrılmış olanların tekrar hizmete avdet
lerinde sandığa iade edecekleri aidattan kesilmiş 
olan vergiler de Hazinece sandığa red ve iade 
olunur. 
• REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2921 sayılı kanunun 21 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Altmış yaşını doldurduktan veya tekaüt hak-

[1] 91 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

kını kazandıktan sonra bir müddet daha istih
dam edilmekte olanlardan 12 nci maddede yazılı 
haller haricinde olarak her hangi bir sebeple 
terkini kayda uğrıyanlarm vazifelerine nihayet 
verildiği tarihe kadar hesap edilen tekaüt ve taz
minat hakları mahfuzdur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2921 sayılı kanunun 25 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hizmette iken veya tekaüt aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerin 19 yaşını 
doldurmamış erkek ve 25 yaşını doldurmamış kız 
öz evlâtlarından her birine son hizmet aylığının 
% 10 u nispetinde yetim aylığı verilir. 

Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlarsa 
yetim aylığı % 15 nispetinde tahsis olunur. 

% 10 nispetinde aylık bağlanmış çocuklar 
sonradan ana ve babadan yetim kalırlarsa bu 
tarihten itibaren aylıkları % 15 e çıkarılır. 

Yetim aylığı alan çocuklardan lise veya yük
sek tahsilde bulunanlar hakkında 19 ncu madde 
mucibince muamele olunur. 

Evlenen kız çocukların aylıkları kesilir. 
Ölenin muhtaç dul anasiyle malûl veya 65 

veya daha ziyade yaşta bulunan muhtaç babası 
dahi 1683 sayılı kanunun 48 nci muaddel madde
sinde yazılı şartlar aranmak kaydiyle talepleri 
üzerine yetim muamelesi görürler. Bu takdirde 
bu kanunun hükümlerine göre verilecek aylık, taz
minat ve iade olunacak aidattan hisseleri ayrılır. 

Bunlardan hiç biri bulunmadığı takdirde 
muhtaç olmasıa dahi dul anaya yetim maaşı tah
sis edilir. 

Memur, müstahdem veya mütekait; bir be
yanname ile dul ananın da diğer maaş ve tazmi
nata müstehak olanlar arasına konmasını ta
lep edebilir. 

ölenin aylık ve tazminata müstahak kimsesi 
olmadığı takdirde sandık aidatı reşit evlâtlarına 
verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa irat kay
dolunur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat, ve
rilecek aylık ve tazminat, istihkak kesbedüdiği 
tarihten itibaren beş sene zarfında aranmadığı 
takdirde sandık lehine müruruzamana uğrar. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tedavisi kabil olmıyan emraz 
veya çalışmaya mâni maluliyet sebepleriyle ma
işetlerini tedarikten acizleri tıbben sabit bulunan 
muhtaç öz evlâtlar, yaşları ne olursa olsun yetim 
muamelesi görürler. Bu kabîl malûller yaşı 18 
den aşağı evlâtlara verilen mevduat ile tazmi
nata veya aylığa müstahak olurlar. Aylık tah
sisi halinde maluliyetlerinin devam müddetince 
aylıkları kesilmiyeceği gibi aylık almakta iken 
bu hallere duçar olanlar hakkında da aynı mua
mele tatbik olunur. 

234 



t : 28 14.1.1943 C : 1 
REİS -— Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Sandıktan tekaüt ve yetim 
aylığı alanlardan ecnebi Devlet hizmetini ka
bul veya ecnebi memleketlerde ikamet edenle
rin yoklama ve tediye usullerinde 1683 sayılı 
kanun mucibince umumî bütçeden aylık alan 
mütekait ve yetimler hakkında cari hükümler tat
bik olunur. 

EEÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zeiyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, encümen bundan sonraki maddeyi 
tayyederek bir tefsir mazbatasiyle arzediyor. 
Mazbatayı okuyacağız. 

(91 sayılı İ3asmayazının 2 nci sayıfasındaki 
Bütçe encümeni mazbatası okundu). 

REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 
Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Mefsuh Reji şir
keti zamanında Millî Hükümet tarafından Ana-
olu'da muvakkaten idare edilen Tütün inhisarın
da vazife görmüş olanlardan halen idarede müs
tahdem bulunanların o zamana ait hizmet müd-
etleri de 2921 sayılı kanunun (Muvakkat - 3) ncü 
maddesinde yazılı kayıt ve şartlar dahilinde 
borçlanmak suretiyle inhisarlardaki hizmetlerine 
ilâve edilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Madeyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Heyeti umumiyesi kabul edil
miştir. 

Açık reye iştirak etmiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

8. — Jandarma Erat kanununun 4.248 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Dahi
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/905) 
[1] 

DAHİLÎYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Jandarma erat ka
nununun 14 ncü maddesini değiştiren ve jan
darma erlerinin tayınına ait olan şimdi okuna-

[1] 74 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

cak kanun lâyihasının müstaceliyet suretiyle mü
zakere edilmesini encümen namına arz ve teklif 
ediyorum. 

REİS — Müstaceliyetle müzakeresi teklif 
ediliyor. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Müs-
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanunla 
değiştirilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkmda kanun 

MADDE 1. — 1861 sayılı Jandarma erat ka
nununun 4248 sayılı kanunla değiştirilen 14 
ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Jandarma eratı, Tayınat ve yem kanununa 
göre kazandan iaşe edilirler. Yemeğini kazan
dan alamıyanlarla jandarma birlik ve müesse
selerinde dağınık bir halde bulunmaları hase
biyle kazandan iaşeleri mümkün olamıyanların 
istihkakları ayda maktuan 25 lira ödenmek su
retiyle bedelen ve peşinen verilir. 

ölüm halinde bu bedeller geri alınmaz. 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

M. M. En. M. M. RAHMİ APAK ( Tekir
dağ ) — Efendim, bu lâyihaya Millî Müdafaa 
encümenince konulan ve Dahiliye encümenince de 
aynen kabul edilen 2 nci madde vardır ki bunu 
Bütçe encümeni zannederim kanun yazılış tekni
ğine uygun olmadığı esbabı mucibesiyle tayyet-
miştir. Bunun neticesinde jandarma eratının 
iaşeleri meselesi güç bir duruma girmiş bulunu
yor. Onun için encümen namına bu güçlüğü 
huzurunuzda arzetmek mecburiyetindeyim. 

Yüksek Heyetinizin malûmudur ki bu er ta
yını iki şekil arzetmektedir. Birisi, alelûmum or
du erlerine ve orduya bağlı ve mensup kıta er
lerine karınlarını doyurmak için Tayınat ve yem 
kanunu mucibince verilmektedir. 

İkincisi; ordu subaylarına, askerî memurla
ra, gümrük muhafaza ve orman muhafaza teşki
lâtında bulunan zevata, hattâ emniyet kadrosu
na dahil olan zevata yardım maksadiyle verilen 
tayın zammıdır. Bu yardım maksadiyle verilen 
tayın zammının, Hükümet, sevkettiği bir kaç 
kanunla, bazı mahzurlar görerek, maktuan 25 
lira olarak ödenmesini teklif etmiştir. Heyeti 
umumiyenizce bunların bir kısmı kabul edilmiş
tir. Fakat bu nıeyanda jandarmanın ana istih
kakı olan, yani karnını doyurmak için Hükü
metin kendisine verdiği yemek için dahi bu ka
nunla 25 lira tadir edilmiş oluyor. Millî Müda
faa encümeniniz 25 lira ile bir jandarma neferi
nin karnının doyacağına kani değildir. Bunu 
kısaca şurada bir misalle arzedeyim: 1942 senesi 
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haziran ayında ve ikinciteşrin ayında bir 
er tayınının memleketin muhtelif yerlerin
de mukabili olan para şu şekilde gözükmek
tedir. Faraza Aydın'da haziran 1942 de 
20 lira tutarı olmuştur. İkinciteşrinde 40 lira ol
muştur. Nazilli'de haziranda 21, ikinciteşrinde 
40 lira, Bursa'da 17,43, Edirne'de 23,45,' İslâ
hiye'de 20,40, İzmit'te 19,47.... ilâhiri ... hep
sini okuyacağım. Yani beş ay içinde fiyatların 
yükselmesi yüzünden takriben memleketin her 
tarafında bu miktar iki misli artmıştır. Binaen
aleyh, tasavvur buyurun, İzmit'te bir jandar
ma erine, karakolda çalışıyor, kazandan yiye
mez, maktu olarak 25 lira verirsek 47 lira olan 
yerde insanın karnı doyar mı? Aç kalmasa bi
le yarı yarıya doyacak demektir. Türkiye'nin 
31 kazasında bu miktar bugün 40 liradan yu
karıdır. 76 kazada 35 liradan yukarı, 290 ka
zasında keza da 30 liradan yukarıdır. Müteba
ki 42 kazada 20 liradan yukarıdır. Bütün mem
lekette bunun vasatisi 32.5 liradır. Yani ka
zaların % 90 ı 26 ilâ 49 lira arasındadır. 

Arkadaşlar, bir jandarma neferi karakolda 
bulunan kazandan yemek yemiyor da, kazandışı 
erzak, ayniyat alıyorsa veyahutta maktuan pa
ra verilmesi icabeden bir jandarma neferi pek 
çok ağır vazifeler yapan bir erdir. Suçlu götü
rür, adli tebligat yapar, muhtarlarla temasa 
gelmek için hergün hiç olmazsa 20 - 25 kilo
metre yol yürür. Bu adam bir ağır işçi kadar 
kuvvet sarfeder. Buna verilen bu gıda kâfi de
ğildir. Binaenaleyh, 25 lirayı jandarma nefe
rine maktu olarak verecek olursak o bununla 
karnını doyuramıyacak ve bazı çarelere müra
caat etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bunu 
da Heyeti Celilenizin tamamiyle reddedeceği 
tabiidir. Tekrar ediyorum, bu, karnını doyur
mak maksadiyle verilen bir paradır. Tıpkı or
duda bir eri vatan müdafaası için celb ettiğimiz 
zaman karnını doyurmak için verdiğimiz gibi, 
üç sene vatan vazifesine çağırdığımız jandarma 
erine de verdiğimiz paradır. Binaenaleyh, biz 
encümende bunun tamamiyle aleyhinde idik. 
Bu, sayın Maliye vekilimizin huzurunda da gö
rüşüldü. Onlar da hiç olmazsa bunun elastiki
yeti hakkını Hükümetin eline vererek aşağı yu
karı vaziyet almasına muvafakat buyurmuşlar
dı. Binaenaleyh, bu maddede Millî Müdafaa en
cümeninin noktai nazarının kabulünü yüksek 
kararınıza arzediyorum. Bir de takrir veriyo
rum, takdir yüksek heyetindir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KlTABCI 
(Muğla) — Efendim Bütçe encümeninizin bu 
25 lira maktu tayın bedelini neden kabul etti
ğini kısaca arzedeceğim. 4248 numaralı kanunla 
rayice göre bedel tayını esası kabul edilmiştir. 
Bundan, kısa bir müddet sonra kanunun tat
bikatında bir müşkülât olmuş. Çünkü mahallî 
makamların rayiç fiyatlarını tâyin ederken tak

dirde geniş davranmaları, bu miktarı hatıra 
gelmiyeeek raddeye çıkarmış. Bu vaziyet, bütçe 
ile yürümek zaruretinde olan mesul makamları 
müşkül vaziyete sokmuş ve buna bir çarei hal 
aramak ıstırarında kalmışlardır. Yapılan tetki-
katta görülmüştür ki, verilen bedeller tama
miyle iaşeye sarfedilmiyor. Hattâ ihtiyaç kadar 
dahi sarfedilmiyor. Tasarruf edilmiyor. Bu va
ziyet karşısında iş başında bulunan zevat vazi
yet almağa mecbur olmuş, kendilerinin en mü
him gıda maddesini teşkil eden ekmeklik un ve 
buğdayı Toprak Ofisten almak ve diğer mu-
ayyenatı da ucuza düşürmek için toptan alıp 
tevzi etmek. Yapılan bu usul ve tecrübe iyi ne
ticeler vermiştir. Eğer bu usulde bir kat daha 
ihtimam edilirse yani bulgur gibi, yağ gibi 
şeyler de yine resmî kanallar marifetiyle veri
lirse, yani 24 lira verilecek olursa bu işin pek 
kolay olacağı neticesine varılmıştır. Şimdi muh
terem arkadaşım gerek Millî Müdafaa encüme
nin ve gerek bize gelen mesul Vekiller diyor
lar ki, 25 lira ile idare edebiliriz, şu şu şu esas
lara göre. Buna karşı Bütçe encümeni ne ya
pabilirdi? Bir kere muhterem arkadaşımızın 
ifadelerini yani biz Millî Müdafaa encümeni 
bu miktarın kâfi geleceğine kanaat getirerek 
kabul etti demelerini yerinde bulmadm. Eğer 
Millî Müdafaa encümeni 25 lirayı kâfi görme
miş olsaydı birinci maddeyi neden kabul etti? 
Çünkü birinci madde neyi ifade ediyor. İleride 
Vuku bulacak tebeddülleri, ademi kifayesi 
halinde yükseltmeyi veyahud da fazla gel
diği takdirde indirmeği istihdaf ediyor. 
Kendileri bunun 25 lira ile kabili temin 
olduğunu birinci maddeyi kabul etme
leriyle göstermiştir. Binaenaleyh biz buna 
kanaat etmiyerek kabul ettik demek zannede
rim yerinde değildir. Sonra encümeniniz ted
vin tekniğine uygun değildir diye bu maddeyi 
atmış değildir. Fakat demiştir k i ; 25 lira ka
bili temin olduğu birinci madde ile kabul edil
dikten sonra mutabakatı ihlâl edecek şekilde 
diğer bir maddeyi kabul etmeyi doğru bulma
mıştır. Biz birinci madde kabul edildiği için 
bu kabili kabuldür dedik. Yoksa tedvin tekni
ğiyle ilgilenerek kabul etmiş değiliz. Hulâsa 
encümeniniz birinci maddenin kabul edi
len sarahati karşısında bunu kabul ede
mezsiniz demedi. Velevki mücbir bir sebep 
olduğuna kani olsaydı bunu teklif ederdi. 
Buna nazaran kanunla kabul edilmiş olan hük
mü biz de aynen kabul ettik, amma ileride bu 
gayri kâfi gelirse ne yapılır, ne yapılacağı mad
delerde gösteriliyor. Bizim istediğimiz şudur, 
Hükümetin teklifi de bu yoldadır, Hükümeti 
müşkülâta sevkeden bu şeyden kurtarmaktır. 
Maliyemizi muntazam yürür bir hale koymak 
içiiı bu şekilde bir tedbirin lâzım olduğunu Hü
kümetimiz söyledi, biz de varit gördük. Bina
enaleyh, artık ikinci maddeye encümeniniz 
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lüzum görmedi, yüksek heyetin tasvibini rica 
ederim. 

MİLLÎ Mü.. En. M. M. RAHMİ APAK .(Te
kirdağ) r - Arkadaşlar, ileride daha ziyade pa
halılık olursa, tekrar Meclise müracaat edilir, 
dediler, ileride demeğe mahal yok, içindeyiz, 
onun içindeyiz, pahalılık şimdi: vardır. Yani 
ilerisi filân yok. Biz 25 lirayı kabul ettik de
miyoruz, kabul etmek.demek onu ayniyle; ka
bul etmek demektir,; Altına, ikinci bir madde 
ilâve ettik, onun taoUUni o suretle kabul edi
yoruz. Esasen encümendeki arkadaşların umu
mî efkârı bu rayiç üzerinden verilm-esi yolun
da idi. Fakat Hükümetle daha ziyade, bir kom-
promis,: bir anlaşmayı , bu suretle yapabildik. 
Bunu bu suretle tashih etmek lâzımdır., 

M, M, En, REİSİ Gl KİAZIM SEYÜK^E-
KİN (Diyarbakır) — Efendim, arkadaşım;Rah
mi Apak'ın mukni beyanatına bendeniz de bir 
kaç söz ilâve edeceğim. 

Ordu camiasından hiç ayrılmıyan askerî te
şekkülleri mutlaka ordu eratı gibi doyurmağa, 
lâzımgelen kaloriyi vermeye Devletin kanunen 
mecburiyeti vardır. Biz Hükümetin .rioktai ha
zarını ilgili vekiller mevcut olduğu halde bir 
çok defalar mütaaddit celselerde konuştuk. Bu-
nu kabulde tereddüt ettik. Nihayet Maliye ve
kili encümenimizin müzakeresine iştirak buyur
dular ve kendilerine şahsan, elestikiyet verecek 
bu maddeyi teklif ettik. Bu, esasen Meclisin bir 
çok kanunlarında mevcuttur. Ne bileyim, güm
rük tarif elerined vardır, meselâ 3 000 lira ala
cağı yerde 300 lira alır ve meselâ 9 liraya ala
cağı çimentoyu 50 kuruşa indirir. Sonra bu 25 
lirada kış taymatı da dahil midir? Malumu 
âliniz kabul buyurduğunuz bir kanunla Şark' ta 
beş vilâyette askere kış taymatı verilmektedir. 
Sonra ayrıca Ramazanda oruç tutanlara ayrı 
taymat verilmektedir. Hükümet 100 gram ek
meği kesmeğe mecbur oldu. Fakat onun yerine 
50 gram prinç ve 10 gram yağ ilâve etti. Bir 
nefer bugün mutlaka 25 lira ile doyuyorsa ya
rın doymıyacağı kanaatini bize verdi. Zâten 
verilen beyanata nazaran bugün rayiç meselesi 
hakikaten bir takım fenalıklar çıkarmıştır ve 
bunun için de Maliye vekilliği 18,5 lira ile 27,5 
lira arasında bir şey takarrür ettirmiştir. Fa
kat 18,5 lira ile doyarsa, 6,5, lira fazlş niçin 
veriyoruz, Niçin 27,5 lira veriyoruz? Bunu 
tabii tereddütle karşıladık. Onun için şu ikin
ci maddeyi hazırlıyarak Meclisin toplanmadığı 
zamanlarda Heyeti Vekileye böyle bir salâhiyet 
verilsin dedik ve bu salâhiyeti bu madde ile 
vermiş oluyoruz. Binaenaleyh madenin, arka
daşımızın teklifi veçhile kabulünü rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ ) — Arkadaşlar, mevzuubahis olan mesele 
jandarma neferi diye hizmet gören arkadaşla
rın iaşesini temin etmektir. Bunu noksan kabul 
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edelim demek kimsenin hatırından geçmiyor. 
Bugün 25 liranın gayri kâfi,olduğu neticesinden 
bahseden Millî Müdafaa encümeni mazbata mu
harriri arkadaşımızın ifadesine ben iştirak et
miyorum. Çünkü Millî Müdafaa encümeni dahi 
yapılan tetkikat neticesinde bu 25 liranın bu
günkü duruma göre haddi kifayede olduğunu 
kabul etmiştir. Orta yerda dâva, bu 25 liranın 
âtiyen değiştirilmesi lâzımgelirse bu değişmek 
ne suretle olmalıdır; meselesidir. Heyeti Vekile 
karariyle mi olsun, yoksa buraya kanun mu ge
tirelim? 25 liranın kifayet edeceğini Millî Mü
dafaa, Bütçe, Dahiliye encümenleri de ve Hü
kümet de yaptığı tetkikatmda buna kani olmuş
tur. Yalnız bunun tebeddülü icabederse o vakit 
İcra Vekillerine salâhiyet mi verilsin? îcra Ve
killeri Heyetine salâhiyet verilmesine Maliye ve
kili muhalif değildir. 

Esasen, demin polisler için arzettiğim gibi 
bunun Hük,ümete bırakılması büyük teşevvüşle
ri mucip olmaktadır. Açıkça arzedeyim, bugün 
jandarmanın bize getirmiş olduğu rayiçler tet
kik edilecek olursa görülür ki ; muhtelif kaza
lardan, -muhtelif, rayiçler verilmiştir. Urfa ya
ğı üzerinden, bilmem ne yağı üzerinden, bilmem 
ne pirinci diye 27,5 ve M. Müdafaa encümeni 
reisi muhtereminin ifade ettikleri 18,5 gibi he
saplar gördük. Bunların hesaplarını yüksek 
huzurunuzda teferruatiylo arzedecek olursam 
görülecektir ki ; her belediye başka bir istika
met almaktadır. Mesele bundan tahaddüs et
mektedir. Yoksa karnın doyup doymaması me
selesi değildir. Bugün mademki 25 liranın sabit 
olduğunda ittifak vardır, o halde yine kanunla 
olsun. Teşevvüşe mahal kalmasın. Maruzatkm 
bundan ibarettir. 

Yüksek Reisliğe 
Söylediğim sebeplere binaen M. Müdafaa ve 

Dahiliye encümenlerinin ikinci maddesinin reye 
konulmasını dilerim. 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

REİS — îki encümenin maddelerinin birden 
reye konmasını istiyorsunuz. Halbuki ibare ^ar
kı vardır. Birisine tahsis edin. 

RAHMİ APAK (Tekirdağ) — Dahiliye en
cümeninin. 

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

Dahiliye encümeninin 2 nci maddesini okutu
yorum: 

MADDE 2. — Birinci maddede tesbit edi
len 25 lira ' bedel daimî olmayıp memleketin 
muhtelif yerlerinde iktisadi durumların göste
receği lüzuma göre Vekiller Heyeti karariyle 
değiştirilebilir. 

REİS—• Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun 31 ikinci kânun 

1943 tarihinden mer'idir. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmitşir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekil
leri memurdur. 

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

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — Bu 
mer'iyet maddesinde, 31 kânunuevvel 1943 de-
nilivor. Bir ibare yanlışlığı var her halde. 

BÜTÇE En. Mİ M. HÜSNÜ KİTABOI (Muğ
la) — 31 ikinci kânunudur, doğrudur. 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9. — Orman koruma teşkilât kanununun 
3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesi
nin 4283 sayılı kanunla değiştirilen (B) fıkra
sının tadili hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/904) [1] 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KtTABCI (Muğ
la) — Lâyihanın müstacelen müzakeresini rica 
ederim. 

REİS — Encümen müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Lâyihanın müstacelen müzakere
sini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Orman koruma Teşkilât kanununun 4283 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin (B) fık

rasının değiştirilmesi hakkmda kanun 
MADDE 1. — 3157 sayılı Orman koruma 

Teşkilât kanununun 3490 sayılı kanunla değiş
tirilen 14 ncü maddesinin 4283 sayılı kanunla 
değiştirilen (B) fıkrası aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

B) Talimgâhdan ayrılıp Orman koruma kı
talarına dahil oldukları günden itibaren iskân 
ve ilbastan başka çavuşlara (15), onbaşılara (10) 
ve erlere (5) lira maaş verilir ve iaşeleri Tayınat 
ve Yem kanununa göre kazandan yapılır. 

Ancak kazandan iaşeleri mümkün olmıyan-
larm istihkakları ayda maktuan (25) lira öden
mek suretiyle nakden verilir, ölüm halinde bu 
bedeller geri alınmaz. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

[1] 83 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

M. M. En. REÎSÎ KİAZIM SEVÜKTEKİN 
(Diyarbakır) — Demin de arzetmiştik. İkinci 
maddenin... 

REÎS — Bu birinci maddedir efendim. 
Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmivenler ... Kabul edilmiştir. 
MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M." RAHMİ 

APAK (Tekirdağ) — Arkadaşlar; Orman ko
ruma teşkilâtında bulunan ve memleketin muh
telif yerlerine dağılmış bulunan ve kazandan 
yiyememek vaziyetinde olan orman erleri de 
tıpkı jandarma erleri gibi aynı vaziyettedir. Bi
naenaleyh aynı maruzatımı tekrar etmeğe lü
zum yoktur. Onlar hakkındaki muamele, bun
lar için de aynıdır. Biz onlar için de bir ikinci 
madde koymuştuk. Fakat Bütçe encümeni 
aynı düşünce ile bu ikinci maddeyi kaldırmış
tır. Bunların miktarı çok değildir. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Prensip meselesidir, para meselesi değil. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. RAHMÎ 
APAK (Devamla) — Yani kazandan yiyemiye-
cek olan ve miktarı da az bulunan erlerdir. 
Bunların bütçeye bar olacağını zannetmiyorum, 
pek azdır. Jandarma için kabul edildikten 
sonra bu erat için de kabul edilmesi gayet ta
biidir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Gerçi verilmesine biz taraftar de
ğiliz. Fakat jandarma eratına verdikten sonra 
bunlara da verilmesi tabiidir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaş
lar; bu teşkilâtla jandarmayı mukayese edeme
yiz. Maalesef bu teşkilâtın bize bir faydası ol
mamıştır. Ziraat vekilimiz bir an evvel bir ka
nun getirsin bu teşkilâtı orduya iade edelim. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. R. Gl. KÎÂZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Bu teşkilât-
takiler; toplayıp eline silâh verdiğimiz nefer
lerdir. Bugün mevcut kanuna göre bunların 
iaşesi meselesidir, bunu izah ettim. 

REİS — Bütçe encümeninin çıkardığı ikinci 
madde, jandarma kanunundaki madde ile mü
tenazır olduğu için encümen bunun da müzake
resini istiyor. Bunu reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okuyoruz. 

MADDE 2. — Birinci maddede zikredilen 
25 lira bedel sabit olmayıp memleketin muhte
lif mahallerindeki iktisadi duruma ve âtiyen 
vukubulacak ucuzlama veya pahalılaşmağa 
göre, Vekiller Heyetince verilecek kararla de
ğiştirilebilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 
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REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Ziraat ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10. — Romanya'dan alınacak bandajlar hak
kında Türkiye ile Romanya arasında nota te
atisi suretiyle yapılan Anlaşmanın tasdikma dair 
kanun lâyihası ve Hariciye, Nafıa İktisat encü
menleri mazbataları (1/860) [1] 

HARİCÎYE V. NUMAN MENEMENCÎOĞ-
LU (İstanbul) — Efendim, ticari mahiyetteki 
anlaşmanın kati mer'iyetini istihdaf eden bu 
kanunun, eğer müsaade buyurulursa müstace-
len müzakeresini rica edeceğim. (Kabul, kabul 
sesleri). 

REÎS — Hükümet, müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Bu teklifi reyinize arzediyorum. 
Müstacelen müzakeresini kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Romanya'dan alınacak bandajlar hakkında Tür
kiye ile Romanya arasmda nota teatisi suretiy
le yapılan Anlaşmanın tasdikma dair kanun 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları idaresi 
tarafından Romanya'da kâin Reşitsa fabrikası
na sipariş edilmiş olan 626 ton bandajın bede
linin 100 ton bakır teslimi ve geri kalan 
kısmının da ley olarak ödenmesi suretiyle tes
viyesi hakkında Türkiye ile Romanya Hükümet
leri arasında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
doyarum. 

',[1] 77 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

{11. — Romanya'dan satın alınacak made
nî yağlar ile vazelin ve parafin için yapılan 
Anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/861) [1] 

HARİCİYE V. NUMAN MENEMENCÎOĞ-
LU (istanbul) — Bu da yine iktisadi mahiyet
teki bir muahedenin kati mer'iyetidir. Onun 
için aynı istirhamı tekrar edeceğim. 

REÎS — Hükümet müstaceliyet teklif edi
yor. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı ? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Romanya'dan satm alınacak madenî yağlar ile 
vazelin ve parafinin 12 ilkkânun 1941 tarihli 
Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmasına bağlı 
A listesinde yazılı bilcümle Türk mallariyle 
takas edilebilmesi için Türkiye ile Romanya 
arasında yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında 

kanun 

MADDE 1. — Romanya'dan satın alınacak 
madenî yağlar ile vazalin ve parafinin 12 ilkkâ
nun 1941 tarihli Türkiye - Romanya Ticaret An
laşmasına bağlı A listesinde yazılı bilcümle 
Türk mallariyle takas edilebilmesi hususunda 
Türkiye ile Romanya arasında 12 haziran 1942 
tarihinde nota teatisi suretiyle yapılan Anlaş
ma kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
doyarum. 

12. Türkiye ile Almanya arasında Ticari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 
tarihli Anlaşmanın (I A) numaralı listesinde 
mezkûr 55 milyonluk kontenjana zamimeten 
Almanya Hükümeti tarafından atebrin ihracına 
müsaade edilmesi ve mukabilinde aynı Anlaş
ma mucibince Almanya'ya ihraç- olunacak Türk 
mallarını gösterir 1 numaralı listedeki afyon 
kontenjanının arttırılması hakkında teati ı olu
nan notaların tasdikma dair kanun lâyihası 

[1] 79 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ve Hariciye ve İktisat encümenleri'mazbataları I 
(1/874) \1] 

HARÎÖÎYE v. NUMAN Mâîîlll^:ırem3iöi.üq 
(İstanbul) — Almanya ile ticâret anlaşmasına-
müzeyyel küçük bir itilâfın tasdikma istihdaf I 
eden bu kanun lâyihasının müstaeelen müzake-H 
resini yüksek tasvibinize arzediyorum. (Mıîvafıfc' 
sesleri). 

REÎS — Lâyihanın müstaeelen müzakeresini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umümiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenle? ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadele
lerin tanzimim dair 9 ilkle^ltf 'İ^l^stfi&K^Ânr 
laşmanın 1 numâ^aılrlistesi»d#7âgih*85%ily<ft^j 

luk kontenjana 450 bin lira^kry^MnW225% & ^ * 
atebrin«ilavesine1 mukabil AImattyW*ya, 4û#a^iöhı-' 
naeak afyon konterijanöım-da; oöa fSife^rttıM-* 

ması hakkında teati edilei* üotaMöiA taidikt * 
hakkında kaııun 

MADDE 1. — Türkiye ile- Almanya mikam
da Ticari mübadelelerin tanzimine'dair 9 Mk^M 
teşrin 1941 tarihli Anlaşmanın I A mu^l ra fe . 
listesinde mezkûr 55 milyonluk-kontenjaım dlâm'n 
olarak Almanya Hükümeti tarafından 450 bhü'n 
lira kıymetinde 2250 kilo Atebrin ihfraöma»mü*« 
saade edilmesi ve mukabilinde aynı Anlaşma'mtt*K 
cibince Almanya'ya ihraç ioluna6ak-Türk ?mala-^ 
rını gösterir I numaralı listedeki afyon kdKtih-
janının ona göre arttırılması hususı*n<la »Alman < 
Hükümeti ile teati edilen notalar kabul ve tas
dik olunmuştur; 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Itonyit) ;— 
Maddenin esâsı hakkında hiç bir şey. söylemlye-
ceğim. Hükümetimizle Almanya Hükümeti ara-* 
sında bir muahede yapılmıştır^ Atabrin4tbaüne 
mukabil Türkiye'den ihraç .olunacak-afyon kon?- ' 
tenj anının da ona göre arttırılması meselesi 
vardır. 

Arkadaşlar, afyon ihracı ve ekimi hâkkinda 
bu kürsüden^ bâzı dü'şüneeleTİhîi bir k&ç; 'defti 1ar-
zetmiştim. Lozan muahedesi ile bazı talrâiHâtf4 

yapılmıştır. Ve bu tahdidatın insani gayelerle 
olduğu söylenmiştir-. Fakat şıöıavişfl^6tK«tmekiiste-
r imki , bizde afyon işini tahdide1 uğrAtaft^niiüe^ 
ler kendi memleketlerinde fcentetikolarak afyon»,, 
morfin yetiştirmektedirler. Af yen ekimine konan** 
tahdidat beri tarafta fabrikatörlerin" isine vyaravt 
misten Bu bir. 

İkincisi} Türkiye'den^ başfea«a€y0n«yetuştiî,en» 
memleketler d© vaı'dır; Meseîâ Yugö»lavya*çoku 
afyon 'yetiştiren; <ve çok^afyön^satanıbiiK m«miö»> 
ketti. Bu memleket de^ugün^a#yön4ş#iiWf»ut»lt»i' 

[1] 76 sayılı bemnayazızaptta smundadm 

şamıyor. - Dünya .halihazır vaziyette geçirdiği 
buhran dolayısiyle afyona tıbbî bakımdan çok 
muhtaçtır. 

Tabii olarak dünyaya kâfi gelmiyen afyon
dan bizim memleketimiz pekâlâ faydalanabilir. 
insaniyetin, medeni insanlığın ihtiyacı olan af
yon-ekiminin memleketimizde arttırılmasını bil
hassa Hükümetten rica ederim. 

HARİCÎYE VEKİLİ NUMAN MENEMEN-
CİÖĞLÜ (İstanbul) — Efendim, Afyon Anlaş
ması bu muahedenin küçük tatbikatından çok 
ileri olan bir vaziyettir. (İşitilmiyor sesleri). 
Malûmu' âliniz biz Afyon Anlaşması ile gayet 
esaslı bil4-surette Cenevre'de teşriki mesaide bu
lunduk ve Türkiye'nin medeni manzarası iti
bariyle afyon meselesindeki bizim faaliyetimiz 
bütün dünyada büyük tesirler göstermiştir. İkti
sadi bateiRMâ^t müşkülâta uğradığımız, bazan is-
tihsal ettiğimiz;.afyonları. satabilmek hususunda 
güllükler,gördüğümüz, bugün Afyon Anlaşma
sına .dahil olmıyan »İran gibi memleketlerin ihra-
eat-yaj>arak - bizi müşkül vaziyetlere koyduğu 
yâkıdir. Fakat bunu tashih daima normal za-
bıana aitş bir iştir.. Hükümet elden geldiği za
man »Af yon; Anlaşmasını iktisadın umumî çerçe-
vesi'iiçerisinde; mütalâa etmeğe çalışmıştır. Bun
dan sonra da böyle devam edeceğine de şüphe 
yoktur.- Bu itibarla normal bir zamana terke-
dilmesi muvafıktır. 

REİS*—Başka mütalâa var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDEM.'— Bu kanun neşri tarihinden 
mw*idir.' 

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

MADDEM/1— Bü kanunun ahkâmını tatbika 
İcra "Vekilleri Heyeti memurdur. 

i REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
î Kabul edilmiştir. 
î Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
fzedfyorum; 

' 13."— Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müs-
\teşarlıgı teşkilât kadrosunun tasdiki hakkında 
13/343, Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müste-
\ şar^hğP teşMlât kadrosunda yapılan değişikliğin 
j tasdikma dair 3/425 ve Ticaret vekâletinde kuru-
\law%îaşe müsteşarlığı merkez kadrosunda yapılan 
[değişikliğin tasdikma dair 3/473 sayılı Başve-
\kâlei tesker4s4ve>Bütçe.*encümeni mazbatası [1] 

| BÜTÇE En; M: M. HtÜSFfc KİTABCI (Muğ-
ilâ) — Bti kanunun da müstaceliyetle müzakere-
j sini teklif ediyorum. 
| REİS — Müstaceliyetle müzakeresi teklif edi-

[1};93ş>saydı ba&mayşzı .zaptın sonundadır. 
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liyor. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti-umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmiş
tir. 

Millî korunma kanununun verdiği salâhiyete bi
naen İcra Vekilleri Heyeti karariyle tatbik mev
kiine konulan îaşe teşkilâtının kabul ve tasüikı-

na dair kamın 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî korunma ka
nununun 25 . X I I . 1940 tarih ve 3954 sayılı 
kanunla tadil olunan 6 neı maddesinin verdiği 
salâhiyete binaen icra Vekilleri Heyetinin 
14 . I I . 1941 tarih ve 2/15168 sayılı, ve 27 . X I . 
1941 tarih ve 2/16925 sayılı ve 13 . IV /l942 tarih 
2/17675 sayılı ve 25 . V . 1942 tarih ve 2/17993 
sayılı kararnameleriyle tatbik mevkiine konulan 
Ticaret vekâletine bağlı îaşe teşkilâtına ait olup 
1 1 . VI I I . 1942 tarih ve 2/18530 sayıta/kararna
me ile ilga edilen kadrolarının tatbik müddet-
lerince mer 'iyetleri kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS —- Mütalâ a var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

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

REİS— Maddeyi kabul buyuranlar . . - .E t 
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

14. —• Taşkın ve su hücumlarına harp korun
ma hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba-
talan (1/613) [1] 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD, CEBESOY (Kon
ya) — Sayın arkadaşlar, Taşkın ve-su hücumla
rına karşı korunma kanunu . lâyihası malûmu 
âliniz iki bakımdan gayet mühimdir. Biri, mil
yonlarca para sarf ettiğimiz su tesisatını; muha
faza etmek, diğeri de sık sık-memleketimizde 
vukua gelen sellere karşı halkımızı ve arazisini 
muhafaza etmek. Bu sebeple- bu lâyihanın 
müstaceliyetle müzakeresini teklif edeceğim. 

REİS Hükümet, lâyihanın müstaceliyet
le müzakeresini teklif ediyor. Kabıal edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

[.!]• 88 sayılı basmaya&i zaptın sonundadır. 

î Heyeti umumiyesi5 hakkında mütalâa var 
mı? 

Dr» OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Memlekette yalnız Nafia işlerine değil, nafia, 
ziraat ve sıhhat işlerine de müteallik olan, 
memleketin umumî hayatı üzerinde en müessir 
bir kanun mahiyetini haiz olan şimdi müzake
re edeceğimiz Taşkın su ve seller kanunu ma
atteessüf bize çok dar zamanımızda geldi. Ben de 
çok konuşmıyacağım. Bir iki kelime ile düşün
cemi söyliyeceğim. 

Ben bu kanunla vaziyete tamamiyle hâkim 
olacağımıza kani değilim. Kanun ancak tek
nik usulleri nazarı dikkate almış ve o yolda 
yürütülmüştür. Halbuki memlekette su işleriy
le uğraşan- Ziraat vekâleti vardır. Aynı za
manda su işleriyle uğraşan Sıhhiye vekâleti 
vardı. Bunların ayrı ayrı uğraşmalarına bu ka
nun mâni olmuyor. Yani bu kanun muhtelif 
vekâletlerin uğraştığı su işlerini tek ele almı
yor. İsterdim ki, bu kanun ortaya çıktıktan 
sonra umumî sular hakkında hükümleri de ihti
va etsin. Meselâ Sıhhiye vekâletinin sıtma 
mücadelesi teşkilâtı bataklıkların kurutulma-
siyle meşguldür. Bu vekâlet çok cılız bir büt
çe ile bu işi de yapmağa, çalışıyor. Halbuki^ Zi
raat vekâletine verdiğimiz salâhiyet cümlesin-

; den olmak üzere onlara büyük bataklıkları ku
rutmak .. salâhiyetini -veriyoruz. Nafia vekili 
arkadaşımız da hatırlarlar ki, Ereğli bataklık
ları üzerinde; senelerce uğraşılmıştır, muvaf
fak .olunamamıştır, muvaffak da olunamazdı. 

Yine Nafia vekâleti Menderes sahasında 
yaptıkları "ıslahat ü e oradaki sıtmayı refede-
.memiştir. Şu h.alde iki vekâlet arasında anlaş
ma, yoktur. Nafia vekâleti Menderes'in ıslahı 
ile geri taraftaki ufak tefek bataklıklara imâni 
olamamıştır. 

Ben. ileride bu kanunun daha mükemmel bir 
kanunla değiştirileceğini ümit ederek uzun uza-
dıyâ münakaşaya girmiyorum. Heyeti umumi
yesi hakkındaki bu ufak kaydi söylemekle va
zifemi yapıyorum. 

i EMİK ASLAN TOKAD <i>enizii) — Sözüm
den vaz geçiyorum. Çünkü arkadaşım benim 

|, .j jŞÖyliyecekleEİmi söylediler. 
,MS^ZAD, AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar-

[ kalaslar;.,bu .kanun, lâyibası memleketimizi za
man laman , yer yer büyük zararlara uğratan 
bir hadisenin önlenmesiyle alâkadar olduğu için 

, çok .mühimdir. Bilhassa intihap dairemde son 
seneler: zarfında su baskını yüzünden büyük 
zararlara ^uğramış muhitler vardır. Kanun lâ
yihasının unvanı, Bütçe, encümeninin değiştiri-

^•şine.;g<jre, «taşkın- sulara ve su baskınına karşı 
;korunma«..> şeklindedir. 

t Bu koruma üç şekilde olabilir: birincisi 
şimdiye- kadar yapıldığı gibi hailler, yani tek-

\ nifcvtâbirle • şeddeler•;•• vücuda getirmek ye su 
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baskınının zararlarını bu suretle önlemek. İkin
cisi su baskınına mâruz olduğu daha evvelden 
bilinen yerlerde yapı, ekim ve fidanlık gibi 
işlerden çekinmek. Üçüncüsü ve en mühimini 
de su baskınını vukuundan evvel tahmine yara
yacak vasıtaları ve bilhassa istatistik rakamları, 

vesikaları toplamak. Bu üç koruyucu şekilden bi
rinci ve ikincisi için kanun lâyihasında, kuvvetli, 
sağlam tedbirler derpiş edilmektedir. Bilhassa 
yapılan ve yapılacak olan şeddelerin hüsnü 
halde muhafazası için bir takım mükellefiyetler 
ve tedbirler derpiş olunmaktadır. İkinci nevi 
korunma tedbirlerinin tatbiki için de böyle su 
baskını tehlikesine mâruz olan yerler tâyin 
olunduktan sonra tehlike mıntakası sayılabile
cek yerlerde yapı, ekim, fidanlık gibi iktisadi 
faaliyetlerden çekinilmesi yolunda lâyiha, lâ-
zımgelen hükümleri ihtiva etmektedir. Üçüncü 
korama şekline gelince: kanunun lâyihasının 
heyeti umumiyesinde, bu noktayı tenvir ede
cek ve bu yolda korunma tedbirinden nasıl 
istifade edilebileceğini gösterecek sarih hüküm
ler yoktur; bu, ancak zımnen anlaşılabilr. 
1940 senesinde intihap dairemi Karacabey, 
Mustafakemalpaşa kazalarında su baskını bü
yük bir âfet halini almıştı. Kış tatilinde bu 
âfetin sebep olduğu zararları yakından gör
düm. Mustafakemalpaşa kasabasında iki mahalle 
kamilen yerinden göçmüş gitmiş ve hiç bir izi 
kalmamıştı. Mahallinde dinlediğim bir rivayete 
göre: vaktiyle kasabanın içinden geçen çayın 
bir kolu varmış. Bu kol zamanla kurumuş, ufak 
bir su akıntısı halinde kalmış. Halk bu kuruma
nın devamlı olacağna zahip olarak orada iki ma
halle tesis etmiş. Fakat su baskını hâdiseleri, 
«devrî» frenk tabiriyle «periyodik» olduğu için 
tabii zamanı gelince çay taşmış ve su baskını 
kasabanın bazı noktalarına nüfuz ederek ha
sarlar yapmış, tabii şartlara göre eski kolun ya
tağını da bularak oradan da ilerlemiş, iki ma
halleyi alıp götürmüştür. Bu rivayet üzerinde 
çok dikkatle, itina ile durulması lâzımgelen bir 
vaziyet ifade etmektedir. Eğer hiç olmazsa 
«ampirik» nevinden birtakım müşahedelerle ra
kamlar, hâtıralar tesbit edilmiş olsaydı bu su 
baskını hâdisesinin «devrî» olduğu, periyodik 
olduğu hakkındaki görüşler, anlayışlar müessir 
bulunsaydı bir gün ırmağın yine yatağından ta
şarak eski kol istikametinde bir saldırma yapa
cağı tahmin olunabilir ve orada mahalle tesisin
den sarfınazar olunabilirdi. Bu rivayeti nakledi-
şimin sebebi şudur: Üçüncü korunma tedbirleri 
olarak ileri sürdüğüm fennî rasatlar ve tet
kiklerin lüzumu ile yakından alâkadardır. Na-
fia vekâletimizin su dairesinden buna dair tek
nik bilgiler bulunup bulunmadığını sormuştum: 
Yokmuş. Esasen «previzion» a, «basiret» e esas 
teşkil edebilecek mazbut rakamlar o dairelerde 
olamazdı da. Çünkü memleketimizde bu yeni bir 
tetkik şubesidir, üzerinde işlenmemiştir. Bu 

daire mazurdur. Asıl bu işle alâkadar olması 
lâzımgelen daire Meteoroloji umum mü
dürlüğüdür. Oraya da sordum, bunun üzerinde 
çalışılmakla beraber, kanunda sayılan hizmetler 
arasında bu da gösterilmiş olmakla beraber he
nüz takribi bir «previzion» a esas tutulabilecek 
rakamların toplanamamış olduğu söylendi. Bu
günkü vaziyet budur. Mademki bu kanun lâyiha
sı su âfetine karşı korunma tedbirlerinin alın
masını istihdaf etmektedir. Şu halde üç korun
ma seklinden birinci ve ikincisinin muvaffaki
yetle yürütülmesi için bu teknik tetkiklerin, ü-
eüneü koruma tedbirine ait rakamların da şim
diden ihzarma başlanması zaruridir. Aksi tak
dirde. su baskım sahalarının malûm bulunmama
sına rağmen, biz şu veva bu mıntakada hiç ol
mazsa tahminî ve takribi şekilde ne zaman bir 
su baskınına mâruz kalacağımız hakkında daha 
evvelden bir fikir sahibi olamazsak bu yaptığı
mız şeddeler ve alacağımız tedbirler istediğimiz 
derecede müessir olmıvabilîr. Çünkü arkadaş
lar, aldığım teknik izahata göre yandan koru
yucu tesisat, şeddeler, köstebek kabilinden ver 
altında yasıvan bazı hayvanat tarafından bile 
tahrir) edilebilmektevmis. Tedbirlerin müessir 
olabilmesi için bu teknik tedbirlere de yer veril
mesini rica ediyorum. 

Sonra, Meteoroloji umum müdürlı'iminün bir 
hizmet şubesi olan_Hidrometeoroloii kısmı ile 
Nafıa vekâleti sular idaresinin daimî temasta 
bulunması lüzumunu da arzederim. Bu temasın 
şimdiden başlayıp başlamadığı hakkında da iza
hat verilmesini rica ediyorum. Meteoroloji umum 
müdürlüsünün teşiklât kanununda, «idrometeo-
roloji» şubesinin vazifesi şöyle gösterilmekte
dir: «tstasvonlar tarafından yapılan yağış ra-
satlariyle tebahhur ve su rasatlarını ineeliyerek 
ihtisaslar bakımından cetveller tertip etmek ve 
bültenler hazırlamak». Meteoroloji umum mü
dürlüğünün îdrometeoroloji kısmının hazırlıya-
cağı bu cetveller ve bültenler, Nafıa vekâletimi
zin bu kanunda ileriye sürülen yolda yürümesi 
ve muvaffakiyetle ilerlemesi için çok kıymetli 
vesikalardır. Onun için Sular dairesinin Mete
oroloji umum müdürlüğü ile temasta bulunması 
lâzımdır, kanaatindeyim. Bu noktanın gözetil
mesinde ısrar ediyorum. Sözümü bitirmeden ön
ce bu lâyihanın hazırlanması hususunda göster
dikleri himmetten dolayı muhterem Nafıa ve
kilimiz Ali Fuad Cebesoy'a teşekkürlerimi arze
derim. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, tasvibinize arzedilen bu kanun ha
kikaten çok ehemmiyetli bir kanundur. Hazi
nenin menfaatini da koruyor. Arkadaşlar, bili
yorsunuz ki, bir kanunu mahsusla, hasara uğ
ra van hasılat mmtakavi olduğu takdirde mın-
taka halkının müracaatı üzerine arazi vergirci 
affediliyor. Binaenaleyh böyle hasara uğravan 
mntakaları, tedbir alıp hasarın, selin önüne 
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geçmek suretiyle elbette Hazine menfaat görü
yor. Bütün memleket fayda görüyor arkadaşlar. 
Suların tahribatına mâni olunca istihsal artı
yor. Binaenaleyh bütün memleket halkı bu ar
tış yüzünden fiyatların düşmesi yüzünden müs
tefit oluyorlar. Hakikaten bu lâyihayı huzu
runuza getirmekle Hükümete ve bu lâyihayı 
tetkik buyuran encümenlere çok teşekkür ede
rim. Bilhassa bu lâyihada önlenmesi kasdedi-
len zararları gerek intihap dairemde, gerekse 
su baskınına mâruz bir mıntaka çiftçilerinden 
olduğum için, bu büyük zararların ne demek 
olduğunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Yalnız 
muhterem vekilin müstaceliyet kararını almak 
için söylediği sözlerden bunu anladım. Bu ka
nunun şümulüne, bir de büyük milyonlar sar
fını istilzam eden tesisler de girecektir. Anla
dığım şekilde olmamasını temenni ederim. 
Çünkü arkadaşlar esasen bu gibi su işleri için 
Yüksek Meclisiniz milyonlarca tahsisat kabul 
etmiştir. Bu gibi büyük tesisler için böyle tah
sisat varken bunu doğrudan doğruya halkın 
yetişemiyeceği bir şekilde onlara bırakmak bu 
işlerin geri kalmasını intaç edeceği için bu gibi 
suların halka, köylüye yükletilmemesini rica 
edeceğim. Ancak yapılması zaruri olan, halkın 
ve köylünün hemen yapabileceği ve kudretin
de olan işlerin yaptırılması elbette çok faydalı 
olur kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, alâkadar vekil arka
daşlarımızdan bilhassa kanunun iyi şekilde yü
rümesini temin edecek olan hususatm büyük 
bir şiddetle takibini çok rica edeceğim. Ve yine 
bu kanunun yürürlüğünü hemen tesbit edebile
cek olan talimatnamenin de yapılmasını alâ
kadar vekil arkadaşlardan bilhassa rica ede
ceğim. Şimdi arkadaşlar, gördüğüme göre şed
delerin ne suretle yapıldığı hakkında bir kaç 
söz söylememe müsaadenizi rica edeceğim. 

Arkadaşlar, şeddeler kanaatıma göre, tam, 
fennî şekilde yapılmıyor. Bunun sebebi üzerin
de arkadaşlar fennî yapılmamalarmın en bü
yük âmili olan bir vaziyet var ki, o da; bunlar 
çok acele yapılıyor, toprak bastırılmıyor. Bu 
bastırılmıyan topraklarda kolaylıkla ve bilhas
sa köstebek denilen mahlukun bu hususta çok 
zararları dokunduğunu bu gibi set kenarlarında 
bulunanlar ve gören arkadaşlar pekâlâ bilir
ler. Nitekim Adana'ran bir çok yerlerinde, 
köylerde küçük denilecek derecede bir sel olmuş, 
Seyhan az bir taşkınlıkla bir çok yerlerde daha 
gecen sene bir çok masraflarla vücuda getirilen 
setleri bövle köstebeklerin tahribi neticesinde 
büyük delikler açmak suretiyle çok büyük zarar
ları mucip olmuştur. Halbuki asıl seller bundan 
sonra geleceğine göre daha çok dikkatli ve itinalı 
olarak bu setlerin yapılmasını ve yaptırılma
sını rica ederim. 

Dr. SAlM ALI DlLEMRE (Rize) — Efen-
dim, Nafia vekili bey (Bey değil paşa sesleri) 

ahaliye büyük barajları da yaptıracağım $.iye 
bir şey söylemedi ki. Tamiratı mütemadiyesi, 
milyonlarca lira sarf ettiğimiz bu barajların, 
şeddelerin korunması ve onları payandalamak 
için bu kanunu huzurunuza getirdik, dedi. Bu 
mühim noktanın anlaşılması lâzımdır. Ne yapıla
caksa yapılacak, bu işi katiyen konuşmanialı, 
Hükümet ne istiyorsa onu vermelidir. Bu böyle 
bir iştir. Bu sıhhat bakımından da memleketi
mizin teşrihi bakımından da böyledir. Memleke
timizin yokuşlarında, dağlarında ve sairesinde 
çalışıyorlar. Hepsinin canları tehlikededir. Bu
nun için sözü uzatmak doğru değildir. Sonra 
şeddenin yapılması ve sairesine burada pek az 
adamın aklı erer. Bu iş üzerinde çok azımızın 
ihtisası vardır. 

Sonra okuyoruz, Cezair'de, falan gayet fennî 
yapılmış koca şeyleri su alıp, götürüyor. Suyun 
hesabı biraz uymuyor. Bu set yapmak hususun
da, sulara tahammül hususunda biraz tahmini 
gidiyor, öyle oluyor, o kadar su geliyor, o ka
dar su geliyor ki Misisipi'de tayyarelerle kendi 
yaptıkları barajları, setleri yıkmak mecburiye
tinde kalıyorlar, ki su etrafa yayılıp tahribat 
yapmasın diye. Bu işi uzatmamak, Nafia vekâ
leti ne istiyorsa Büyük Millet Meclisi derhal 
vermelidir. Yoksa Uludağ'ın dediği gibi sıtma 
ve saire ... (Gülüşmeler) 

Na. V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Konya) 
— Sayın arkadaşlar benden evvel kürsüye gelen 
üç arkadaştan birisi bu su meselelerinin müm
kün olduğu kadar bir yerde toplanarak bir yer
den idare edilmesini ileri sürdüler. Biz bunu 
çoktandır derpiş ettik. Malûmu âliniz bu hazır
lık az zaman zarfında olmaz. Bunlar için umumî 
su kanunu hazırlamaktayız. Yakında Meclisi Âli
ye takdim edeceğiz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Teşekkür ederiz. 

NAPÎA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (De
vamla) — Diğer arkadaşım Mustafakemalpaşa 
kazasında bundan bir buçuk sene evvel vuku-
bulan tahribattan bahsettiler. Malûmu Âliniz o 
zaman bizim oradaki tesisatımız henüz bitmemiş
ti, natamam kalmıştı. 

40 - 50 senedenberi nadiren vukua gelen bir 
seylâp bazı yerleri istilâ etmişti. Eğer bizim 
elimizdeki mevcut tesisatımız olmasaydı bu 
tahribat belki dört beş misli olabilirdi. Bahis 
buyurdukları tahribat henüz bizim tesisatımı
zın bitmemiş olduğu zamana tesadüf ediyor. 

Bunları evvelden anlamak, tetkik etmek lâ
zımdır, buyurdular. Binaenaleyh, suları ra
sat etmeli, tetkik etmeli, bunları anladıktan 
sonra buna göre korunma tetbirleri almalıdır. 
Fakat bu uzun zamana mütevakkıf bir mesele
dir. Esasen bu gibi rasat işleriyle Meteoroloji 
umum müdürlüğü iştigal etmektedir. Bundan 
başka gerek Elektrik işleri etüt idaresi ve jge-
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rekse Su işleri reisliğimiz kendilerine ait rasat
ları da yaparak neticelerini doğrudan doğruya 
Meteoroloji idaresine vermekte ve onlar da ha
ritalarına geçirmektedirler. Bu işler gittikçe 
daha fazla tekâmül etmektedir, ve bunlar uzun 
senelere şâmil oldukça daha iyi bir neticeye vâ
sıl olacağız. 

Üçüncüsü de eğer iyi anlamışsam dediler k i ; 
şeddeleri yumuşak bırakıyorlar, gayet fena ya
pılıyor dediler ve bu yüzden tahribat oluyor. 
Malûmu âlinizdir ki, şedde suların fazlalarını 
tutmak için yapılmış bentlerdir. Bu iş için 
toprak fennî surette tokmaklanır ve sıkıştırılır. 
Başıka türlü suyu tutmağa imkân yoktur. 

Sededen* başka olan depolara gelince bu, 
açılan kanallardan çıkan toprakları bir tarafa 
yığmaktan ibarettir ve bunlar suya dayanmak 
için yapılmış inşaat değildirler. Bunun için 
bunlar yapılırken uzun müddet tokmaklamakla 
sıkıştırmakla meşgul olunmaz. Binaenaleyh, 
buyurdukları sedler iyi yapılmıyorsa zaten hep
si harap olur. Hakikaten bizde olduğu gibi bü
tün dünyada tarla köstebekleri denilen muzır 
bir hayvan vardır. Hiç kimsenin görmediği bir 
zamanda en tazyik edilmiş şeddeyi deler geçer. 
Bu tahribat ileride çok büyük rahneler açabi
lir. 

Şimdi müzakereye arzettiğimiz kanunda 
yaptığımız büyük tesisler ve bu tesislerin ba
kılması, tamiratı tamamiyle halka yükletilmiş 
değildir. 

Malûmu âliniz bir su tesisatı memleketin ki
lometrelerce uzunluğundaki vadilerde yapılmış 
bir çok barajlar, setler, kanallardan ibarettir. 
Biz teşkilâtımızı ne kadar taazzuv ettirirsek et
tirelim, bilhassa taşkın zamanlarında her nok
tayı tarassut etmek, herhangi ufak bir rahneyi 
kolayca yapmak mümkün olmaz. Bunlar mil
letin malıdır, bizim kanunla istihdaf ettiğimiz 
şey halkımız, köylümüz, buralardan gelip geç
tikçe görsün, oradaki su tesisatımızın bozuklu
ğundan teşkilâtımızı haberdar etsin, biz de 
o suretle vaktiyle haberdar olabilelim. Zaten 
bu kanunla ne halkımıza fazla bir yük, ne de 
millete karşı fazla bir eziyet yüklemesini istih
daf etmedik. Mademki, bu tesisler milletindir, 
memleketindir, bakımları elbirliği ile takip 
edilecektir. Büyük tahribata karşı elbirliği ile 
çalışalım. İlerideki rahneleri kapatmak gaye
sini bu kanun istihdaf etmektedir. (Müzakere 
kâfi, maddelere sesleri). 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bendeniz «Mus
tafakemalpaşa» kasabasındaki su tahribatının, 
Nafia vekâletinin oradaki tesisatındaki bir ek
siklik yüzünden hâsıl olduğunu söylemedim. 
Bu noktayı tavzih etmek isterim. Bilâkis Nafia 
vekâleti hakikaten «Mustafakemalpaşa» kasa
basındaki su tahribatını önlemek için müessir 
tedbirler almıştır. Bizzat sayın General Ali 
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I Fuad Cebesoy bu işle meşgul olmuşlardır. Bun

dan orada, fennî tetkiklerin lüzumuna, hâdise
nin vukuundan evvel tahmin olunması lüzumu
na bir misal olarak bahsetmiştim. Bu noktayı 
tavzih etmiş oluyorum. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Taşkm sulara ve su baskınlarına karşı korunma 
kanunu 

MADDE 1. — Yüksek seviye gösteren umumî 
ve hususi, kapalı veya akar suların taşmasiyle 
su altında kalan veya su baskınlarına uğrayabi
lecek olan sahaların sınırları Nafia vekâletinin 
teklifi üzerine icra Vekilleri Heyeti kararı ile 
tesbit ve ilân edilir. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, bu yapılacak işler Nafia vekâleti ta
rafından teklif edilmezse Heyeti Vekile tarafın
dan mı yapılacak? Yahut Ziraat vekâleti veya 
Sıhhat vekâleti teklif edecek olursa bunu kim 
yapacak1? Nafia vekâletinin kendisi de Heyeti 
Vekileye dahildir. Nafia vekâleti teklif edecek, 
kendisi teklif edecek ve kendisinin dahil bulun
duğu Heyeti Vekile bunu yapacak. Onun için 
bendeniz rica ediyorum. Burada madde arasın
da «Nafia vekâletinin teklifi üzerine» ibaresini 
kaldıralım, mâna değişmiş olmaz. Bilâkis daha 
ziyade kıymetli bir şekilde maksadı ifade etmiş 
oluruz. Bunun için de bir takrir takdim ediyo
rum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muş-
la) — Efendim, Hükümet ve encümenler Nafia 
vekâletinin bu bantaki teknik salâhiyetini göz-
önüne alarak maddeyi bu şekilde tedvin etmiş
lerdir. Herhangi bir vekâletin ihtiyacı görülür 
görülmez Nafia vekâletine bildirecek ve onun 
kanalivle yürüyecek. Bu başka türlü de ola
maz (DOSTU, doğru sesleri). 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Müsaade buyurunuz, esasen Hükümetin teklifin
de bu voktur. Bütçe encümeni ilnve etmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — T)iğer encümenlerde de var kardeşim. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Maddede yazılı [Nafia vekâletinin teklifi 

üzerine] kelimelerinin kaldırılmasını teklif ede
rim. 

Konya 
Dr. O. Ş. Uludağ 

(Ret ,ret sesleri). 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Takririmi geri alıyorum. 
REİS — Takriri geri aldılar. O halde mad

deyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi-
I yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Birinci madde hükümleri da

iresinde tesbit ve ilân edilen sahaların sınırları 
içinde suların akmasına engel olan bina, tesis
ler, fidan, ağaç, set, savak gibi manialarla 
değirmen ve sulama arkları hakkında aşağıda
ki hükümler tatbik olunur: 

a) Bina ve tesisler hakkında istimlâk hü
kümlerine göre muamele yapılır. Bu bina ve 
tesislerin arsaları ve bitişik arazileri sahipleri
nin faydalanabilecekleri durumda ise, bunların 
kıymetleri istimlâk bedelinden indirilir ve arsa 
veya arazi sahiplerine terkedilir. 

b) Fidan, ağaç ve aşinalıklarla esaslı bent 
ve savaklar belediye sınırı içinde ise belediye 
encümeninin bu sınır dışında ise vilâyet daimî 
encümeninin seçeceği üç vukuf ehli tarafndan 
kıymetleri takdir edilerek, bedelleri sahipleri
ne peşinen ödendikten sonra kaldırılır. Bunla
rın takdir olunan kıymetleri için tebliğ tari
hinden itibaren beş gün zarfında ilgililerce vi
lâyet idare heyetlerine itiraz edilebilir. Vilâyet 
idare heyetlerinin nihayet bir ay içinde karar 
verme1 eri lâzımdır. Bu kararlar icrayı durdur
maz. Ancak bu fıkra hükmü dairesinde kaldı
rılacak veya yıkılacak olan fidan, ağaç ve aş
inalıklarla bent ve savakların kısmen veya ta
mamen başka yerlere nakli için sahiplerince 
alâkalı makamlara yazı ile vuku bulacak mü
racaatlar üzerine lüzumlu ve mümkün mühlet
ler verilir. Bu hallerde takdir edilmiş olan be
dellerden nekledilen kısımlara isabet eden mik
tarlar indirilir. Kaldırılan fidan, ağaç ve aş
inalıkların arazisi sahiplerince hiç bir surette 
kullanılmıyacak hale girmiş bulunursa, bunlar 
da (a) fıkrası hükümlerine göre istimlâk olu
nur. 

c) Yukarıki fıkralara göre takdir edile
cek bedeller Nafia vekilliğince ödenir. Ancak 
Devlet ve belediyeye ve hususi idarelerle köy 
hükmi şahıslarına veya Vakıflar idaresine ait 
olan bina, tesisler, fidan, ağaç ve asmalıklarla 
diğer manialar için hiç bir tazminat verilmez. 

d) Âdi bent ve setlerle çit, dolma ve top
rak birikintisi gibi manialar da hiç bir tazmi
nat verilmeksizin kaldırılır. 

e) Baskın sahalarının dışındaki değirmen
lere, sınai tesislere veya ekim sahalarna gideu 
ve su baskın sahasından geçen ark ve kanallar
dan zararlı olanların fennî icaplara uygun ola
rak düzeltilmeleri için sahiplerine kâfi bir müh
let verilir. Bu müddetin sonunda düzeltilme
dikleri takdirde yukarıki hükümler tatbik olu
nur. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
REMZİ ÇÎNER (Sivas) — Muhterem arka

daşlar, Hükümetçe tesbit ve ilân edilecek saha
daki suların akmasına mâni olan binaların, te
sislerin vesai renin istimlâk edilerek bedelleri
nin verileceği anlaşılıyor. Fakat bunların hari
cinde idarei hususiyelere, belediyelere, evkafa 

ve köy şahsiyeti hükmiyelerine ait bina, tesis 
vesairenin bedeli verilmiyor. Bu doğru değildir. 
Çünkü bu müesseselerin bunlar mukabilinde bir 
takım mükellefiyetleri ve vazifeleri vardır. Bıjn-
lann bedeli verilmeden istimlâk edilirse vazife
leri muhtel olur. Binaenaleyh, bunlara bedelinin 
verilmesini arzediyorum. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Efendim, Türk 
ilmü irfanında olduğu gibi, bıraktığı asarı me
deniye de dünyanın en yüksek kıymetteki eserler
dir. Bugün vakıflar idaresi denildiği zaman 
hafif bir zeytinyağı kokusu hissediyoruz. Vazi
yet böyle değildir. Vakıflar idaresi, Türk ilmü 
irfanını ve asarını en ziyade koruyan bir müesse
sedir. Bu, türk kültürel hayatının ayakta kal
mış bir müessesesidir. Böyle bir müesseseyi şu
radan buradan zarara sokmak doğru değildir. 
Binaenaleyh, böyle 50 - 60 milyon liralık bir 
inşaat yapılırken, vakıflar idaresini, bugün bir 
daha meydana getiremiyeceğimiz eseri ayakta 
tutmak için çalışan bir müesseseyi zarara sokmak 
doğru değildir. Binaenaleyh, istimlâk yapılırken 
vakıflar idaresini behemehal ayırmalıyız. Ve 
bunun istimlâkinin para ile temin edilmesi cihe
tine gidilmesi doğru olur kanaatindeyim. Bunun 
için bir takrir takdim edyorum, kabulünü rica 
ederim. 

ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Bir sual, 
bu âmme eşhası hükmiyesine ait olupta yıktırı
lacak veyahut bedelsiz alınacak mallar büyük 
bir yekûn tutuyor mu? Veyahut bunlara bir 
bedel verilmesi halinde Devlete büyük bir külfet 
tahmil edilecek midir? Bunlar hakkında izahat 
verilmesini rica ederim. 

NAFÎA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Tehlikeli su mmtakaları vardır. Bunlar 
içinden suya mâni ne gibi tesisler vardır, bunlar 
malûm değildir. Bizim noktai nazarımız âmme 
hizmetidir. Tehlikeli bir mmtakada böyle bir bi
na vesair müessese varda ileride sular taşkın ha
linde gelirse o dahi sular altında kalıp ister is
temez yıkılacaktır. Binaenaleyh biz bunu âmme 
hizmeti olarak kabul ettik. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — istimlâk edil
sin âmme, parası verilsin. Parası verilmeden ya
kıp yıkmak doğru değildir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem arkadaşlarımızın te
mas ettikleri mesele Bütçe encümeninde de 
mevzuubahis oldu vardığımız netice şu oldu : 
Bir kere bu hizmetler âmme hizmetidir. Bu âm
me mükellefiyetini âmme müesseselerine tahmil 
etmek şeklinde tecelli eden bu neticede bir is
timlâk tazminatı vermek lüzumu yoktur, ka-
naatma vardık. Çünkü bu işte esasen salâhi-
yettar olan Adliye encümeninin noktai nazarı 
da bu idi. Hükümet, Devlet esasen daha ziya
de mahallî olan bu hizmetleri doğrudan doğ
ruya bu âmme müesseselerine tahmil etmek 
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imkânına malikti. Buna rağmen sırf bu yüz- l 
den bu işi üzerine almıştır ve bu mükellefi
yetleri tekabbül etmiştir. Şimdi binaların uğrı-
yaeağı zararla, muhterem vekilin de ifade etti
ği gibi, herhangi bir taşkın vukuunda bu za
rarların olması muhtemeldir. Sırf bu zararları 
önlemek için yapılacak yıktırmalarda bunlara 
ayrıca tazminat ve bedel vermek ihtiyacını en
cümenimiz görmedi. (Doğru sesleri). Onun 
için maddeyi bu şekilde kabul ettik. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Mazbata 
muharririnden bir sual : 

(A fıkrasında bina ve tesisler hakkın
da istimlâk kanununun ) deniliyor. ı 
Bu istimlâk kanunu tâbiri acaba is
timlâk hükümleri yerine mi kullanılmış -
tır ? Çünkü 1292 tarihli istimlâk karar -
namesi vardır, bir de Belediye istimlâk kanu
nu vardır, bir de ciheti askeriye ve Nafia iş
leri için hususi istimlâk kanunu vardır. Zan
nediyoruz ki, burada Bütçe encümenince ko
nulmuş olan tâbir, istimlâk hükümlerine göre alı
nacak. Çünkü burada dikkat ettim, bütün encü- I 
menler, istilmâk hükümlerine göre, demişler bu | 
da öyle olacaktır. 

BÜTÇE En. MI M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — İstimlâk kanunu hükümlerine göre, 
olacak. | 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Malûmu 
âliniz bir 1292 tarihli istimlâk kararnamesi var, 
kanun mahiyetindedir, eğer maksat bu ise tas
rih etmek lâzımdır. 

BÜTÇE En. M, M. HÜSNÜ KİTABCI I 
(Muğla) — Evet, « istimlâk hükümlerine göre» | 
demek daha muvafık olur, kabul ediyoruz. j 

REİS — Takriri okutuyorum: I 

Yüksek Reisliğe { 
Köy, belediye, vilâyet ve evkaf hükmi şalı- I 

siyetlerine ait malların parasız olarak istim- j 
lâk edilmemesini teklif ederim. i 

Sivas 
Remzi Çiner | 

Yüksek Reisliğe I 
İkinci maddenin (C) fıkrasındaki vakıflar | 

idaresine ait cümlesinin kaldırılmasını teklif 
ederim. 

Trabzon 
Mitat Aydın i 

REtS — Reye konulmak üzere takrirleri 
tekrar okuyoruz. I 

(Sivas mebusu Remzi Çiner'in takriri tek- I 
rar okundu). 

REtS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı J 
dikkate alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı dikka- I 
te alınmamıştır. 

(Trabzon mebusu Mitat Aydın'm takriri 
tekrar okundu). 

MİTAT AYDIN (Trabzon) — Aynı mahi- | 
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yette olduğu için takririmi geri alıyorum. 

REİS — Şu halde maddeyi reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Birinci madde hükümleri dai
resinde tesbit ve ilân edilmiş olan sınırlar için
de tesisat, inşaat veya tadilât yapmak, fidan ve
ya ağaç dikmek yasaktır. Müsaade verilmesi, 
su işleri müdürünün, bulunmıyaıı yerlerde nafia 
müdürünün fennî mahzur olmadığı hakkında 
rapor vermiş olmasına bağlıdır. 

Birinci fıkra hükmüne muhalif olarak izin 
istihsal edilmeden yapılan ve suyun akmasına 
veya su seviyesinin yükselmesine tesiri olan tesi
sat, inşaat veya tadilât, dikilen fidan veya ağaç
lar mahallî su işleri müdürünün, yoksa nafia 
müdürünün teklifi üzerine valinin karariyle yık
tırılır veya kaldırılır ve bu hususta yapılan mas
raflar sahiplerinden alınır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Daimî bakıma tabi olsun ol
masın kenar ve setlerin taşkın sularla yıkılma 
tehlikesine veya halkın su âfetine mâruz bulun
duğunu görenler, bunu derhal mahallin su işleri, 
nafia müdür ve teşkilâtına veya en yakın muh
tarlara, jandarma dairelerine veyahut mülkiye 
âmirlerine haber vermeğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyet, suların kabarma ve taşması 
mevsimlerinde halka ilân edilir. 

REÎS — Mütalân var mı? Maddevi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tehlikenin aşağı mıntakalara 
sirayeti ihtimali varsa keyfiyet o mıntakalara da 
en seri vasıtalarla ihbar olunur. 

REtS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Taşkın sularla kenar ve setle
rin yıkılma ve yarılma tehlikesine mâruz bulun
ması veya yakm arazinin su baskınına uğrama
sı gibi hallerde, hâdisenin vukubulduğu mahal
lin en büyük mülkiye memurunun emriyle teh
like ile karşılaşan köy ve kasabaların 18 yasını 
bitirin 50 yaşını doldurmamış bulunan erkekle
ri, ellerinde bulunan ve yıkıntıları düzeltmeğe 
yarıyacak her türlü al ât, edevat ve malzeme ve 
vasıtalarla tehlike yerine yardıma koşmağa ve 
gösterilen islerde çalışmağa mecburdurlar. 

Köylünün temin edemiyeceği anlaşılan lü
zumlu vasıtaları Nafia vekilliği önceden kâfi 
miktar]nrda ve taşkın sahalarında bulundurur. 

Tehlike ile karşılaşan veya tehlikeye uğrıyan 
mahaller halkı ile bu âfetin önlenemiyeceği 
anlaşıldığı takdirde, tehlike mmtakası dışında 
kalan komşu köy ve kasabalar halkı da birinci 
fıkra hükümleri dairesinde yardıma çağırılırlar. 
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Bunlar da gösterilen işlerde çalışmağa mecbur
durlar. 

Mülki idare mıntakası ayrı dahi olsa komşu 
köy ve kasaba halkı tehlikeye mâruz mahallin 
en büyük mülkiye memurunun bu yoldaki emir
lerini yerine getirmekle mükelleftir. Şu kadar ki 
bu komşu köy ve kasabaların bağlı bulunduğu 
vilâyet veya kazaya derhal malûmat verilir ve 
yardım istenilir. 

Yardıma giden komşu köy ve kasabalar hal
kı da ellerinde bulunan alât ve malzeme ve va
sıtaları, ameliyatı idare edenlerin emrine ver
meğe mecburdurlar. 

Vali ve kaymakamlarla nahiye müdürleri ve 
köy muhtarları ve civardaki askerî ve jandarma, 
gümrük muhafaza ve orman koruma kıta komu
tanları mafevklerinden emir beklemeksizin tehli
ke ile karşılaşan yerlere yardımcı göndermek 
ve icabında bizzat tehlike yerine gitmekle mü
kelleftirler. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Altıncı maddede yazılı mükel
leflerin önceden köy ve belediyelerce ikişer nüs
ha defterleri tanzim ve taşkın sahasının tabi 
olduğu vilâyet makamınca tasdik olunarak birer 
nüshası köy muhtarlarına, belediye reislerine ve 
birer nüshası da mahallin en büyük mülkiye me
muruna tevdi edilir. Lüzumu halinde mükellef
ler bu defterler mucibince işe davet ve sevkolu-
nurlar. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. —• Tehlike büyük ve geniş görü
nürse koruma işlerini idare eden âmir, gerek o 
mahalde ve gerek o civarda bulunan askerî ve 
mülki veya hususi, tahlis işlerinde faydalı teşek
kül ve vasıtalardan yardım istemeğe ve bu hu
susta kendisine müracaat olunan her makam da 
derhal vardım etmeğe mecburdur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Yukanki maddelerde yazılı 
koruma işlerinde çalışanların beraberlerinde ge
tirdikleri veya ameliyatı idare edenlerin emrine 
verdikleri âlât ve edevat ve malzeme ve vasıta
lardan kırılan veya kaybolanların bedelleri Hü
kümetçe sahiplerine ödenir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Taşkın tehlikesine mâruz bu
lunan yerlere geleceklerin muayyen tarifeli vası
talarla hareket etmeleri takdirinde, nakliye üc
retleri Hükümetçe ödeneceği gibi müstacel hal

lerde salahiyetli memurların gösterecekleıfi lü
zum üzerine bunlar kamyon, araba gibi ^iğer 
vasıtalarla gönderilirler. Bunların nakliye üc
retleri de Hükümetçe ödenir. Bu işlerde çalıştı
rılanlara bu mesailerine mukabil ücret verilmez. 
Yalnız çalıştıkları müddetçe kendilerine parasız 
ekmek ve katık temin edilir. 

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

MADDE 11. — Bu işlerde çalıştırılırken sa
katlananların sakatlık derecelerine göre kendile
rine ve ölenlerin ailelerine polis ve jandarma ef
radı için tatbik edilen esaslar dairesinde tazmi
nat verilir. Yaralananlar veya sakatlananlar 
en yakın hastanelere sevkedilir. Bütün 
hastaneler bu yaralı ve sakatlan hemen 
kabul ve tedaviye mecburdurlar. Devlet 
ve âmme müessesesi hastanelerinde bun
lar parasız tedavi ettirilirler. Hususi has
tanelerde japılan tedavi bedelleri Hükümetçe 
ödenir. 

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

MADDE 12. — Taşkınlar için çekilen telya
zılarını ve telefon muhaberatını P. T. T. Merkez
leri ve demiryol istasyonları parasız ve acele 
olarak kabul etmeğe ve telyazıyı alan memur
lar da hemen mahalline göndermeğe mecbur
durlar. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum Kabul edenler ... Etmiyenler...; Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Mahallî Hükümetin veya su 
işleri veya Nafia müdürlüğü memurlarının sevk 
kâğıtları üzerine taşkınları önlemeğe gidecek 
olanları Devlet demiryolları istasyon memurları 
asker tarifesiyle ve mahsubu bilâhara yapıl
mak üzere hâdise mahalline veya civarına indir
mek şartiyle yolcu veya marşandiz katarları ile 
göndermeğe mecburdurlar. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... Ka
bul e-lilm'ştir. 

MADDE 14. — Bu kanunun muhtelif madde
lerinde yapılacağı ve ödeneceği tasrih edilen 
masraflar Nafia vekâleti bütçesinden ödenir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler..^ Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15. — 6 ncı maddeye göre taşkın
ları önlemek, yargın ve yıkıntıları kapamak 
üzere salahiyetli memurlar tarafından hâdise 
mahalline gitmeleri emrolunanları, hastalık ve
ya diğer makbul bir sebep olmadıkça iş başı
na cebren sevketmeğe mahallin en büyük mül
kiye memuru mezundur. Bu husustaki emirleri 
zabıta kuvvetleri derhal ifaya mecburdurlar 
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Davet anında köy ve kasabalarında buLu-

nupta sıhhi vaziyetleri müsait olduğu halde 
ve başkaca makbul bir sebep olmaksızın bu 
davete icabet etmiyenlerle gidip çalışmıyaalar-
dan kaymakam veya valinin karariyl© beş li
radan 10 liraya kadar hafif para cezası alınır. 
Bu kararlar katidir ve âmme cezalarının tahsili 
hakkındaki hükümlere tevfikan icra olunur. 

6 ncı maddede yazılı memurlardan hâdisıe 
mahalline yardımcı göndermiyenlerle bu kanu
nun hükümlerini tatbikte ihmali görülenle e 
hakkında Türk Ceza kanununun 230 neu mad
desi hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerinin 
tatbikma ait cezalar alâkalı vekaletlerce müş
tereken tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyimize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir, 

BEtS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 18. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyiniz* arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

A§ık reylerin neticesini arzediyorum : 
Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve te

ferruatı inhisarı hakkındaki kanuna, lâyihayı 
kabul etmek suretiyle (267) zat rey vermiştir. 
Kanun (267) reyle kabul edilmiştir. 

Belediye vergi ve resimleri kanununa ek 
kanuna» kabul etmek suretiyle (257) zat rey 
vermiştir. Kanun (257) reyle kabul edilmiş
tir. 

Romanya'dan alınacak bandajlar hakkında 
Türkiye iie Romanya arasında nota teatisi su
retiyle yapılan Anlaşmanın tasdikına dair ka
muna, kabul etmek suretiyle (253) zat rev ™~-
mistir. Kanun (253) reyle kabul edilmiştir. 

Romanya'dan satın alınacak madenî yağ
larla vazelin ve parafinin Türkiye - Romanya 
ticaret anlaşmasına bağlı A listesinde yazılı 
bilcümle Türk mallariyle takas edilmesi için 
Türkiye ile Romanya arasında yapılan Anlaş
manın tasdikına daif kanuna, kabul etmek su
retiyle (246) zat rey vermiştir. Kanun (246) 
reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya arasında Ticaret mü
badelelerinin tanzimine dair Anlaşmanın (1) 
numaralı listesiıde yazılı 55 milyonluk konten
jana 450 bin Ura kıymetinde 2250 kilo atebrin 
ilâvesine mukabil Almanya'ya ihraç olunacak 
afyon kontenjanının da ona göre arttırılması 
hakkında teati edilen notaların tasdikına dair 
kanuna, kabul etmek suretiyle (237) zat rey 
vermiştir. Kanun (237) reyle kabul edilmiş
tir. 

Müsaade buyurursanız yarın da toplanaca
ğız. 

Yarın saat 14 te toplanmak üzere celseye 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,31 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 93 sayılı basmayazınm 11 nci sayfasının ikinci sütunundaki (Büro 
servisi şefiiği) serlâvhasının altındaki satırlarda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır : 

Doğru 

Barem 
D. 
4 Servis şefi 
5 Büro » 

Barem 
D. 
5 Servis şefi 
6 Büro » 
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Türkiye Bfiytlk Millet MeeHflinin intihabının yemlenmesi hakkındaki takrire verilen reylerin 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Haırıza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daidal 
Gl. Nihat Anılmış 
Mümtaz ökmen 
Riiat Araz 

Antalya 
N'uman Aksoy 
Nurullah Esad Sumcr 
Rasıh Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Di Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uznnçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Sunar 
Kasım Gülek 
\Iemduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir Sılan 

BUUs 
•Süreyya ürge^vren 
Tevfik Temelli 

Btlu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
fömin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtee 

maticeıi 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 301 

Kabul edenler : 301 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler O 
Reye iştirak etmeyenler : 120 

Münhailer 8 

edenler] 

Çanakkale 
Avni Yukaroç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayııiı 
Ziya Gevher fitili 

Çankırt 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh, 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzü» 

Çorum 
Dr. Mastafa Cantekin 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Dr. Şakrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktek'n 
Rüştü Bekli 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
ı >r. Fatma Memik 
Faik Kaltakkn-aB 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Temel Göksel -
Elâzığ 

Fethi Ahay 
Fuad Afralı 

Lrzmcan 
Abdülhak Fırat 
Safiyüddin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

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

Eskişehir 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 

Gasianleb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Agakay 
Memed Şahın 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
1 alât Onay 

Gümüşant 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
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Yusuf Ziya Zarbun 
Hakkâri 

tzzet Ulvi Aykurd 
Hatay 

Abdulah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Hemzi ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Haindi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
i- akihe Öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ulkmen 
Numan Menemeneıoğlu 
Şükrü Âli ögel 
Zıya Karamursal 

izmir 
Renal Anman 
Dr. Hüseyin llulki Cum 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Keşad Mimaroğlu 
Sadettin E p i km en 
Şehime Yunus 
i^ükrü Saraçoğlu 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 

1 : 2S 14.1 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
raik Baysal 
Nazmi Toker 
>mer Taşcıoğlu 

Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Ktrklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zuhtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
\\\ Dikmen 

.Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
'brahim Tolon 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Uınıed Haindi Dikmen 
\li Muzaffer Göker 
\li Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
tzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis i rkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Yredit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 

, 1943 C : 1 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Alüttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 
\fansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Kdib Ergin 
t il- Seyfi Düzgören 
I lal id Onaran 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
.Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

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

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Sıırd 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş. 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim tncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tolcad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

250 -
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Raif Karadeniz 
Salise Abanozumu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktenı 
Mitat Yenel 

Afyon Karahisar 
îzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kura» 

Amasya 
Esad" Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet înönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydtn 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Haeim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüsejnn Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

î : 28 
Sami Erkman 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 

14.1.1943 0 : 1 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl 
(M.) 

Nuri Kayaalp 
Denizli 

Dr. Behçet Üz (V.) 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Di. ibrahim Tali ön
gören 

Elâzığ 
Fazıl Ahmet Aykaç 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
c'alim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 

Hatay 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 
(Hasta) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Galib Bahtiyar Gölce r 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 

Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
(Hasta) 

Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 
Rıza Sal tuğ (M.) 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
îbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (.M) 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

İbrahim Etem Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya öz«nçi 

Manisa v 

Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
îsmail Çama$ 
Selim S i m Tarcan 

Rize 
Raif Dinç 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Rosai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
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Sırrı Day (V.) 
ürfa 

Gl. Ahmed Yaz'gan 
Hüseyin Sami Coşar 

t :;28 14.1. 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

C : Î 1 

ibrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 

Ycled îzbüdak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazım Atıf Kuyucak 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisarı baklandaki kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Â n adedi 

B*re iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

JUjre iştirak etmeyenler 
Kûnhaller 

429 
267 
267 

•0 
0 

154 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Basit Hatipoğlu 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esat Uraz 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Taunca 
Numan Aksoy 
Basih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 

[Kabul 

Nuri Göktepe 
Baltktsir 

Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçaı-
şılı 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

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

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 

Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Sim er 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Nevzad Ayaş 
Befet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlr 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denioli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Gün ver 
Tahir Berkay 

Yusuf Başkaya 
Diyarbakv 

Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Yeli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaitakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
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Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mele)* 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümü^ane 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
1 usoi Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

Içrt 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

îsparia 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüı 
Aîi Rana Tarban 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Numan Menemencioğlu 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 

lf: ^ 14.1 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Kahraman Anklı 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Ktrklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Ktrşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet öskan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikme» 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

.1943 6 : 1 
Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Gl. Âşir Atlı 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali-Dilenire 
Fuad Sinnen 

Kemaîettin Kamu 
Samsun 

Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni B a r k a 
Sabiha Gökçül 

Süleyman Necmi Selmen 
Seyhan 

Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İneedayı 
Hulûıi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günalfeay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
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Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Ali Rıza Esen 

İ : 28 14. İ 
Sinob 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Halit Nazmi Keşmir 
Hasip Alımed Aytuna 

.1043 C : İ 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Bo«t«p« 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 

Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluj 

Vm 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkan t 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

t?-+-u 

Belediye vergi ve resimleri kanununa ek kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahitar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrt 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler • 257 

Kabul edenler : 257 
Reddedenler 00 

Müstenkifler 00 
Reye iştirak etmeyenler : 164 

Münhaller 8 

[Kabul edenler] 

Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Rifat Araz 

Antalya 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân ö rs 

Aydın 
Agâh Sırn Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Yahya Sezai Uzay 

— 21 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

BHU* 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

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

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 

5 S -

Memed Sanlı 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 



Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri AkgöJ 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Needet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Pr . Abdurrahman Melek 

t : 28 14.1 
Dr. Memed Ali Ağakav 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Giimüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

İçel 
Emin înankur 
liefik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ulkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benai Anman 
Halil Menteşt 
Kâmil Dursun 

Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
F"uad Köprülü 
Kahraman Arıklr 

Kastamonu 
Ab i din Binkaya 

.1943 Ö : 1 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin. 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Ataîay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 

Faik Kurdoglti 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
GL Seyfi Düzgoren 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

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

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim S ı rn Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemal ettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa lşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 
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Sinob 
Cemal AI19 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 
tsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nu m an Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

t : 28 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 

[Reye i§tirak 
Burdur 

İbrahim Necmi Dilmen 
Bursa 

Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Ziya Gevher Etili 

Çanktrt 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçm 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Yupuf Başkaya 

Diyarbakir 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

Edirne 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

14.1.1*03 X! : 1 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Razi Soyer 

etmeyenler] 

Erzincan 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Sr.Lm Altuğ ' 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Memed Şahin 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atnf Kansu 

Gümiişane 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (Hasta) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele, 

Refet Ülgen 

Tozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucâk 
İbrahim Eteni Bozkurt 
M. Emin Erişir gil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Numan Menemencioğhı 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Hasan Alî Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozlturd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu 

(Bş. V.) 
Kars 

Etem İzzet Benice 
Ömer Küntay (Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytügan (M.) 
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ftagıb Akça 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Puad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım. Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 

î : 28 14.1 
Osman Ercin 
Refik înce 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşit Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral îzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoglu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çanıaş 

.1943 0 : 1 
Bize 

Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Ressam Ştvket Dağ 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

' Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Yusuf Ziya özençi 

»>»a« 

Romanya'dan alınacak bandajlar hakkında Türkiye ile Romanya arasında nota teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşmanın ta*dikına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahüar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 253 

Kabul edenler : 253 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 168 

Münhaller : 8 

[Kabul edenler] 

Ağrt 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Ankara 
Belkis Baykan 

Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Tiab'Aı Kaplan 
TürKân örs 
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Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Kimin Yeri ikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 

1 : 28 14,1 
Çoruh 

Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabrı Akgöl 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berk man 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne, 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
îzzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

.1943 0 : 1 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
\rusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Emin İnankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
ibrahim Alâettin Gövs» 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan. 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıplan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 
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Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Ol. Ali Rıza Artımkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlıı 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 

î : 28 14.1 
Dr. Rasim-Ferid T al ay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Ham di Şarlan 
Haindi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökç.ül 
Süleyman Neemi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
61. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 

1943 C : 1 
Şcmşa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bfleda 
Remzi Ç'mer 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trdb»on 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

Zonguldak 
Hazini Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Afyon Karahimr 
Ali Çetinkaya 
izzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Fatih Rıfkı Atay 
ismet hıanü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr, Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

[Reye iştirak 

Aydm 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) _ 

Nazmi Topcoğlu 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Büec k 
Kasım Gül ek 
Mcmdulı Şevket Eseudal 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
ibrahim Necmİ Dilmen 

etmeyenler] 

Bursa 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçm 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 
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GatianUb 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Memed Tecirli 
(Hasta) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 

îsmail Hakkı Ülkmen 
Numan Menemeneioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Etera. îzzet Benice 
Fuad Köprülü 

t : 28 14 .1 
Ömer Küntay I 
(Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gi. Aii Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 

. 1943 C : 1 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Memet Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl- Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral Izseddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaral 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 

Rie$ 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
(M.) 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Sinob 
Cevdet Kerim lııcedayi 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Ay tuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztope 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 
>ım Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Yan 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Yusuf Ziya özençi 

^ • » ' M 
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t : 28 14.1.1943 C : 1 
Romanya'dan satm almacak madenî yağlarla vazelin ve parafinin Türkiye - Romanya Ti
caret Anlaşmasına bağlı (A) listesinde yazdı bilcümle Türk mallariyle takas edilmesi için 
Türkiye ile Romanya arasında yapılan Anlaşmanın tasdikına dair kanuna verilen reylerin 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir; 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 246 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler (j 
Reye iştirak etmeyenler : 1 75 

Münhallar 8 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Ankara 
HelkİH Baykan 
Eşref Demi re t 
Fevzi Daldal 
(II. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
(il- Kâzım Özalp 
i t ay re 11 i n Karan 
Hilmi Şoremetli 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir Sılan 

[Kabul 

BUlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

i i olu 
C/eLâl Sait Siren 
(Jemil o/çağ lar 
Dr. Zihni Üigen 
Emin Yeriikaya 
Hasan Cemil Canibe! 

Hurdur 
Dr. Ahıned Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talat Simer 

Mustafa Fehmi G erçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rvısulıi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 

Ço; ııh 
Aamı Us 
Atıf Tüzün 

edenler] 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Küstokçiogl a 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. İlamdı Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gi. Kiazmı Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirrib 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Safiyüddin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gİ. Pertev Demirhan 

Gi. Zeki Soydeınir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İstamat Özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahıned Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed AH Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gİ. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 

Gümüşüne 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Y^sal Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdüigani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
ilamdı Selçuk 

îçel 
Mmin înankur 
Refik Koraltan 
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İsparta 
Hüsnü üzdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

izmir 
Benal Arıman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dıırsunoğlu 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 

î : 28 
Hamdi Knleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıbkn 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

14.1.1943 C : 1 
M araş 

Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Neemi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bltila 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu» 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
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î : 28 14,1.1943 C : 1 
[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğnn 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahnıed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Dr. Taptas 
Falıh Iiıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nmullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı ] 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Kasım Gül ek 
Memdulı Şevket Esendaî 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Fatin Güvendiren 

Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Ziya Gevher Etili 

Çankırt 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl 
(M.) 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâsığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 

Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianieb 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Naf i Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Memed Tecirli (Hasta) 

içel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ismail Hakkı Ulkmen 
Nııman Menemene!oğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Malım ud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Eteni İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zilini Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Konya 

Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Kâzım Nami Duru 
Refik înce 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl- Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
irfan Ferid Alpaya 
(1. D 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
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Bize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Züluü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Ali Rıza Esen 

î : 28 14 .1 .1943 O : 1 
Sinoh 

Cevdet Kerim Jncedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Yahya. Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hal id Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlıı 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkmen 

Urfa 
Ol. Ahmed Yazgan 

Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.), 
İbrahim Arvas 
Münip Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sırrı Içöz 
Veled İzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Yusuf Ziya Ozenşi 

»M»-« 

Türkiye ile Almanya arasmda Ticaret mübadelelerinin tanzimine dair Anlaşmanın (1) numaralı 
listesinde yazılı 55 milyonluk kontenjana 450 bin lira kıymetinde 2250 kilo atebrin ilâvesine 
mukabil Almanyaya ihraç olunacak afyon kontenjanının da ona göre arttırılması hakkmda teati 

edilen notaların tasdikma dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Bere. Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Ankara 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 

Bmye 
Aza adedi 

iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 

[Ka 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şene* 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
GL Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

Münhaller 

429 
227 
237 

0 
0 

184 
8 

bul edenler] 

- 2( 

Yahya Sezai Uzay 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Bingöl 

Feridun Fikri Düşünsel 
TiİJ.1 * 
Bitlis 

Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sak Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Mmijı Vcrlikaya 
! .ût fi Gören 

35 — 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Si m er 
Mustafa Fehmi (iereekeı 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırh 



Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkin an 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haj'dar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakv 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesııd Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
fstamat özdamar 
tzzet Anıkan 
Osman Işın 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mele)-

î : 28 14,1 
Dr. MemedAli Ağakay 
M emed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümi'ışone 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
^ usuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

içel 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüı 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsn 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

izmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Memed Aldemir 
Nazmi tlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 

. 1943 0 : 1 
Kastamonu 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl, Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

KocatU 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Aü Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabeı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 

Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemal ettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 

Süleyman Necmi Selmen 
Seyhan 

Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik T arman 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
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Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

1.1.1943 C : 1 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
Razi Soyer 

Şefik Özdeni ir 
Sinoh 

Cemal Aliş 
Cemil Atay 
IIulCısi Oruçoğlu 

Sivas 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bieda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esat Uraz 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cema! Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nuru İlah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh S i m Dovond 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

[Reye iştirak 

Bilecik 
Fvasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bolu 
Fethi Okyar 
(M.) 
II asan Cemil Cam bel 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçı! 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çanları 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Oahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüp Sabri Akgöl 
(M.) 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 

etmeyenleri 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. I. Tali öngören 
Yeli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

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

Erzincan 
Aziz Samih t İter 

Erzurum 
Nafiz Dumiu 
Salim Altug 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 
Talât On av 

Hatay 
Abdullah Mursaloftlu 
Memed Teeirli (Hasta) 

tçel 
Ahmed Oracık 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

Refet Ulgen 
Yottgaâ 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkma* 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ismail Hakkı ürkmen 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Ömer Küntay (Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kasamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ömer Taşeıoftlu 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblİi 



Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
IIazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytugan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Fuad GÖkbudak 
Galip Gül tekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 

î : 28 14.1 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Gl. Ali Rize. Arturıkal 
(V.) 
Refik İnce 

il/a rap 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Resi d Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl- Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Tzzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıiıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abvavaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 

1943 0 : 1 
Hasar» Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Ali Müııif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Sıird 
Ali Rıza Esen 

Sinob 
Cevdet Kerim îneedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hal it Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Avluna 

Resai Erişken 

Trabzon 
Dan iş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boıt«p« 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sırrı îçoz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
Yusuf Ziya özenci 

T. B. M. M. Matbaam 



S. Sayısı: 74 
Jandarma erat kanununun 4248 saylı kanunla değiş
tirilen 14 ncü maddesinin tadili hakkında kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/905) 

T. a. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/4576 

10 . XII, 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9 . X I I . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

1861 sayılı Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanunla değiştirilen 14 neü maddesi mucibince 
birlik ve müesseselerde dağınık bir halde bulunmaları hasebiyle Tayinat ve Yem kanununa göre 
kazandan iaşeleri mümkün olamıyan jandarma eratının kontrat veya mahallî rayiç üzerinden be-
delen verilmekte olan iaşe istihkaklarının, badema evvelce olduğu gibi sabit bir esasa bağlanması 
ve bugünkü hayat şartları nazarı dikkate alınarak maktuan 25 lira iaşe bedeli verilmesi muvafık 
görülmüş olduğundan, ilişik kapım lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/905 

Karar No. 10 

23 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Jandarma erat kanununun 4248 sayılı ka
nunla değiştirilen 14 neü maddesinin değiştiril
mesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 9 . XI I . 1942 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başve
kâletin 10 . XII . 1942 tarih ve 6/4576 sayılı tez
keresiyle gönderilip encümenimize havale edilen 
kanun lâyihası Dahiliye, Maliye, Millî Müdafaa, 

Ziraat ve Gümrük ve inhisarlar vekilleriyle Da
hiliye vekâletinin salahiyetli mümessilleri htızu-
riyle encümenimizde incelenmiştir. 

4248 sayılı kanunun birinci maddesinde ye
meğini kazandan alamıyanlara er tayını zammı 
mahallî rayiç üzerinden bedelen ve peşinen yeri
lir diye yazılmakta ise de işbu rayicin mahalli 
belediyelerce tesbiti işinde alâkadarların lehine 



veyahut aleyhine olarak ekseriya Hazineyi ıııu-
lazarrrr edecek veçhile hareket edilmesi mahzu
runun önüne geçilmek için bir er tayını zammı 
ile temini ieabeden gıdaya mukabil 25 lira bedel 
takarrür ettirilmek suretiyle müsavatsızlığın önü
ne geçilmesi hakkındaki Hükümet noktai nazarı 
muvafık görülmüştür, 

Fakat, memleketin muhtelif iktisadi bölgele
rinde fiyatlar arasrnda farklar mevcut olduğunu 
gören encümenimiz, önümüzdeki yıllarda, fazhı. 
istihsal ile ve Varlık vergisi kanununun yapacağı 
tesirlerle erzak fiyatlarında tenezzül vukubul-
ması ihtimalini nazarı dikkate; alarak veyahut 
bazı bölgelerde 25 lira ile yeter gıdanın tedari
kine imkân olamaması ihtimalini de düşünerek 
işbu 25 lira bedeli arttırmak veyahut indirmek 
imkânını Hükümete vermeği uygun görmüş ve 
münasip gördüğü zaman ve mekânlarda rayiç 

1esl>it eylemek vazife ve salâhiyetini Vekiller 
Heyetine vermiş ve kanunda yeni bir madde 
ilâvesiyle tadilât yapmıştır. 

Dahiliye encümenine verilmek, üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi M. M. 
Diyarbakır Tekirdağ 

K. Revüktfikin R. Apak 
Ağrı (Jankıi'i 

K. Doğan Dr. A. Arkan 
Tçel İstanbul 

/.'. Korali an H. Â. figvl 
Kütahya Muğla, 
A. Atlı S. Güney 
Sevhan Ur fa 

tfhınn Tcl'rfioğlv Alımvd Yazçıan 
Cümüşane 

Y. Ziya Zarhnn 

Kati]) 
Erzincan 

*Ş\ tfökmcnsver 
(iümüşanc 

H. Kr<lfitfa» 
Kayseri 

A'. T ok er 
Samsun 
7ı\ Barkın 
Edirne 

F. Halkan 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/905 

Karar No. 10 

4.1. 1943 

Yüksek Reisliğe 

.Jandarma Erat kanununun 4248 sayılı ka
nunla değiştirilen 14 neü maddesinin değişti
rilmesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 9 . X I I . 1942 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar-
1 aştığı anlaşılan ve Encümenimize de havale bu-
yurulan kanun lâyihası Millî Müdafaa encüme
ninin tadil ettiği lâyiha ve mucip sebepler maz-
batasiyle birlikte Dahiliye vekili Receb Teker 
Hazır bulunduğu halde okundu ve konuşuldu. 

4248 sayılı kanunun birinci maddesinde 
jandarma birlik müesseselerinde dağınık bir 
halde bulunmaları hasebiyle Taymat ve yem 
kanununa göre kazandan iaşeleri mümkün ola
mayanların istihkaklarının mahallî rayiç üze
rinden. bedelen ve peşin olarak verileceği ya
zılmaktadır. Buna istinaden her tarafta ma
hallî belediyelerce verilen rayiçlerin bazı yer
lerde jandarmalar lehine olarak ve bazan da 
hakikî rayice göre veya noksan verilmekte bu
lunduğundan ve bu suretle mahallî durumla
ra göre bir mıntaka dahilinde dahi iaşe be

dellerinde muvazeneli bir nispet temini müm
kün olamadığı verilen izahattan anlaşıldığı ci
hetle ne Hazinenin zararına olacak ve ne de 
müstahak]arının lehine veya aleyhine olmasa 
bile yakın mmtakalardaki iaşe bedelleri ara
sında nispetsiz bir fark yaratabilecek hareket
lere meydan vermemek üzere bir er tayınının 
mukabili olarak halen mevcut rayiçler esası 
üzerinden mutedil şekilde hesap ve tesbit edil
diği anlaşılan 25 lira bedel verilmesinin takar
rür ettirilmiş olması esas itibariyle Encüme-
nimizce de muvafık görülmüş ve Hükümetin 
teklif ve Millî Müdafaa encümenin de kabul 
ettiği birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

.Ancak bugünkü dünya, ve yurt vaziyet ve 
şartları karşısında gıda maddeleri fiyatlarının 
aşağı ve yukarı talıavvüller göstermesi mümkün 
olduğundan bilinci madde ile tesbit, edilen 25 li
ranın daimî ""olarak aynı hadde kalması kabil ola-
mıyacağı düşünülerek bu miktarı arttırmak veya, 
indirmek için Hükümete salâhiyet verilmesini ta-
zarnmun eden ve Millî Müdafaa encümenince ilâ-
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ve edilen ikinci madde bazı kelime değişikliği ile 
kabul, edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Da. Ihı. Reisi 

Tekirdağ 
C. Uy badın 

Kâtip 
Niğde 

C. Oral 

Rs. V. 
Çoruh 

A. T üzün 

Ankara 
F. Baldal 

M. M. 
Zonguldak 

/. E. Bozkurt 

Antalya 
R. Kaplan 

Antalya 
T. Sökmen 

Elâzığ 
S. S ağır oğlu 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kütahya 
Ertem S. 

Tokad 
. 1. On 

Bütçe encümeni mazbatası 

Hb Pek el 

Bal ıkesir 
S. Uzay 
Erzurum 

Zeki Soy demir 
Kars 

E. özoğuz 
Malatya 

E. Barkan 
Yozgad 

S. Korkmaz 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
N. Elfjiln 

Konya 
Ş. Ergun 

Malatya 
M. Öker 

Zonguldak 
Kifal Vardar 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 45 
Esas No. 1/905 

Yüksek Reisliğe 

Jandarma Erat kanununun 4248 sayılı ka
nunla değiştirilen 14 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan 
ve Başvekâletin 10 . X I I . 1942 tarih ve 6/4576 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Encümenimize havale buyurul-
makla Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenleri 
mazbatalariyle birlikte ve Maliye vekâleti n a 
mına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Jandarma eratının Taymat ve Yem kanu
nuna göre istihkaklarının kazana konması su
retiyle iaşe edilmeleri hususunda, 4248 sayılı 
kanunla vazolunan prensip bu lâyihada dahi 
muhafaza olunmakta, ancak kazandan iaşeleri 
mümkün olamayanlara mahallî rayiç üzerinden 
bedel verileceğine dair olan ikinci fıkranın, 
tatbikatta yarattığı zorlukların ve mahzurların 
izalesi için maktuiyet esasına göre tadili teklif 
olunmaktadır 

Erzak ve eşya fiyatlarındaki istikrarsızlık 
dolayısiyle maktu bir bedel tesbiti salâhiyeti
nin Hükümete bırakılmasının maslahata daha 
uygun olduğu azadan bazı zevat tarafından 
dermeyaıı olunmuşsa da Hükümet mümessili 
tarafından, bu birliklere verilen un ve yağ 
gibi en mühim gıda maddelerinin resmî kanallar 
marifetiyle tedarik olunarak ve diğer müte
ferrik maddelerin de toptan satm alınarak 

İman 
daimî 

8 . 1 . 1943 

birliklere tevzi edildiği ve muayyenatm ucuza 
maledilmesi hususunda Genel komutanlıkça 
azamı gayret sarfolunduğu ifade edilmiş ve 
müzakere neticesinde Dahiliye ve Millî Müda
faa encümenlerince kabul edilen birinci madde 
Encümenimize e de aynen kabul edilmiştir. 

rinci madde ile maktu bedelin 25 lira
dan ibaret olması esası vazedildiği halde Millî 
Müdajfaa ve Dahiliye encümenlerince tanzim kı-

ikinei madde ile bu hükmün sabit ve 
olmadığının ifade edilmesini bir kanun 

hukukileri arasında mevcut bulunması' lâzımge-
len ahenk ve mutabakat ile telif edemeyen 
Encümenimiz bu ikinci maddenin tayymı ka
rarlaştırmıştır. 

İkinci kânun 1943 ayma ait tayın bedellerini 
rayiç esası üzerinden almış olanlarla istihkak
larını muhtelif sebeplerle alamamış olanlar 
arasında müsavat temini mülâhazasiyle kanu
nun meriyeti 31 ikinci kânun 1943 olarak de
ğiştirilmiştir. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En .Rs. Rs. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
T. Coskan H. Kitabcı 1. Eker 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Antalya 

İV. E. Sümer 
Elâzığ 

M. F. Altay 
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Giresun 
M. Akkaya 
Kırklareli 
B. Denker 

tsparta 
R. Ünlü 
Konya 
R, Türel 

— 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

• 
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tmim 

— 

Mardin 
R. Erten 

Sivas 
Remzi Çiner 

Muş 
Ş. Ataman 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Sinob 
C. K. încedayı 

Zonguldak 
Emin Erişirgil 

HÜKÜMETİN TEKLİ bT 

Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanunla 
değiştirilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1861sayılı Jandarma erat ka
nununun 4248 sayılı kanunla değiştirilen 14 
ncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

Jandarma eratı, taymat ve yem kanununa 
göre kazandan iaşe edilirler. Yemeğini kazan
dan alamryanlarla Jandarma birlik ve müesse
selerinde dağınık bir halde bulunmaları hase
biyle kazandan iaşeleri mümkün olamıyanlarm 
istihkakları ayda maktuan 25 lira ödenmek su
retiyle bedelen ve peşinen verilir. 

Ölüm halinde bu bedeller geri alınmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1943 tarihinden muteberdir. 

1 ikinci kânun 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekil
leri memurdur. 

9 . XII . 1942 
Ad. V. M. M. V. 

IF. Menemcncioğlu A- R. Artunkal 
Bş. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da- V. 

R. Peker 
Mf. V. 

Yücel 
S. î. M. V. 

Dr. II. Alataş 
Mü. V. 

F. Engin 

Ha. V. 
N. Menemcncioğlu 

Na. V. 

G. t. V. 
R. Karadeniz 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

Sırrı D ay 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Vz 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 1)E(TİS-
TÎRÎŞİ 

Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanunla 
değiştirilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun lâyihası 

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

MADDE 2. — Birinci maddede zikredilen 
25 lira bedel sabit olmayıp memleketin muhtelif 
mahallerinde iktisadi duruma ve atiyen vuku-
bulacak ucuzlama veya pahalılaşmağa göre Ve
killer Heyetince verilecek kararla değiştirile
bilir. 

MADDE 3. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 74 ) 



— 5 — 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanunla 
değiştirilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede tesbit edi
len 25 lira bedel daimî olmayıp memleketin 
muhtelif yerlerinde iktisadi durumların göste
receği lüzuma göre Vekiller Heyeti karariyle 
değiştirilebilir. 

MADDE 3. —- Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

MADDE 4. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanunla 
değiştii'ilen 14 ncü mddesinin değiştii'ilmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen 

MADDE 2. — Bu kanun 31 ikinci kânun 
1943 tarihinden mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 74 ) 





3. Sayısı: 76 
Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin 
tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın (1A) 
numaralı listesinde mezkûr 55 milyonluk kontenjana 
zamimeten Almanya hükümeti tarafından atebrin 
ihracına müsaade edilmesi ve mukabilinde aynı Anlaş
ma mucibince Almanya'ya ihraç olunacak Türk malla
rını gösterir (1) numaralı listedeki afyon kontenjanının 
arttırılması hakkında teati olunan notaların tasdikına 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 

mazbataları (1/874) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . VIII . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/3181 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Almanya arasmda Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli an
laşmanın I A numaralı listesinde mezkûr 55 milyonluk kontenjana zamimeten Almanya Hükümeti 
tarafından 450 000 lira kıymetinde 2 250 kilo atebrin ihracına müsaade edilmesi ve mukabilinde 
aynı anlaşma mucibince Almanya'ya ihraç olunacak Türk mallarını gösterir 1 numaralı listedeki 
afyon kontenjanının ona göre arttırılması hususunda Almanya sefareti ile teati edilen notaların 
kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 11 . VIEI. 
3942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

3970 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden mezkûr notanın îcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilmiş olduğunu bahsi geçen kanunun 3 ncü maddesine tevfikan arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli An
laşmanın 1 A numaralı listesinde mezkûr 55 milyonluk kontenjana zamimeten Almanya Hükü
meti tarafından 450 000 lira kıymetinde 2 250 kilo atebrin ihracına müsaade edilmesi ve muka
bilinde aynı Anlaşma mucibince Almanya'ya ihraç olunacak Türk mallarını gösterir 1 numaralı 
listedeki afyon kontenjanının ona göre arttırılması hususunda Almanlarla mutabakat hâsıl olmuş 
ve keyfiyet Almanya Sefareti ile nota teatisi suretiyle tahakkuk ettirilmiştir. 

Memleketin şiddetle muhtaç bulunduğu kinin tedarikinde Felemenk Hindistanı'nm harb saha
sına girişindenberi rastlanan müşkülâta ilâveten Cava'nm katî işgaliyle hadis vaziyet muvacehe-



— 2 — 
sinde mezkûr maddenin yerini kısmen tutabilecek olan bir sentetik sıtma ilâcının temini zım
nında Almanya Sefareti ile teati olunan işbu nota Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine 
arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/874 
Karar No. 2 

1. XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübade
lelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli 1 A 
numaralı listesinde mezkûr 55 milyonluk konten
jana zamimeten Almanya Hükümeti tarafından 
450 bin lira kıymetinde 2250 kilo atebrin ihracı
na müsaade edilmesi ve mukabilinde aynı Anlaş
ma mucibince Almanya'ya ihraç olunacak Türk 
mallarını gösterir 1 numaralı listedeki afyon 
kontenjanının ona göre arttırılması hususunda 
Almanya sefareti ile teati edilen notaların kabul 
ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetince 11.VIII. 1942 tari
hinde Yüksek Meclice arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası encümenimize havale buyurulmakla Ha
riciye vekâleti mümessilinin huzuriyle tetkik ve 

müzakere olundu. 
Memleketimizin menfaatine uygun görülen bu 

Anlaşma encümenimizce tasvip edilmiş ve ay
nen kabul edilen kanun lâyihası havalesi veçhile 
İktisat encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Ha. En. Reisi M. M. Kâtip 

Konya Tokad Gümüşane 
M. Göker Nâzım Poroy Edib Servet T ör 

Antalya Erzurum 
Dr. Cemal Tunca P. Bemirhan 

Manisa Seyhan 
H. Bayur Naci Eldeniz 

Tekirdağ 
Yahya Kemal BeyaÜı 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Esas No. 1/874 
Karar No. 10 

8.1.1943 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadele
lerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaş
manın 1 A numaralı listesinde mezkûr 55 milyon
luk kontenjana ilâve olarak Almanya Hükümeti ta
rafından 450 bin lira kıymetinde 2250 kilo ateb
rin ihracına müsaade edilmesi ve mukabilinde 
aynı Anlaşma mucibince Almanya'ya ihraç olu

nacak Türk mallarını gösterir 1 numaralı lis
tedeki afyon kontenjanının ona göre arttırıl
ması hususunda Alman Hükümeti ile Hükü
metimiz arasında teati olunan notaların kabul 
ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliği tarafından 
hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetince 11 . V I I I . 
1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı takarrür 
eden kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye 

( S . Sayısı : 76 ) 
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encümeni mazbat&siyle birlikte Encümenimize 
tevdi buyurulmlş olmakla Hariciye vekâleti mü
messili hazır bulunduğu halde tetkik ve mü
talâa olundu. 

Mucip sebeplerde dermeyan olunan mütalâa
lara ve verilen şifahi izahlara göre Felemenk 
Hindistam'nın ve Cava'nın harb sahası oluşuıı-
danberi memleketimizin şiddetle muhtaç bulun
duğu kininin tedarikinde rastlanan fevkalâde 
müşkülât dolayısiyle bu maddenin yerini kıs
men tutabilecek olan bir sentetik sıtma ilâcının 
temini maksadiyle işbu Anlaşmanın yapıldığı 
anlaşılmış ve bir zaruretten doğan bu Anlaş
manın tasdikini mutazammm olan lâyiha baş
lığında ve madde metinlerinde ifadeye taallûk 
eden bazı değişikliklerle aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 

îk. En. Rs. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 

İzzet Akosman 
Denizli 

T ahir Berkay 
Eskişehir 

Emin Sazak 
İstanbul 

A. Daver 
Kastamonu 

M. Celâl Bay ar 
Niğde 

Dr. R. Ferid 

M. M. 
Rize 

Fuad Svrmen 
Afyon K. 
H. Erkan 
Edirne 
T. Göksel 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
izmir 

Kâtip 
Bilecik 

Kasım Gülek 
Ankara 

Muammer Eriş 
Erzincan 
S. Başotaç 

Konya 
A. İT. Dikmen 

Kars 
Benal Anman Kahraman Arıklı 

Konya Manisa 
Kâzım Okay Faik Kurdoğlu 

Zonguldak 
T alay H. Karabacak 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Türkiye ile Almanya arasında ticari mübade
lelerin tanzimine dair 9 UM esrin 1941 tarihli 
Anlaşmanın 1 A numaralı listesinde mezkûr 
55 milyonluk kontenjana zamimeten Almanya 
Hükümeti tarafından 450 000 lira kıymetinde 
2.250 kilo atebrin ihracına müsaade edilmesi 
ve mukabilinde aynı Anlaşma mucibince Al
manya'ya ihraç olunacak Türk mallarını gös
terir 1 numaralı listedeki afyon kontenjanının 
ona göre arttırılması hususunda Almanya Se
fareti ile teati edilen notaların kabul ve tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Almanya arasmda 
ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 
1941 tarihli Anlaşmanın 1 A numaralı listesinde 
mezkûr 55 milyonluk kontenjana zamimeten 
Almanya Hükümeti tarafından 450 000 lira kıy
metinde 2.250 kilo atebrin ihracına müsaade 
edilmesi ve mukabilinde aynı Anlaşma mucibin
ce Almanya'ya ihraç olunacak Türk mallarını 
gösterir 1 numaralı listedeki afyon kontenjanı
nın ona göre arttırılması hususunda Almanya 
Sefareti ile teati edilen notalar kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

İKTISAT ENCÜMENININ DEĞIŞTIRIŞÎ 

Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadele
ler tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli An
laşmanın 1 umar alı listesinde yazdı 55 milyon
luk kontenjana 450 bin lira kıymatinde 2250 
kilo atebrin ilâvesine mukabil Türkiye'ye ihraç 
olunacak afyon kontenjanının da ona göre arttı
rılması hakkında teati edilen notaların tasdiki 

hakkınra kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Almanya arasın
da Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk

teşrin 19bl tarihli Anlaşmanın 1 A numaralı lis
tesinde mezkûr 55 milyonluk kontenjana ilâve 
olarak Almanya Hükümeti tarafından 450 bin 
lira kıymetinde 2250 kilo atebrin ihracına müsa
ade edilmesi ve mukabilinde aynı Anlaşma mu

cibince Almanya'ya ihraç olunacak Türk malla-
rmı gösterir 1 numaralı listedeki afyon kon
tenjanının ona göre arttırılması hususunda Al
man Hükümeti ile teati edilen notalar kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren muteberdir. 

neşri tarihinden MADDE 2. 
mer'dir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

( S. Sayısı : 76 ) 
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MADDE 3. — Bu kanunun ahkâmını tatbike 

îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 11 . VIII. 1942 
Bş. V. ve Ha. 

Vekil Vekili Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. 
Dr. A. F. Tuzer 

Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sim Day 

Zr. V. 
S. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

—- Hükümetin teklifi aynen ka-

Almanya sefareti Ankara, 23 haziran 1942 
A 3308/42 

Bay Büyük Elçi, 
Kayş Hükümetinin, Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşma 

çerçevesi dahilinde ve işbu Anlaşmanın 1 A listesinde mezkûr 55 milyon türk lirasına zamimeten 
takriben 450 000 türk lirası kıymetinde 2250 kilo atebrinin Türkiye'ye ihracına müsaade eyle
meyi taahhüt ettiğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kesbeylerim. Şurası mukarrerdir ki sözü 
geçen Anlaşmanın 1 numaralı listesinde gösterilen afyon kontenjanı ona göre arttırılacaktır. 

Cumhuriyet Hükümetinin bu husustaki mutabakatın teyit buyurmanızı dilerim Bay Büyük 
Elçi. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 
Ekselans F. Yon Papen 
Bay Numan Menemencioğlu 
Büyük Elçi 
Hariciye vekâleti Umumî kâtibi 

Ankara 

Ankara, 23 haziran 1942 
T. C. 

Hariciye vekâleti 
29635/154 

Bay Büyük Elçi, 
Meali aşağıya naklolunan bugünkü tarihli mektuplarını aldığı Ekselansınıza arz ile şeref kesbey-

1 erim: 
«Rayş Hükümetinin, Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1911 tarihli Anlaşma çerçe

vesi dahilinde ve işbu Anlaşmanın I A listesinde mezkûr 55 milyan türk lirasına zamimeten, tak
riben 450 000 türk lirası kıymetinde 2 250 kilo atebrinin Türkiye'ye ihracına müsaade eylemeyi 
taahhüt ettiğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kesbeylerim. Şurası mukarrerdir ki sözü geçen 
Anlaşmanın I numaralı listesinde gösterilen afyon kontenjanı ona göre arttırılacaktır. 

Cumhuriyet Hükümetinin bu husustaki mutabakatını teyit buyurmanızı dilerim Bay Büyük Elçi.» 
Bu mektubun mealine Hükümetimin mutabakatını Ekselansınıza teyide müsaraat eder ve en derin 

saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elci. 
Ekselânas N. Menemencioğlu 

Bay F. Von Papen 
Almanya Büyük Elçisi 

Ankara 

( S. Sayısı : 76 ) 



S. Sayısı: 77 
Romanya'dan alınacak bandajlar hakkında Türkiye ile 
Romanya arasında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaş
manın tasJikına dair kanun lâyihası ve Hariciye, Nafia 

ve İktisat encümenleri mazbataları (1860) 

T. C. 
Başvekâlet 3 . Vtlt. 190 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2954 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Romanya'dan alınacak bandajlar için Türkiye ile Romanya arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
10 . V I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ili-
şikleriyle birlikte sunulmuştur. 

3970 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden bahsi geçen notaların icra Vekilleri Heyetinin 
8 . V I I . 1942 tarihli ve 2/18358 sayılı kararnamesiyle mer'iyete konulduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe lâyihası 

Devlet demiryolları umum müdürlüğü tarafından Romanya'da Temeşvar'da kâin Reşitsa fabri
kasına vaktiyle sipariş edilmiş olan bandajlardan henüz teslim edilmemiş bulunan 626 tonun be
delinin, 12 ilkkânun 1941 tarihli Türk - Romen Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının mer'iyete gir
mesinden sonra, kısmen, ipti-dai maddesi olan, döküm teslimi ve kısmen de ley tediyesi suretiyle 
ödenmesi ieabetmekte idi. 

Anoak, Karadeniz'deki vaziyet dolayısiyle denizden Romanya'ya sevkiyatta bulunmanın, imkân 
sizliği ve karadan yapılacak nakliyatın da, dökümlerin hacmi ve sıkleti dolayısiyle çok masrafı mu
cip olacağı gÖzönüne alınarak döküm yerine 100 ton bakır verilmesi ve geri kalacak kısmın da adı 
geçen Ticaret ve Tediye Anlaşmalarında derpiş ediMiği şekilde Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası
nın Romanya Millî bankası nezdindeki «Ley tasfiye hesabından» ödenmesi muvafık görülmüş ve key
fiyet. Ankara'daki Romanya Elçiliği ile nota teatisi suretiyle temin edilmiştir. 

Yukarıda arz kılman şartlar dahilinde Romanya Hükümetiyle yapılan bu Anlaşma menfaatle-
rimize uygun olduğundan kabul ve tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/860 
Karar No. 3 

1 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Romanya'dan alınacak bandajlar iyin Tür
kiye ile Romanya arasında nota teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce 10 . VII . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası encümenimize ha
vale buyurulmakla Hariciye vekâleti mümessili
nin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizin menfaatine uygun görülen 
bu Anlaşma encümenimizce tasvip edilmiş ve ay

nen kabul edilen kanun lâyihası havalesi veçhile 
Nafia encümenine tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 
Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip 

Konya Tokad Gümüşane 
M. Göker Nâzım Poroy Edip Servet Tor 

Antalya Erzurum Manisa 
/)/-. Cemal Tunca P. Demirhan H. Bayur 

Seyhan Tekirdağ 
Naci Eldeniz Yahya Kemal BeyatU 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 

Esas No. 1/860 
Karar No. 45 

4. XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Romanya'dan alınacak bandajlar hakkında 
Türkiye ile Romanya arasında nota teatisi su
retiyle yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vkil-
leri Heyetince 10 . V I I . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve 
Hariciye encümeni mazbatası Encümenimize ha
vale buyurulmakla Devlet Demiryolları umum 
müdürü huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Devlet Demiryolları ve İstanbul Tramvay ida
resi için lüzumu olan bandajların memleketi
mize ithali için yapılan bu Anlaşma Encümeni
mizce de musip görülerek kanun lâyihası Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miş ve havalesi mucibince iktisat encümenine 

tevdi buyurulm 
muştur. 

Na. En. Rs. 
Erzincan 

ak üzere Yüksek Reisliğe sunul-

M. M. 
Eskişehir 

imzada bulunamadı îzzet Arukan 
Afyon K. 

A. Çetinkaya 
Ankara 

E. Demirel 
izmir 

8. Epikmen 
Tunceli 

Sami Erkman 
Niğde 

H. Mengi 

Afyon K. 
M. Gönenç 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Manisa 
0. Ercin M. 

Urfa 
R. Soyer 

Kâtip 
Sivas 

A. N. Demirağ 
Ankara 

A. Baytm 
Eskişehir 

0. Iştn 
Malatya 

Ş. özpazarbaşt 
Urfa 

Ş. Uluğ 
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İktisat encümeni mazbatası 
V.Ö.M.M. 

İktisat encümeni 
Esas No. i/860 
Karar No. 8 

8.İ. 1943 

Yüksek Reisliğe 

Romanya'dan alınacak bandajlar için Türki
ye ile Romanya arasında nota teati suretiyle 
yapıları Anlaşmanın kabul ve tasdiki hakkında 
Hariciye vekâleti tarafından hazırlanıp îcra 
Vekilleri Heyetince 10 . VII . 1942 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesi ve Hariciye encümeni mazbata-
siyle birlikte Encümenimize tevdi buyurulmuş 
olmakla Hariciye vekâleti mümessili hazır bu
lunduğu halde tetkik ve mütalâa olundu. 

Mucip sebeplerde ileri sürülen mütalâalara 
ve verilen şifahi izahlara göre Anlaşmanın mem
leketimizin muhtaç bulunduğu bandajların temi
ni maksadiyle yapılmış olduğu anlaşılmış ve lâ
yiha Encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur» 
Ik. En. Reisi M. M. Kâtip 

Giresun Rize Bilecik 
/. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 
Afyon K. Afyon K. Ankara 
/. Akosman . H. Erkan M. Eriş 

Denizli Edirne Erzincan 
Tdhir Berkay T. Göksel S. Başotaç 

Eskişehir Gazianteb Konya 
Emin Sazak Nuri Pazarbaşı H. Dikmen 

İstanbul İzmir Kars 
A. Daver Bfnal Anman K. Arıklt 

Kastamonu Konya 
M. Celal Boyar Kâzım Okay . 
Manisa Niğde Zonguldak 

F. Kurdoğlu Dr. R. F. Taİay H. Karabacak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Romanya'dan ahnacak bandajlar hakkında Tür
kiye ile Romanya arasında nota teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşmanın tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları idaresi 
tarafından Romanya'da kâin Reşitsa fabrika
sına sipariş edilmiş olan 626 ton bandajın be
delinin 100 ton bakır teslimi ve geri kalan kıs
mının da ley olarak ödenmesi suretiyle tesvi
yesi hakkında Türkiye ile Romanya Hükümet

leri arasında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
10. VH 1942 

Bş. V. ve Ha. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu ff. Menemencioğlu 

Da. V. 
Dr. A. F. Tuzer 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. D. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 

Na. V. 
F. Cebesoy 
G. 1. V. 

R. Karadeniz 

A 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Sırrı Doy 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğhı 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 

Ankra, 15 haziran 1942 
T. C. '; .'". 

Hariciye vekaleti 
Bay Elçi, 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryolları umum müdürlüğü Temeşvar'da kâin Reşitsa Anonim 

şirketi fabrikasına vaktile 1136 ton lokomotif ve tramvay bandajı sipariş eylemişti. Bandajların 
bedeli 6298 ton türk menşeli döküm teslimi suretiyle tesviye olunacaktı. 

Bu bandajlardan şimdiye kadar 510 tonu Reşitsa fabrikası tarafından teslim olundu ve mukabi-
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İinde Romanya'ya 2500 ton döküm gönderildi. 

3978 ton dökümün teslimi, uygun nakil vasıtası fikdanı hasebiyle, çok büyük müşkülât ile karşı
laştığından Türkiye Hükümeti geri kalan 626 ton bandajın bedelini, 12 ilkkânun 1941 tarihli Türk 
Romen tediye Anlaşmasına merbut tasfiye protokolünün 5 nci maddesi hükümlerine rağmen 100 
ton «Blister» bakırı teslimi suretiyle ve mütebakisini Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının Ro
manya Millî bankası nezdiııdeki «Ley tasfiye hesabı»nm zimmetiyle ley olarak ödemek hususunda mu
tabıktır. 

Şurası mukarrerdir ki yukarıda anılan 100 ton bakır 12 ilkkânun 1941 tarihli Türk - Romen Ti
caret Anlşmasına merbut A listesinde münderiç 1 000 tonluk bakır kontenjanına ilâveten Türkiye 
tarafından teslim edilecektir. 

Yukarıdaki husus hakkında Romanya Hükümetinin mutabık bulunduğunu bana teyit eylemenizi 
rica edebim. 

Deriş, saygılarımın kabulünü rica ederim BayElçi. 
Ekselans 
Bay Alexandre Tele-maque 
Romanya Elçisi ' • N. Menemencioğlu 

Şehirde 

Türkiye'de Romanya 
Kıratttğı Elçiliği Ankara, 15 haziran 1942 

No. 802 

Bay Büyük Elçi, 
Muhtevası aşağıya naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzun alındığını size bildirmekle şerefya

bım: 
«Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryolları umum müdürlüğü Temeşvar'da kâin Reşitsa Anonim 

Şirketi fabrikasına vaktiyle 1136 ton lokomotif ve tramvay bandajı sipariş eylemiştir. Bandajların 
bedeli 6 298 ton Türk menşeli döküm teslimi suretiyle tesviye olunacaktı. 

Bu bandajlardan şimdiye kadar 510 tonu Reşitsa fabrikası tarafından teslim olundu ve mukabi
linde Romanya'ya 2 500 ton döküm gönderildi. 

.3 978 ton dökümün teslimi, uygun nakil vasıtası fıkdanı hasebiyle, çok büyük müşkülât ile kar
şılaştığından Türkiye Hükümeti geri kalan 626 ton bandajın bedelini, 12 ilkkânun 1941 tarihli 
Türk - Romen Tediye Anlaşmasına merbut tasfiye protokolünün 5 nci maddesi hükümlerine rağmen, 
100 ton «Blister» bakın teslimi suretiyle ve mütebakisini Türkiye; Cumhuriyet Merkez bankasının 
Romanya Millî bankası nezdiııdeki «Ley tasfiye hesabı» nın ziııımetiyle ley olarak ödemek hususunda 
mutabıktır. 

Şûrası mukarrerdir ki yukarıda anılan 100 ton bakır 12 ilkkânun 1941 tarihli Türk - Romen Ti 
caret Anlaşmasına merbut A listesinde münderiç 1 000 tonluk balen- kontenjanına ilâveten Türki
ye tarafından teslim edilecektir. 

Yukarıdaki husus hakkında Romanya Hükümetinin mutabık bulunduğunu bana teyit eyleminizi 
rica ederim.» 

Romanya Hükümetinin, yukarıdaki mektubunuzun muhtevası üzerinde mutabık bulunduğunu 
ıttılaınıza arza müsaraat eylerim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 
Ekselans 
Bay Nüman Menemencioğlu Al. T6l4maque 
Büyük Elçi, Hariciye vekâleti ' , ^ 
ümumr kâtibi 

s Şeh i vdv 

( S. Sayısı : 77 ) 



S. Sayısı: 78 
Ordu mensuplariyle Emniyet işleri umum müdürlüğü ve 
gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1 903) 

T. G. 
Başvekâlet 9 . XII. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4554 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu mensuplariyle -Emniyet umum müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadro
larında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince 8 . X I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

4105 sayılı kanun mucibince verilmekte olan er tayını istihkakının subay ve askerî memurlarla 
bunların yerlerinde ücretle çalışanlar haricinde yalnız seyyar ordu, müstahkem mevkiler, gümrük 
muhafaza, orman muhafaza ve jandarma tabur ve alayları kadrolarında çalışan ve Devletçe iaşe 
edilmiyen sivil maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlere verilmesi muvafık görülmüştür. 

Emniyet umum müdürlüğü kadrolariyle gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları teşki
lâtına ait kadrolardaki maaşlı ve ücretli memurlara ve jandarmada müstahdem erbaş, onbaşı ve 
erlere (ilâveten) 4220 ve 4248 sayılı kanunlar mucibince verilmekte olan er tayını istihkaklarının 
alelıtlak ve jandarma kadrolarında müstahdem subay ve askerî memurlarla bunların yerlerinde 
çalıştırılanlara kazandan yemek verilmesi mümkün olmıyan hallerde ayda maktuan 25 lira verilme
si suretiyle tesviyesi uygun bulunmuştur. 

Bu vaziyet karşısında 4105 ve 4220 sayılı kanunlarla 4248 sayılı kanunun (2) nci maddesi kaldı
rılarak, verilmesi fevkalâde hallerin devamına maksur ve münhasır bulunan er tayını hakkındaki 
hükümlerin bir arada bulunması temin edilmek istenilmiş ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla 
tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/903 
Karar No. 12 

29 . XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Ordu mensupları ile Emniyet umum müdür
lüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilme
si hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 8 . X I I . 1942 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
9 . X I I . 1942 tarih ve 4554 sayılı yazısı ile gön
derilip Encümenimize havale edilen kanun lâyi
hası Millî Müdafaa, Maliye, Ziraat, Gümrük ve 
inhisarlar vekillerinin huzurlariyle Encümenimiz
de görüşülmüş ve incelenmiştir. 

Mahallî rayiçlerin tâyini işinde Hazinenin 
zararını veyahut alâkadarların mağduriyetini 
mucip haksızlıkların kısmen olsun önüne geçil
mek ve er tayınının alâkadarlara verilmesi işin
deki müsavatsızlıkları önlemek noktai nazarı, 
Eneümenimizce dahi muvafık görülmüştür. 

Ancak ordunun bir cüzü sayılması lâzımge-
len gerek seyyar ve gerekse sabit jandarma su
baylarının ordudaki arkadaşlarından ayrı bir 
muameleye tabi olması mahzurlu görülerek bun
lara da ordudaki subav ve askerî memıırlar mi

silli! muamele yapılması icabedeceği düşünüle
rek kanunun ikinci maddesinde tadilât yapıl
mıştır. 

Er tayınının aynen verilmesi halinde tatbik 
edilmekte olan muamele usulünün bazı müsa
vatsızlıklara sebep olduğu filiyatta görülmekte 
olduğundan bunu da önlemek için keyfiyet ka
nunda ayrı bir madde ile tesbit edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Ağrı 

K. Boğan 
îstanbul 

Ş. A. ögel 
Muğla 

S. Güney 
Edirne 

M. M. 
Tekirdağ 
R. Apak 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Kayseri 

N. Toker 
Samsun 

R. Barkın 

Fuad Balkan 7, 

Kâtip 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kütahya 
A. Atlı 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Gümüşane 
Ziya Zarbun 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Jii'itcc ene ibneni 
Mazbata No. 17 

Esas No. 1/903 

8.1. 1943 

Yüksek Reisliğe 

Ordu mensuplariyle Emniyet umum müdür
lüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve Baş
vekâletin 9 . XII . 1942 tarih ve 6/4554 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
encümenimize tevdi buyurulmakla Millî Müdafaa 
encümeni mazbatasiyle birlikte ve Dahiliye, Ma
liye, Millî Müdafaa ve Gümrük ve inhisarlar ve
kâletlerinin salâhivetli memurları hazır oldukları 

halde tetkik ve müzakere olundu. 
Bundan evvel muhtelif kanunlarla tesis edil

miş hükümleri bir araya toplayan ve 4105 sa
yılı kanunun birinci maddesindeki B fıkrasının 
şümullü bir şekilde yazılmasından dolayı tahad-
düs eden ihtilâfları önlemek üzere hazırlanan lâ
yihayı encümenimiz esas itibariyle kabule şayan 
görerek maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Birinci maddenin A ve B fıkraları daimî hü
kümleri tazammuıı ettikleri halde, C ve D fıkra-

( S. Sayısı : 78 ) 
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lan, içinde bulunduğumuz ahvali fevkalâdenin 
devamı ile mukayyet olmalarına nazaran maddo 
ikiye ayrılarak birinci madde A ve B fıkrala
rına hasredilmiş ve istihkaklarının ödenme su
reti madde içine alındığı gibi 4105 sayılı kanun
da yazılı olduğu halde nasılsa bu maddeye geçi
rilmeyen kısmî seferberlik halindeki hüküm de 
bu maddede tasrih edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeninin 3 ncü maddesi 
ikinci madde olarak yazılmış ve ancak bu mad
deye er tayını istihkakının bedelen verilmesi tak
dirinde muayyenat kıymetlerinin ne suretle tes-
bit edileceğini göstermek üzere bir fıkra eklen
miştir. 

Tatbikatta bir çok ihtilâflar tevlit eden bu 
meselenin halli için bu suretle bir fıkra eklen
mesini encümenimiz zaruri bulmuştur 

3 ncü madde, birinci maddenin C ve D fıkra
larından teşkil edilmiştir. Ancak madde başına 
(fevkalâde hallerin devamı müddetince) ve sonu

na dahi (ayda maktuan 25 lira) ibareleri ilâve 
edilmiştir. 

4, 5 ve 7 nci maddeler aynen ve 6 ncı madde 
küçük bir değişiklikle kabul olunmuştur. 

Bu değişiklikleri ihtiva etmek üzere kaleme 
alman lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Coşkan H. Kitabet 

Kâtip 
istanbul Bolu Bursa 
F. Öymen Dr. Zihni-Ülgen Dr. S. Konuk 

Giresun İsparta istanbul 
.)/. Akkaya R. Ünlü H. Ülkmen 

Kırklareli Maraş Mardin 
B. Denk er M. Bozdoğan R. Erten 

Muş. Samsun Sivas 
8. Ataman M. A. Yörüker Remzi Çiner 

Tokad Tunceli Zonguldak 
II. N. Keşmir M. Yenel Emin Erişirgil 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum müdürlüğü ve Gümrük 
Muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Seferberlikte 
seferin ve fevkalâde hallerde 
bu hallerin devamı müddetince: 

A) Askerî kadrolarda müs
tahdem bilûmum subay ve as
kerî memurlarla bunların yer
lerinde ücretle çalıştırılanlara; 

(Jandarma, Gümrük muha
faza, Orman muhafza teşkilâtı 
dahil). 

B) Seyyar ordu ( Hava ve 
Deniz kuvvetleri için bilûmum 
Hava birlikleri ve bunlara bağ
lı seyyar teşkiller, harp gemi
leri, donanmaya mensup mua
vin gemiler ve deniz vasıtaları 
seferi kuruluşa dahil olup hiz
mete alman Devlet teşkilâtına 
bağlı diğer deniz vasıtaları da
hil), müstahkem mevkiler, Güm
rük Muhafaza, Orman Muhafa
za ve Jandarma tabur ve alay
ları (sabit jandarma kıta ve 
teşkilleri hariç) kadrolarında 
çalışan ve Devletçe iaşe edilmi-
yen maaşlı ve ücretli sivil me
mur ve müstahdemlere; 

C) Jandarmada müstahdem 
temditli erbaş, onbaşı ve erle
re (ilâveten); 

D) Emniyet umum müdürlü
ğü kadrolariyle Gümrük Mu
hafaza ve muamele smıfı me
murları teşkilâtına dair 3944 
sayılı kanuna bağlı kadroya gi
ren maaşlı ve ücretli memur
lara; 

Birer er taymı istihkak ola
rak verilir. 

— 4 — 
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜME

NİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Ordu mensuplariyle Emniyet 
umum müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara birer er ta
yını verilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Seferberlikte 
seferin ve fevkalâde hallerde bu 
hallerin devamı müddetince: 

A) Askerî kadrolarda müs
tahdem bilûmum subay ve as
kerî memurlarla bunların yerle-
lerinde ücretle çalıştırılanlara; 

(Jandarma, Gümrük muha
faza, Orman muhafaza koruma 
teşkilâtı dahil); 

B) Seyyar ordu (Hava ve 
deniz kuvvetleri için bilûmum 
hava birlikleri ve bunlara bağ
lı seyyar teşkiller, harp gemi
leri, donanmaya mensup mua
vin gemiler ve deniz vasıta
ları, seferî kuruluşa dahil olup 
hizmete alman Devlet teşkilâtı
na bağlı diğer deniz vasıta
ları dahil), müstahkem mevki
ler, Gümrük muhafaza, Orman 
muhafaza ve Jandarma tabur 
ve alayları (Sabit jandarma 
kıta ve teşkilleri hariç) kad
rolarında çalışan ve Devletçe 
iaşe edilmiyen maaşlı ve üc
retli sivil memur ve müstah
demlere ; 

0) Jandarmada müstahdem 
temdHli erbaş, onbaşı ve erlere 
(İlâveten); 

D) Emniyet umum müdür
lüğü kadrolariyle Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı me
murları teşkilâtma dair 3944 
sayılı kanuna bağlı kadroya 
giren maaşlı ve ücretli memur
lara, birer er tayını istihkak 
olarak verilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Ordu mensuplariyle Emniyet 
umum müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve muamele smıfı 
kadrolarında çalışanlara birer 

er tayını verilmesi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Seferberlikte 
seferin ve fevkalâde hallerde 
bu hallerin devamı müddetince: 

A) Askerî kadrolarda müs
tahdem bilûmum subay ve as
kerî memurlara ve bunların 
yerlerinde ücretle çalıştırılanla
ra; 

(Jandarma, Gümrük muhafa
za, Orman koruma teşkilâtında 
olanlar dahil). 

B) Seyyar ordu (bilûmum 
hava birlikleri ve bunlara bağlı 
seyyar teşkiller, harb gemileri, 
donanmaya mensup muavin ge
miler ve deniz vasıtaları, seferî 
kuruluşa dahil olup hizmete 
alınan Devlet teşkilâtma bağlı 
diğer deniz vasıtaları dahil) 
müstahkem mevkiler, gümrük 
muhafaza, orman koruma ve 
jandarma tabur ve alayları (sa
bit jandarma kıta ve teşkilleri 
hariç kadrolarmda çalışan ve 
Devletçe iaşe edilmiyen maaşlı 
ve ücretli sivil memur ve müs
tahdemlere ; 

Birer er tayını istihkak ola
rak verilir. 

Bu istihkak kazandan yemek 
suretiyle veya aynen veya be-
delen verilir. 

Kısmî seferberlikte er taymı 
istihkakı yalnız seferber olan 
kıtaat ve karargâhları mensup
larına verilir. 

( S. Sayısı : 78 ) 
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Hü. 

MADDE 2. — Er tayını is
tihkakı kazandan yemek sure
tiyle veya aynen veya bedelen 
verilir. 

Şukadar ki, bu istihkak bi
rinci maddenin (e) ve (d) fık
ralarında yazılı olanlara alel
ıtlak ve jandarma kadrolannda 

müstahdem subay ve askerî 
memurlarla bunlarm yerlerin
de ücretle çalıştmlanlara ka
zandan yemek mümkün olma
yan hallerde ayda maktuan 25 
lira Ödenmek suretiyle naklen 
verilir. 

MADDE 3. — Aynen veya 
bedelen verilen er tayın istih
kakları ölüm halinde geri alın
maz. 

MADDE 4. — 4105 ve 4220 
sayılı kanunlarla 4248 sayılı 

kanunun 2 nci maddesi hükmü 
kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanım 1 
ikincikânun 1943 tar il; iriden 
muteberdir. 

M. M. E. 

MADDE 2. — Er tayını istih
kakı kazandan yemek suretiyle 
veya aynen veya bedelen veri
lir. Şu kadar ki, bu istihkak 
birinci maddenin c ve d fık
ralarında yazılı olanlara alelıt
lak ayda maktuan 25 lira öden
mek suretiyle nakten verilir. 

MADDE 3. — Er tayınının 
aynen verilmesi halinde verile
cek olan erzakm nevi ve mik-
tarlan Yem ve Taymat kanunu 
esaslanna uygun olarak ilgili 
vekaletlerce tâyin ve tesbit olu
nur. 

MADDE 4. — Aynen veya be
delen verilen er tayını istih
kakları ölüm halinde geri alın
maz . 

MADDE 5. — 4105 ve 4220 
sayılı kanunlarla 4248 sayılı 
kanunun 2 nci maddesi hükmü 
kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 
ikincikânun 1943 tarihinden 
muteberdir. 

B. E. 

MADDE 2. — Er tayınının 
aynen verilmesi halinde verile
cek olan erzakın nevi ve mik
tarları Yem ve Taymat kanunu 
esaslarma uygun olarak ilgili 
vekaletlerce tâyin ve tesbit 
olunur. 

Bedelen verilmesi takdirinde 
muayyenat kıymetleri Maliye 
ve Millî Müdafaa vekâîetlerin-
ce müştereken tesbit edilecek 
esaslara göre tâyin olunur. 

MADDE 3. — Bugünkü fev
kalâde hallerin devamı müdde-
tince: 

A) Jandarmada müstahdem 
temditli erbaş, onbaşı ve erlere 
(ilâveten); 

B) Emniyet umum müdür
lüğü kadrolariyle gümrük mu
hafaza ve muamele smıfı me
murları teşkilâtına dair 3944 
sayılı kanuna bağlı kadroya gi
ren maaşlı ve ücretli memur
lara; 

Er taymı istihkakı olarak ay
da maktuan 25 lira verilir. 

MADDE 4. — Millî Müdafaa 
encümeninin 4 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 5. — Millî Müdafaa 
encümeninin 5 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 6. — Bu kanun 31 
ikinci kânun 1943 tarihinden 
mer'idir. 
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MADDE 6. — Bu kanunim hü
kümlerini icraya îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

8 . XII . 1942 
Bş. Vr. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu II. Menemcncioğlu 
M. M. V. 

A. Ii. Artunkal 
Ha. V. 

Da. Y. 
R. Peker 
Ma. Y. 

İV- Menemencioğlu F.Ağrah 
Mf. Y. 
Yücel. 

fk. V. 
Sırrı D ay 

(}. î . Y. 
K. Karadeniz Ş. 

Mü. V. 
F. Engin 

Na. Y. 

S. t. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Zr. Y. 
R- Haiipoğlu 

Ti. V. 
Z>r. II. Uz 

M. M. E. 

MADDE 7. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

B. E. 

MADDE 7. — Millî Müdafaa 
encümeninin 7 nci maddesi ay
nen. 

» * « 
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S.Sayisr : 78 e ek 
Ördu mensuplariyle Emniyet işleri umum müdürlüğü 
va Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1 903) 

Dahiliye' encümeni mazbatası 

Dahiliyfir enctümeni 13 > 1.1943 
Em N&. 1/903 
Karar No. 12 . 

Yüksek Reisliğe l 

Ordu^mensuplariyle Emniyet umum müdür
lüğü ve: Gümrük muhafaza > ve muamele sırafı 
kadrolarında1 çalışanlara birerler taymı veril
mesi hakjcmda Maliye vekilliğince hazırlana
rak Icm*.Vekilleri Heyetinin <>%. VIIv 1942 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar-
laştırtldığı^Başvekâletin > 9 . VIT. 1942 tarihli ve 
6/4554 sarılı tezkeresiyle bildirilen kanun lâyi
hası JIilM-Müdafaa ve Bütçe - encümenlerinde 
tetkik edildikten sonra ilgili bulunduğu'Encü
menimize de havale edilmiş olduğundan -Dahi
liye vekili Receb Peker ve Millî Müdafaa ve 
Gümrük ve inhisarlar ve Maliye vekillikleri
nin salahiyetli memurları hazır bulundukları 
halde Bütçe encümeni mazbatasiyle birlikte 
okundu ve her iki encümenin lâyiha metninde 
yaptığı değişiklikler de go^ö^üne^ alınarak uko-:, 
nuşuldu. 

Muhtelif kanunlarla teşbih.edüe&'hüküm^, 
lerin hep bir arada toplanması ve seferberlik^! 
te ve fevkalâde hallerde memleketin. idarî ve 
iktisâdi durumu itibariyle ordu ve diğer bazı 
teşekküller mensuplarına verilmekte olan er 
tayınının, bedelen itası halinde.mukabili para 
tutarının daha . muvazeneli bir esasa istinat et
tirilmesi maksadını hedef tutan lâyiha esas ba
kımından kabul edilerek maddelerin müzake
resine geçilmiştir. 

Birincimadde: Bütçe encümeni şimdiki fev

kalâde' hali; damiî bir' hükme esas tutmak is-
temiyerek birinci madde başında'yazılı sefer- ' 
berlik 've fevkalâde; hallerden ayrrrbir duruür 
olarak telâkki etmiş ve bu düşünce ile Hüküme
tin teklif ettiği Te; Mîllî Müdafaa encümenin! deJ 

esasta' aynen kabul ettiği" birinci maddenin ^C» w 

ve «D» fıkraları ' muhteviyatr olan «Jandarıh*-
da müstahdem temdi tli erbaş, onbaşı ve etle1-' 
re - ilâve ̂ olarak verilen - ve Emniyet" umttm^ 
müdürlüğü kadrolariyle Gümrük" !mtrh'aİia£âv ve ^ 
muamele i sınıfı' 'memurfar* teşMlâtnia dair*! olan 
3944 sayılı kanuna bağlı kadroya giren maaşlı 
ve ücretli memurlara» verilecek er tayınını bi
rinci maddeden ayırarak üçüncü maddesiyle 
bugünkü fevkalâde hallerin devamı müddetine 
hasretmiştir; 

Vakıa >.«G» ye-,*I>»v&kralarmda yazılı olan 
lara^da^erjvtayjnkM verilmesi esası kabul edil
mekte, olduğun&^görşeriçinde bulunduğumuz dün-
ya. harfeş&den sonra bir daha fevkalâde halin 
ruhur etmesi, gibi belki çok uzun bir âtiye i ta-
allûk eden hüküm üzerinde, durulması vehle
ten mülayim görülemez. Ancak herhangi bir-

harbin zuhuriyle başlaması tabii olan fevkalâ
de hallerde, tesirlerinin genişliği bakımından 
aralarında az ve çok farklar bulunması müm
kün olmakla beraber esas olan halin fevkalâ
deliğine ayrı bir mahiyet verilmesinin istilzam 
edemiyeeeğigibi Devletin müsellâh biv kuvveti 
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bulunması ve seferberlik ve fevkalâde haller
de vazifesinin çerçevesi genişliyen ve büyük 
bir önem kazanan dahilî emniyetin korunması
nı uhdesinde tutması itibariyle de Emniyet teş
kilâtını ordu ve diğer mesel]âh teşekküllerden 
ayrı tutmanın da muvafık olamryacağı kanaa
tine varan Encümenimiz Hükümetin ve Midi 
Müdafaanın birinci maddesini bazı kelime de
ğişiklikleriyle kabul etmiştir. 

İkinci madde — Er tayınının ne gibi şekillerle 
verileceğini ve birinci maddenin A ve B fıkra
ları y] e C ve I) fıkralarında yazılı olanlara er 
tayınının bedel olarak verilmesi halinde tayın 
mukabili para tutarının sureti tesbitini gös
terecek vaziyette yazılmıştır. 

Yalınız fevkalâde halin iktisadi şartlar 
üzerindeki mütehavvil tesirleri gözönüne alına
rak birinci maddenin C ve D fıkralarında yazılı 
olanlara halen maktu olarak verilmesi tesbit 
edilen ve Hükümetin yurdun her tarafında şu 
sıralardaki rayiç tahavvülâtını göstererek va
sati olarak aldığı 25 liranın, rayiçlerin her hangi 
bir suretle bu hadda oldukça uzak tahavvül 
gösterdiği zamanlarda hem müstahaklarınm ve 
hem de Hükümetin zararını önlemek ve Hükü
meti Meclisten yeni bir kanun çıkarılmasını ta
lep etmesi gibi biraz da zamana tevakkuf eden 
bir yola sevketmemek üzere maktu haddin 
arttırılma veya eksiltme salâhiyetini Vekiller 
Heyetine bırakan bir kayıt kabul edilerek mad
deye eklenmiştir. 

3 neü madde kelime değişikliğiyle Millî Mü

dafaa eik'üıneninin kabul ettiği şekilde dördün
cü ve altıncı maddeler Millî Müdafaanın aynı 
olarak ve beşinci maddede kelime değişikliğiyle 
Bütçe encümeninin altıncı maddesi kelime de
ğişikliğiyle ve kanunun heyeti umumiyesi de 
müstaceliyet karariyle müzakeresinin talep edil

mesi kaydiyle kabul edilmiştir. 
Umumî Heyette müzakere edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Dahiliye En. lis. Rs .V. M. M. 
Tekirdağ Çoruh Zonguldak 

G. 'Uy badın A. T üzün 1, E. Bozkurt 
Kâtip 
Niğde Ankara Antalya 
C. Oral F. Dcddal R. Kaplan 

Balıkesir Bursa Çanakkale 
Y. S. Uzay F. Güvendiren H. Er geneli 

Erzurum Erzurum . 
Gl. Z. Soydemir N. Elgün 

Gazianteb Hatay 
Dr. A. Melek A. Türkmen' 

izmir Kars Konya; 
M. Aldemir E. Özoğuz Şevki Ergıen 

Kütahya Malatya Malatya 
Sadri Erteni E. Barkan M. öker 

Maraş Mardin Sivas 
Z. Kayran Edib Ergin Mitat Ş. Bleda 

Tokad Trabzon Yozgad 
A. Galib Pekel S. Abanozoğlu S. Korkmaz 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Ordu mensuplariyle Emniyet umum müdürlüğü 
ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadro
larında çatışanlara birer er tayını verilmesi hafo 

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Seferberlikte seferin ve fev
kalâde hallerde bu hallerin devamı müddetince: 

A) Askerî kadrolarda istihdam olunan bü
tün subaylara ve askerî memurlara ve bunla
rın yerlerinde ücretle çalışanlara; 

(Jandarma, Gümrük muhafaza, Orman ko
ruma teşkilâtında olanlar dahil) 

B) Seyyar ordu (Bütün hava birlikleri ve 

bunlara bağlı seyyar teşkiller, harp gemileri, 
Donanmaya mensup muavin gemiler ve deniz 

vasıtaları, seferi kuruluşa dahil olup hizmete 
alınan Devlet teşkilâtına bağlı deniz vasıtaları 
dahil), müstahkem mevkiler, Gümrük muhafaza, 
orman koruma ve jandarma tabur ve alayları 
(Sabit jandarma kıta ve teşkilleri hariç) kad
rolarında çalışan ve Devletçe iaşe edilmiyen ma-
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aslı ve ücretli sivil mâmur ve müstahdemlere; 
C) Jandarmada müstahdem temditli erbaş, 

onbaşı ve erlere (ilâve olarak); 
D) Emniyet umum müdürlüğü kadrola-

riyle Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı me
murları teşkilâtına dair olan 3944 sayılı kanuna 
bağlı kadroya giren maaşlı ve ücretli memur
lara; 

Birer er tayını istihkak olarak verilir. 

MADDE 2. — Er tayını kazandan yemek 
suretiyle veya ayın olarak veya bedel olarak ve
rilir. 

Er tayını: 
1. Aym olarak verildiği hallerde erzakın 

nev'i ve miktarları Yem ve taymat kanunu 
esaslarına uygun olarak ilgili vekilliklerce tâ
yin ve tesbit olunur. 

2. Bedel olarak verildiği takdirde; 
Birinci maddenin A ve B fıkralarında yazılı 

olanlar için taymat krymetİeri Maliye ve Milli 
Müdafaa vekilliklerince müşterek olarak tesbit 
edilecek esaslara göre tâyin olunur. 

Birinci maddenin C ve D fıkralarında ya
zılı olanlara da maktuan 25 lira verilir. 

Ancak 25 lira bedel daimî olmayıp memle
ketin muhtelif yerlerinde iktisadi durumların 
göstereceği lüzuma göre Vekiller Heyeti kara-
riyle değiştirilebilir. 

MADDE 3. — Ayın veya bedel olarak ve
rilen er taymı istihkakı ölüm halinde geri alın
maz. 

MADDE 4. — Millî Müdafaa encümeninin 
beşinci maddesi ayniyle. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümleri 31 ikin-
cikânun 1943 tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Millî Müdafaa encümeninin 
yedinci maddesi ayniyle. 

« • • i 
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S. Sayısı: 79 
Romanya'dan satın alınacak madenî yağlar ile vazelin 
ve parafin için yapılan Anlaşmanın tasdikına dair 

kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/861) 

T. C. 
Başvekâlet 3 . VIII. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Romanya'dan «atın alınacak madenî yağlarla vazelin ve parafinin 12 ilkkânun 1941 tarihli 
Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmasına bağlı (A) listesinde yazılı bilcümle Türk mallariyle takas 
edileljilmesi için Türkiye ile Romanya arasında yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 10 . V I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Bu Anlaşmanın 3970 sayılı kanunun verdiği salâhiyete müsteniden icra Vekilleri Heyetinin 
8 . V I I . 1942 tarihli ve 2/18275 sayılı kararnamesiyle mer 'iyete konulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Hariciye encümeni 1 . XII. 1942 
Esas No. 1/861 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Romanya'dan satın alınacak madenî yağlar
la vazelin ve parafinin 12 ilkkânun 1941 tarihli 
Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmasına bağlı 
(A) listesinde yazılı bilcümle Türk mallariyle 
takas edilebilmesi için Türkiye ile Romanya 
arasında yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Haraciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekille
ri Heyetince 10 . V I I . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası En
cümenimize havale buyurulmakla Hariciye ve
kâleti mümessilinin huzuriyle tetkik ve müza
kere olundu. 

Memleketimizin menfaatine uygun görülen 
bu Anlaşma Encümenimizce tasvip edilmiş ve 
aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Ha. En. Reisi M. M. Kâtip 

Konya Tokad Gümüşane 
M. Göker Nâzım Poroy Edib Servet Tör 

Antalya Erzurum Manisa 
Dr. Cemal Tunca P. Demirhan E. Bayur 

Seyhan Tekirdağ 
Naci Eldeniz Yahya Kemal Beyath 
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iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
iktisat encümeni 
Esas No. 1/861 
Karar No. 9 

8.1. 1943 

Yüksek Reisliğe 

Romanya'dan satın alınacak madenî yağlar
la vazelin ve parafinin 12 ilkkanun 1941 tarihi i 
Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmasına bağlı 
A listesinde yazılı bilcümle Türk mallariyle ta
kas edilebilmesi için yapılan Anlaşmanın tasdiki 
.hakkında Hariciye vekilliği tarafından hazırla
nıp icra Vekilleri Heyetince 10 . V I I . 1942 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye encümeni 
mazbatasiyle birlikte Encümenimize havale bu-
yurulmuş olmakla Hariciye vekâleti mümessili 
hazır olduğu halde tetkik ve mütalâa olundu. 

Mucip sebeplerde dermeyan olunan mütalâa
lara ve verilen şifahi izahlara göre lâyiha ile 
tasdiki teklif olunan Anlaşmanın memleketimi
zin muhtaç bulunduğu madenî yağ ile vazelin 
ve parafinin de petrol mahsullerinin mubayası 
mukabilinde verilecek mallarla karşılanması za
rureti dolayısiyle yapıldığı anlaşılmış ve bu iti

barla lâyiha 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

neümenimizce de aynen tasvip 

arzedilmek üzere 

İktisat En. Rs. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 

İzzet Akosman 
Denizli 

T ahir Berkay 
Kski şehir 

Emin Sazak 
İstanbul 
A. D av er 

Kastamonu 
M. Celâl Bay ar 

Niğde 
Dr. R. Ferid T alay 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon K. 

II. Erkan 
Edirne 
T. Göksel 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

İzmir 
Benal Anman 

Konya 
Kâzım Olcay 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Erzincan 
S. Başat aç 

Konya 
/ / . Dikmen 

Kars 
K. Arıklı 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Zonguldak 
/ / . Karabacak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Romanya'dan satın alınacak madenî yağlar ile 
vazelin ve parafinin 12 ilkkanun 1941 tarihli 
Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmasına bağlı A 
listesinde yazılı bilcümle Türk mallariyle takas 
edilebilmesi için Türkiye ile Romanya arasında 
yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Romanya'dan satın alınacak 
madenî yağlar ile vazalin ve parafinin 12 ilkka
nun 1941 tarihli Türkiye - Romanya Ticaret An
laşmasına bağlı A listesinde yazılı bilcümle Türk 
mallariyle takas edilebilmesi hususunda Tür
kiye ile Romanya arasında 12 haziran 1942 ta
rihinde nota teatisi suretiyle yapılan Anlaş
ma kabul ve tasdik edilmiştir. 

killeri Heyeti memurdur. 

B§. V. ve Ha. V. V. Ad. V. 
S. Saraçoğlu Hi Menemencioğlu 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren mer'idir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına icra Ve-

- . . > . . 

Da. V. 
Dr. A. F. Tuzer 

Mf. V. 
Yücel 

S. İ. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. İ. V. 
R. Karadeniz 

10 . VII . 1942 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Ma. V. 

F. Ağralı 
İk. V. 

Sırrı D ay 
Zr. V. 

S. R. Hat ip oğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 
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S. Sayısı:81 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
kanuna bağlı ( 1 ) sayılı cetvelin Maarif vekilliği 
kısmında değişiklik yapılmasına ve Cumhur Başkan
lığa Filârmonik orkestrası teşkilâtı ve orkestra men
suplarının terfi ve tecziyeleri hakkındaki 3045 sayılı 
kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/913) 

T. C. 
Başvekâlet 25 . XII . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü • - ( 

Sayı : 6/4680 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılması
na ve Cumhur Başkanlığı Filârmonik orkestrası teşkilâtı ve orkestra mensuplarının terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 3045 sayılı kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesine dair Maarif vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8 . XII . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu " 

Gerekçeler lâyihası 
Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası teşkilâtına ve orkestra mensuplarının terfi ve tecziye

lerine dair olan 3045 sayılı kanuna bağlı kadroda mevcut dereceler arasındaki aded nispetsizliği 
yüzünden, halen orkestrada çalışan üyelerden bazıları, kıdem müddetlerini doldurmuş ve iyi sicil 
almış olmalarına rağmen, kanunla tesbit edilen muayyen müddetler içinde terfi edememekte ve 
bu yüzden uzun zaman aynı maaşla beklemektedirler. 

Uzun ve yorucu emekler sarfiyle yetişen ve Devlet makanizmasınm başka bir yerinde kendi
lerine refah teminine muktedir olamıyan orkestra mensuplarının, mevcut kadro değişmedikçe, 
aynı maaşta üstüste bir kaç. terfi müddeti geçirmeleri haklı olarak teessürü mucip olacak ve dola-
yısiyle bu durum orkestranın icra kabiliyeti üzerinde menfi bir tesir husule getirecektir. 

Bu itibarla, kadro imkânsızlığı yüzünden terfi ettirilemiyen üyelere terfi imkânı vermek için 
3045 sayılı kanuna bağlı kadrodaki vazfelerden bir kısmının maaş miktarlarında değişiklik yap
mak ve halen münhal üyeliklerden bir kısmını d:ı lâğvederek üye ve idare unsurları adedini 94 
ten 88 ze indirmek suretiyle fazla tahsisat talebine lüzum kalmadan bugünkü müşkül durumu ön
lemek zarureti hâsıl olmuştur. . . . . .* ş « 

3045 sayılı kanunda orkestra üyelerinin her derecede terfi müddetlerini doldurmaları icabeden 
kıdem müddetleri tesbit edilmiş olması dolayısiylc, kanuni müddetlerini doldurmuş ve her sene iyi 
sicil almış üyelerin ayrıca bir de 30 ağustosa k.ıdar beklemek suretiyle daha bir müddet terfi* ede
memeleri doğru olamıyacağmdan, bunların da diğer Devlet memurları gibi kıdem müddetlerini 
doldurdukça terfileri yapılmak üzere 12 nci maddede değişiklik yapılması gerekli bulunmuştur. 



Maarif encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maarif encümeni 4.1.1943 
Esas No. 1/913 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası teş
kilâtına ve orkestra mensuplarının terfi ve tec
ziyelerine dair olan 3656 numaralı kanuna bağ
lı cetvel ile 3045 sayılı kanunun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine dair olup Maarif vekilli
ği tarafından teklif edilen ve Encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası Maarif vekili ile 
Vekâlet Güzel sanatlar dairesi umum müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Uzun emeklerle yetiştirilen ve değerleri dai
ma ve fasılasız olarak sanatları için çalışmıya 
bağlı bulunan Riyaseti Cumhur Filârmonik or-
kesttrası mensuplarının kadro imkânsızlığı yü
zünden hak kazandıkları terfiden mahrum kal
maları doğru olmıyacağına göre teklif edilen lâ
yiha tasvip edilmiş ve Maarif vekilinin de izah-

3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılma
sına ve Cumhur Başkalığı Filârmonik Orkes
trası teşkilâtı ve orkestra mensuplarının terfi 
ve tecziyeleri akkındaki 3045 sayılı kanunun 
12 nci maddesinin değiştirilmesine dair Maarif 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 25 bi-
rincikânun 1942 tarih ve 6/4680 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
encümenimize tevdi buyurulmakla Maarif en
cümeni mazbatasiyle birlikte ve Maliye ve 
Maarif vekâletlerinin salahiyetli memurları 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bu lâyiha ile, Riyaseti Cumhur Filârmonik 
Orkestrası kadrosunda halen münhal bulunan 

lan dinlenerek yalnız 3 ncü ve 4 ncü madde
lerde yapılan dile ait küçük değişiklikler müs
tesna olduğu halde lâyiha ittifakla kabul edil
miştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maarif En. Rs. M. M. Kâtip 
Manisa istanbul izmir 

R. Nafiz Edgüer 1. Alâettin Gövsa Ş. Yunus 
Ankara Antalya Çanakkale 

B. Baykan T. örs Avni Yukaruç 
Çanakkale Hakkâri istanbul 

Ziya O. Etili İzzet U. Aykurd K. Akyüz 
izmir Ordu Urfa 

Nazmi îlkcr S. S. Tarcan Refet Ülgen 

vazifelerden bir kısmınm tenkisi suretiyle te
min edilecek tasarruflar sayesinde kadrodaki 
derecelerden bazılarının yükseltilerek bu su
retle uzun zamandanberi aynı derecede kalmış 
olan kıymetli sanatkârların terfilerine imkân 
verilmesi ve terfi müddetini doldurduktan 
sonra terfi için otuz ağustosa kadar bekle
mek lüzumuna dair olan kaydın aynı madde
den kaldırılması ve nihayet 1942 malî yılı 
bütçesinin (L) cetvelinden üç memuriyetin 
fiili kadroya alınması teklif olunmaktadır. 

Kadrolarda değişiklik yapmak suretiyle 
bir kısım memurlara terfi imkânının temini, 
Barem kanununda takip olunan prensiplere 
uygun görülmemekle beraber orkestra kadro
sunda dereceler arasında mevcut nispetsizliği 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 11 . 1 . 1943 
Mazbata No. 49 
Esas No. 1/913 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 81) 



gidermek ve Devlet teşkilâtında kendilerine 
yer verilmesi mümkün olmıyan bu sanatkârla
rın kıdem kazanarak liyakat gösterdikçe iler
lemelerine fırsat vermek lüzumuna kanaat ge
tiren encümenimiz, fazla bir tahsisat ilâve
sine hacet kalmaksızın kadroda yapılacak 
değişikliği uygun görmüş ve maddelerin mü
zakeresine geçmiştir. 

Kanunun başlığı kısaltılmak suretiyle ye
nide yazılmış ve Maarif encümenince kabul 
edilen Hükümet teklifinin birinci ve ikinci 
maddeleriyle muvakkat maddesi encümenimiz-
ce de aynen kabul olunmuştur. 

Üçüncü maddenin yazılış şekli değiştiril
mek suretiyle tanzim kılınan lâyiha, Umumî 

3 — 
Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Eeisliğe sunulur. 

Yüksek 

Reis 
Çorum 
/. Eker 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
İsparta 
B. Ünlü 
Mardin 
R. Erten 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Kayseri 
F. Baysal 
Sivas 

Remzi Çiner 
Zonguldak 

Emin Erisirgil 

M. M. 
Muğla 
H. Kitabet 

Giresun 
M. Akkaya 

Kırklareli 
B. Denker 
Yozgad 

A. Sungur 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

3656 sayılı kanuna bağlı 1 nu
maralı cetvelin Maarif vekilliği 

t kısmında değişiklik yapılmasına 
ve Cumhur Başkanlığı Filarmo
nik orkestrası teşkilâtı ve orkes
tra mensuplarının terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 3045 sayılı 
kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maarif vekilliği kısmındaki (Ri-

yaseticümhur Filârmonik orkes
trası) na ait kadrolar kaldı
rılmış ve yerine ilişik (1) nu
maralı cetvelde derece, aded 
ve maaşları gösterilen memuri
yetler konulmuştur. 

MADDE 2. — 3045 sayılı ka
nunun 12 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

«Orkestra kadrosuna dahil 
üyelerin kıdemlerini fiilen ik
mal ettikten sonra yukarı de
receye terfi edebilmeleri için 
bir kıdem devresi içinde her 
yıl müsait sicil almış bulunma
ları lâzımdır.» 

MUVAKKAT MADDE — 
1942 malî yılı bütçesine bağlı 
(L) işaretli cetvelin Maarif ve-

MAARİF ENCÜMENİNİN DE-
ÖÎŞTÎRİŞÎ 

3656 sayılı kanuna bağlı 1 nu
maralı cetvelin Maarif vekilliği 
kısmında değişiklik yapılmasına 
ve Cumhur Başkanlığı Filarmo
nik orkestrası teşkilâtı ve orkes
tra mensuplarının terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 3045 sayılı 
kanunun 12 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin tek
lifi aynen kabu ledilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 81 ) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin Maarif vekilliği kısmın
da ve 3045 nayılı kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihanı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkat maddesi 
aynen. 



Hü. 
killiği kısmındaki (Riyaseti-
cumhur Filârmonik orkestrası) 
na ait kadrolar kaldırılmış ve 
bunun yerine bağlı (2) numara
lı cetvelde derece, aded ve ma
aşları yazılı memuriyetler ko
nulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

17. X I I . 1942 
Bş. V. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Ha. V. 

İV. Menemencioğlu 
Mf. V. 
Yücel 
tk. V. 

G. î . V. 
R. Karadeniz 

Mü. V. 
F. Engin 

Da. V. 
R. Teker 
Ma. V. 
F. Ağrah 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

- İ-
Mf. E. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini yerine getirmeğe 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B. E. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri 
tarihinden mer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen. 

(Cetveller aynen). 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı 
[1] NUMARALI CETVEL 
Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
11 
13 

Şef 
» 

Üye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kâtip 
Kütür 

muavini 

hane ve al ât muhafızı 

1 
1 
4 
7 

13 
12 
9 

17 
9 

13 
1 
1 

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

o O 

6 
11 
12 

Şef 
Üye 

» 
» 

T). 

Hükümetin teklifine bağlı 
[2] NUMARALI CETVEL 
Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

1 
.1 
1 
3 

100 
70 
30 
25 

»m<t 
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S. Sayısı: 83 
Orman koruma teşkilât kanununun 3490 sayılı kanunla 

^değiştirilen 14 ncü maddesinin 4283 sayılı kanunla 
değiştirilen (B) fıkrasının tadili hakkında kanun lâyi
hası ve Ziraat, Millî ^müdafaa ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/904) 
T. O. 

Başvekâlet 9 . Zil . 1942 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Say} : 6/4553 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3157 sayılı Orman koruma teşkilât kanununun 3490 syılı kanunla değişirilen 14 ncü mad
desinin 4283 sayılı kanunla değiştirilen (B) fıkrasının tadili hakkında Maliye vekilliğince hazır

lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8 . XII . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 
3157 sayılı Orman Koruma Teşkilât kanununun 14 ncü maddesini değiştiren 3490 ve 4283 

sayılı kanunlara göre talimgahtan ayrılıp Orman koruma kıtalarında hizmet gören erlerin 
iaşeleri kazandan yapılmakta ve dağınık bir halde bulunmaları hasebiyle topluca kazandan 
iaşeleri mümkün olmıyan eratın iaşeleri de maktuan ve peşinen ayda 12 lira ile temin edil
mektedir. 

Mezkûr kanunun teklifi zamaniyle halihazır arasında iaşe maddeleri fiyatları bir kaç 
misli daha yükselmiştir. Orman koruma eratının kısmı âzami (% 70 i) 1:3 kişilik postalar 
halinde köy ve ormanlar içerisinde dağınık bir halde vazife görmeleri hasebiyle bunları bir 
araya toplayarak kazandan iaşe etmek mümkün olmadığından bizzarur kanunun müsaadesi tah
tında olarak ayda (12) lira maktu bedelle beslemeğe çalışılmakta ise de bugünkü rayiçlere 
göre tekmil askerî teşkilât ve müesseselerde bir erin bir aylık iaşe masrafı bu miktarı aşmış 
bulunmaktadır. 

Eratm bu vaziyet karşısında 12 lira gibi pek az maktu bir bedelle kendilerini besliyemi-
yecekleri aşikâr bulunduğundan bunların aynen iaşeleri düşünülmüş ise de dağınık ve,bir
birlerinden pek çok uzak bulunmaları yüzünden bu da mümkün olamamıştır. Bu sebepten 
topluca kazandan iaşeleri mümkün olmıyan erlere jandarma erlerine yapıldığı gibi ayda mak
tuan (25) lira verilmesi muvafık görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası tanzim kılı
narak sunulmuştur. 

Ziraat encümeni mazbatası 

î \ B. M. M. 
Ziraat encümeni 14 . XII. 1942 
Esas No. 1/904 
Karar No. 3 

Yüksek Reisliğe 

Orman koruma teşkilât kanununun 3490 sa- 4283 sayılı kanunla değiştirilen B fıkrasının ta-
yüı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin diline dair Maliye vekilliğince hazırlanıp I icra 



— 2 — 
vekilleri Heyetince 8 . XTI . 1942 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası Maliye vekil
liği ve Orman koruma komutanlığının salahi
yetli mümessilleri ile birlikte okundu ve görü
şüldü. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında da 
belirtildiği üzere topluca kazandan iaşeleri 
mümkün olmayıp dağınık bir halde bulunan er
lere peşin olarak ayda verilen 12 lira ile bugün
kü vaziyet karşısında kendilerini besleyimiye-
c ekleri aşikârdır. 

Bu sebepten encümenimiz de lâyihayı yerin
de görerek aynen kabul etmiştir. 

3157 sayılı Orman koruma teşkilât kanunu
nun 3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ne d 
maddesinin ve 4283 sayılı kanunla değiştirilen 
(B) fıkrasının tadili hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
8 . X I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 9 . X I I . 1942 tarih ve 
6/4553 sayılı tezkeresiyle gönderilip Encüme
nimize havale edilen kanun lâyihası ve mucip 
sebepleri Encümenimizce Ziraat ve Maliye ve
kili ile Maliye vekâletinin salahiyetli memur
ları Jıuzuriyle incelenmiştir. 

Mucip sebeplerde görüldüğü gibi yüzde yet
mişi dağınık postalar halinde çalışan Orman mu
hafaza erlerinin bugünkü fiyat yükselişine gö
re 12 lira ile yeter grda tedarik edebilmeleri im
kânsız görülmüş olduğundan Hükümetin tekli
fi veçhile bu bedelin 25 liraya çıkarılmasını En
cümenimiz de uygun görmüştür. 

Ancak, kazandan iaşe edilemiyenlere verile
cek olan bu 25 lira bedelden önümüzdeki yıllar
da istihsalin artması ve Varlık vergisi kanunu
nun tatbiki neticeleri olarak memlekette hayatın 

Havalesine göre Millî Müdafaa encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat En. R, M. M. Kâtip 

izmir Manisa Seyhan 
R. Köken Yaşar (hey Tevfik Tannan 
Aydın Balıkesir Denizli 

N. Göktepe R. Selçuk E. Aslan Tokad 
Edirne Giresun Kocaeli 

F. Kaltakkıran F. Atlı 1. Dıblan 
Manisa Manisa' Siird 

Hüsnü Yaman K. Karaosman A. Esefi 

Siird Sivas Trabzon 
ıV. Bekmen A. Esenbel Ş- Bilgen 

ucuzlaması veya bazı sıkışık bölgeler için bu 
paranın kâfi gelemiyeceği ihtimali de düşünü
lerek sabit olmaması uygun olacağı düşünülme
si ve icaba göre ve zaman ve mekân düşünüle
rek Vekiller Heyeti karariyle bu bedelin arttı
rılması veya indirilmesi münasip olacağı müta
lâa edilerek kanuna yeni bir madde ilâve edil
miştir. 

Bütçe encümenine havale edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 
M. M. En. Rs. M. M. Kâtip 

Diyarbakır Tekirdağ Erzincan 
K. Sevüktekin R. Apak Ş. Sökmensüer 

Ağrı Çankırı Gümüşane 
K. Doğan Dr. A. Arkan Ş. Erdoğan 

îçel İstanbul Kayseri 
K. Komitan Ş. A. Ögel N. Toker 

Kütahya Muğla Samsun 
A. Atlı S. Güney R. Barkın 

Seyhan Urfa 
Sinan Tekelioğlu Ahmed Yazgan 

Edirne Gümüşane 
Fuad Balkan Ziya Zarbun 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 28 . XII. 1942 
Esas No. 1/904 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

( 88 : TSTiCBg "S ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 51 
Esas No. 1/904 

11.1.1943 

Yüksek Reisliğe 

3157 sayılı Orman koruma teşkilât kanunu
nun 3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin 4283 sayılı kanunla değiştirilen 
(B) fıkrasının tadili hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve Başvekâletin 9 . X I I . 1942 
tarih ve 6/4553 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası encümenimize tev
di buyurulmakla Ziraat ve Millî Müdafaa encü
menleri mazbatalariyle birlikte, Orman umum 
müdürü Fahri Bükle, Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Askerî birlik ve kıtalarda eratın toplu ola
rak ve istihkaklarının kazana konulması sure
tiyle iaşe edilmeleri prensibi, orman koruma 
teşkilâtının ekseriya birbirinden uzak mahaller
de ve dağınık vazife gören erleri için tatbik 
olunamamakta ve bu kısma, 4283 sayılı kanun 
mucibince her ay maktuan ve peşinen 12 lira ta
yın bedeli verilmekte idi. 

Erzak fiyatlarında husule gelen yükselmeler 
dolayısiyle bu lâyiha île tayın bedellerinin 25 
liraya çıkarılması teklif olunmaktadır. 

Jandarma eratı için tesbit ve Yüksek Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunan Er tayını kanunu 
lâyihasında kabul olunan yirmi beş lira maktu 
bedelin orman koruma erleri için de aynen ka
bulü Encümenimizce de uygun görülmüş ve lâ
yihanın başlığı kısaltılmak suretiyle yeniden 

yazılmış ve Hükümet teklifinin birinci maddesi 
aynen kabul olunmuştur. 

Birinci madde ile tesbit olunan bedelin arttı
rılıp eksiltilmesi salâhiyetinin ikinci madde ile 
Hükümete bırakılması muvafık görülmiyerek 
jandarma eratı için Yüksek Umumî Heyete sev-
kolunan lâyihada yapıldığı gibi Millî Müdafaa 
encümeninin 2 nci maddesi tayyolunmuştur. 

Kanunun neşri tarihinden mer'i olacağı 
yolanda Hükümet teklifinin 2 nci maddesi ye
niden kaleme alınmış ve 3 ncü madde aynen ka
bul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 

Tunceli 
M. Yenel 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Sivas 
Remzi Çiner 

Zonguldak 
Emin Erişirgil 

«<•» 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3157 sayılı Orman koruma Teş
kilât kanununun 3490 sayılı ka
nunla değiştirilen 14 ncü mad
desinin 4283 sayılı kanunla de
ğiştirilen (B) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3157 sayılı Or
man koruma Teşkilât kanunu
nun 3490 sayılı kanunla değiş-

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

3157 sayılı Orman koruma Teş
kilât kanununun 3490 sayılı ka
nunla değiştirilen 14 ncü mad
desinin 4283 sayılı kanunla de
ğiştirilen (B) fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE
ĞİŞTİRİŞİ 

Orman koruma Teşkilât kanunu
nun 4283 sayılı kanunla değiş
tirilen 14 ncü maddesmin (B) 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyhası 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 83 ). 



fîü. 
tirilen 14 ncü maddesinin 4283 
sayılı kanunla değiştirilen (B) 
fıkrası aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

B) Talimgâhdan ayrılıp Or
man koruma kıtalarına dahil 
oldukları günden itibaren iskân 
ve ilbasdan başka çavuşlara 
(15), onbaşılara (10) ve erlere 
(5) lira maaş verilir ve iaşe
leri Tayınat ve Yem kanununa 
göre kazandan yapılır. 

Ancak kazandan iaşeleri müm
kün olmıyanların istihkakları 
ayda maktuan (25) lira öden
mek suretiyle nakden verilir. 
Ölüm halinde bu bedeller geri 
alınmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 
ikinci kânun 1943 tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Mü
dafaa, Ziraat ye Maliye vekil
leri memurdur. 8. XII 1942 

Bş. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ha. V. 
İV". Menemencioğl 

Mî. V. 
Yücel 

Ik. V. V. 
R. Teker 
G. î. V. 

Da. V. 
R. Teker 
Ma. V. 

u F. Ağralı 
Na. V. 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. 
F. Engn 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

M M.. E. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede zikredilen 25 lira bedel 
sabit olmayıp memleketin muh
telif mahallerindeki iktisadi 
duruma ve âtiyen vukubulacak 
ucuzlama veya pahalılaşmağa 
göre ,Vekiller Heyetince veri
lecek kararla değiştirilebilir. 

MADDE 3 .— Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4 .— Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

S. ft. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
tarihinden mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen. 
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S. Sayısı: 85 
Belediye sınırları içinde işliyen muayyen tarifeli nakil 
Vasıtalariyle elektrik, havagazı ve telefon ücretlerine 
Belediye hisseleri zammı hakkında kanun lâyihası ve 

Nafia ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/921) 

T. C. 
Başvekâlet 

Katarlar dairesi müdürlüğü 6 . I . 1943 
Sayı : 6/25 

n ' i Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Belediye sınırları içinde işliyen muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle elektrik, havagazı ve 
telefon ücretlerine belediye hisseleri zammı hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 4 . 1 . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
, Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Belediyelerin'bugünkü gelir kaynaklarını, 423 numaralı kanuna göre alınan belediye vergi ve 
resİTfileriyle 1580 numaralı kanuna istinaden tahsil edilen belediye harçları, para cezaları ve be
lediye akarları hâsılatı'gibi müteferrik gelirler teşkil etmektedir. 

1340 yılındaki iktisadi şartlara ve o zamanki belediye kanununun daha mahdut vazife ve teş
kilâtına g(?re tedvin edilen 423 numaralı Belediye vergi ve resimleri kanunu, 1930 yılında yürür
lüğe gireri 1580 numaralı Belediye kanununun ihtiva ettiği vazifeleri ve deruhte eylediği vecîbe
leri lâyikîyle yerine getirmeğe müsait gelirler temin edememektedir. 

BU itibarla belediyelerimizin gelir kaynaklarım, hakiki ihtiyaç ile mütenasip^ tahakkuk ve 
tahsil bakımından kolay ve aynı zamanda daha verimli gelirlerle takviye etmek zarureti vardır.' 

Ancak bu kanunu tadil ve yahut bunun yerine kaim olacak ve yukarda arzedileıi esasları 
ihtiva edecek bir kanunun tedvini için iktisadi ve malî durumun tabii şartlarının takarrürünü 
gozöriünde bulundurmak lâzımdır. 

Bugünkü malî ve iktisadi şartlara dayanılarak vücuda getirilecek böyle bir kanunun tatbi
katta ne gibi neticeler vereceği ve vergi ölçülerinin ne gibi hadler dahilinde tesbit edileceği lâyi
kîyle kestirilemediğinden bunu daha müsait zamana bırakmak muvafık olacağı mütalâa edilmek
tedir. 

Ancak belediyelerimiz ve bilhassa büyük şehir belediyeleri halen malî bakımdan çok mtişkül 
vaziyette bulunuyorlar. 

Âcil ve taliki kabil olmayan işlerin yapılması için âzami tasarrufa riayet edilmekle beraber 
mâruz kaldıkları müşkiller gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Küçük kasaba ve şehirlerde tasarruflu 
hareketlerle devam ettirilen belediye işleri karşısında bu belediyeler malî müşkülâta maruz kal
makla beraber büyük şehir ve kasabalar bunlara nazaran daha müşkül bir durumdadır.' 

AnMriÇ İstanbul ve izmir gibi büyük ve geniş t es i sa tve ileriye"talik edSemıyeeek günlük 
vazifelerle karşı karşıya bulunan belediyelerde durum had bir hale gelmiştir. 



Bu belediyelere sayılı günler zarfında yeni gelir kaynakları temin edilmediği takdirde bil
hassa sıhhat müesseselerinin ve Umumî heyet ile yakından alâkalı temizlik işlerinin ve bu 
işlere kiyas edilebilecek diğer mühim belediye işlerinin sekteye uğrayacağı yakın bir hakikat 
halindedir. 

Buna binaen ileride esaslı ve bütün iktisadi ve malî şartları cami bir Belediye gelir kanunu 
tanzim edilinceye kadar bu büyük şehirlerin âcil işlerini sekteden kurtarmak maksadiyle mer
but kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Bu lâyihada şehir sınırları içinde işliyen muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle elektrik, hava
gazı ve telefon tarifelerine ayrıca belediye hissesi zammı derpiş edilmiştir. 

Bu zamların gerek tahakkuk ve tahsilinin kolay olması gerek mükellefler üzerindeki tesi
rinin hafifliği itibariyle bu günün şartlarına uygun olduğu düşünülmüştür. 

Bu lâyihanın kabulü halinde temin edilecek gelirler, sınırları içinde muayyen tarifeli nakil 
vasıtası, elektrik^ havagazı ve telefon tesisleri bulunan şehirlere inhisar etmekte ise de yuka
rıda arzedilen malî müşküller de en çok bu belediyelerde görülmektedir. 

Merbut lâyiha bu belediyelerin derece derece istifadelerini temin etmiş olacaktır, 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 8.1.1943 
Esas No. 1/921 
Karar No, 48 

Yüksek Eeisliğe 

Belediye sınırları içinde işliyen muayyen ta
rifeli nakil vasıtalariyle elektrik, havagazı ve 
telefon ücretlerine belediye hisseleri zammı 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve 
îicra Vekilleri Heyetince 4 . 1 . 1943 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
6 .1 .1943 tarih ve 6/25 sayılı tezkeresiyle su
nulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Ma-

• hallî idareler umum müdürü huzuriyle tetkik ve 
müzâkere olundu. 

Hükümet esbabı mucibesinde de izah edildi
ği veçhile belediyelerin bugünkü kanunlariyle 
elde ettikleri varidat maalesef günden güne 
artan ihtiyaçlarını karşılıyamamakta bu ihti
yaçları karşılayacak yeni bir kanunun gelmesi 
zarureti aşikâr bulunmaktadır. Her gün deği
şen ve sabit kalmıyan belediye masrafları mu
vacehesinde bugün hakikî ihtiyacı karşılıya-
cak bir kanun getirilmesinin müşkülâtı Encü-
menimizce kabul edilmiş ve fakat bugünün zaruri 
ve âcil ihtiyaçlarını karşılıyacak tedbirlerin alın
masında da Encümenimizce ittifak edilerek mad
delerin müzakeresine geçilmişir. 

Birinci maddenin müzakeresinde yukarıda ser-

dedilen esbabı mucibe gözönünde bulunduru
larak esaslı ve normal kanunu gelinceye ka
dar bugünün ihtiyaçlarını karşılamak esasına 
matuf bulunan sebepler dolayısiyle bu vergi
lerin fevkalâde halin devamı müddetince mer'i 
olması hususunda Encümenimiz müttefik kal
mış ve maddenin başına bunu ifade eden bir cüm
le eklemiştir. Encümen âzasından bir kısım, 
vergi mahiyetinde olan bu zamların miktarları
nın veya âzami hatlerinin tesbiti lâzımgeleceği 
ve ancak bu suretle kanuni mevzuatımıza 
uyacağı mütalâasında bulunmuşlar ise de En
cümen ekseriyeti bu verginin fevkalâde zama
na münhasır bulunması ve ihtiyaçların günbe
gün değişmesi dolayısiyle yeni bir kanun çı
karılması mevzuu karşısında kalınacağı müta-
lâasiyle Hükümet teklifinin daha uygun ve 
maslahata daha muvafık bulunacağı kanaatini 
izhar etmişler ve madde bu esas dairesinde ka
bul edilmiştir. 

ikinci maddede Encümenimiz esas itibariyle 
Hükümet teklifini kabul etmiş ise de tahsil 
olunan bu belediye hiselerini vaktinde yatır
mayanlardan alınacak yüzde on zammın bir 
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müeyyedeye muhtaç bulunduğunu kabul ve ona 
göre 4109 numaralı Asker ailelerine yardım ka
nununun dördüncü maddesinde kabul edilmiş 
olan müddetlerin bu vergilere de tatbiki sure
tiyle hem kanuni müeyyideyi itmam ve hem de 
evelce mer'iyete giren bir kanunla mutabakat 
temin etmiş bulunmaktadır. 

Üçüncü madde kelime tashihi suretiyle değiş
tirilmiş ve dördüncü madde aynen kaimi edile
rek havalesi mucibince Dahiliye encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur, 

Nafia En. Rs. N. 
Eskişehir 

İzzet Arukan 

Afyon K. 
M. Gönenç 

Çoruh 
A. R. Er em 

İsparta 
//, özdamar 

Niğde 
f-f. Mengi 

BuM. M. 
Sivas 

Bu zamların miktarı veya hiç de
ğilse haddi âzamisinin tesbiti lâ-

zım geleceği kanaatindeyim.. 
AbdurraJıman Naci Demir ağ 

Ankara Ankara 
A. Baytın E. Demir el 

Diyarbakır Eskişehir 
C. Çubukçu 0. Işın 

izmir Malatya 
S. Epikmen V, Çınay 

Tunceli Urfa 
Sami Erknıan Şeref Ukığ 

Dahiliye encümeni mazbatası 

2\ B. M. M. 
Dahüiye encümeni 
Esas No. 1/921 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

İ t . 1 . 1943 

Belediye sınırları içinde işliyen muayyen 
tarifeli nakil vasıtalariyle elektrik, havagazı 
ve telefon ücretlerine belediye hisseleri zammı 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanarak 
icra" Vekilleri Heyetinin 4 . 1 . 1943 toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırıldığı Baş
vekâletin 6 . 1 . 1943 tarihli ve 6/25 sayılı tez
keresiyle bildirilen kanun lâyihası Nafia ve 

. Dâhiliye encümenlerine havale buyurulmuş 
ve Nafia encümeninde tetkik edildikten sonra 
encümenimize verilmiştir. Dahiliye vekili Re-
ceb Peker'in ve mahallî idareler umum mü
dürünün hazır bulundukları 9 . 1 . 1943 tarihli 
encümen toplantısında bu lâyiha Nafia encü
meninin tadil ettiği metinle ve mucip sebepler 
mazbatalariyle birlikte okundu ve Umumî Hey
eti üzerinde konuşuldu. 

Belediyelerin şimdiki gelirleri, 26 şubat 
1340 tarihli ve 423 sayılı Belediye vergi ve 
resimleri kanunu ile 14 nisan 1930 tarihli ve 
1580 sayılı Belediye kanununda gösterilen kay
naklardan ibarettir. O tarihlerde bu gelirlerle 
belediye hizmetlerini eldeki vesait ve imkân
lara göre yürütmek kabil olmuştur. Fakat Be
lediye kanunu ile belediyelere bırakılan ve 

gün geçtikçe genişlediği umumî heyet seviyesiyle 
denk olarak artan mahallî hizmetleri, şehir ve 

kasabalarımızın Cumhuriyet devrinden önce asır
larca ihmal edilmiş durumları gözönüne geti
rilecek olursa, yukarıda adı geçen kanunlarda 
yazılı gelirlerle karşılamak imkânları buluna
bileceğini kabul ve ifade edebilmek çok güç
tür. 

Yurdun ve yurtdaşlarm, Belediye kanunu
nun tatbik mevkiine konduğu tarihtenberi ge
çen 12 yıl içinde de her bakımdan yükselen se
viyeleri, mübrem ihtiyaçlarının çerçevelerini, 
belediye gelirlerinin tabii artişiyle ölçülemiye-
cek kadar genişletmiş ve o nispette belediye 
masraflarını da kabartmıştır. Düne göre ihmali 
bir dereceye kadar kabil görülen ihtiyaçlar bu 
gün ihmale tahammül gösteremiyecek l^adar 
önem kazanmıştır. 

Bir bakımdan memnuniyet-verici bir hal te
lâkki edileceği şüphesiz bulunan bu durumlar

daki zorluk, ahvalin fevkalâdeliği ve içinde ya
şadığımız şartların zarureti karşısında, husu
siyle nüfusu kalabalık ve geniş bir sahaya ya
yılmış olan büyük şehirlerde, belediyelerin 
tehiri kabil olmıyan işlerini sarsacak had bir 
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mahiyet arnış bulunduğu verilen izahattan an
laşılmıştır. 

Âcil tedbirler alınmasını istilzam eden şu 
vaziyet karşısında, Belediye kanunu ile beledi
yelere tevdi edilen vazife ve hizmetlerin verim
li bir yolda yürütülmsi imkânlarını temin ede
bilmek üzere yeni gelir kaynaklarını da çerçe
vesi içine alan belediye vergi ve resimleri ka
nununu yeni baştan tetkik ve tanzime zaruret 
el vermiş bulunmaktadır. Ancak içinde yaşadı
ğımız zamanın fevkalâdeliği, iktisadi ve malî 
durumlarda istikrar temin edebilecek bir mahi
yet arzetmekten uzak bulunduğu cihetle bu 
yolda esaslı bir kanun tedvini için lüzumlu 
olan şartlar mevcut değildir. Bunun için 
şimdilik yalnız günün âcil ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak, esasında belediye hizmet ve salâ
hiyetleri arasında yer yer almış bulunan ve mü
kelleflere mahiyetleri itibariyle binnisbe da
ha hafif bir külfet manzarası arzeden bazı 
maddelere belediye hissesi olarak küçük bir 
zam yapılmasını istihdaf eden lâyihanın ihtiva 
ettiği esaslar şu zammın icaplarına daha uygun 
görülerek kabul edilmiş ve maddelerin müzake
resine geçilmiştir. 

Madde 1. — Bu maddenin müzakeresinde te
mas edilen noktalardan birisi, bu verginin fev
kalâde halin devamı müddetine maksur bulun
ması hakkında Nafia encümeninin madde başına 
ilâve ettiği kayıttır. 

Fevkalâde ahvalin geçmiş bulunduğu hak
kında Hükümetçe verilecek bir kararı mütaakıp 

.bplediye hisselerinin alınmamasını istilzam eder 
bir mahiyet arzeden böyle bir kaydm bulunma
sı mahallî idareyi daha ağır zorluklar içinde bı
rakabileceği endişesiyle uygun görülmemiş ve 
bu kaydın kaldırılması ittifakla kabul edilmiştir. 

Temas edilen diğer bir noktada, zammedil-
mesi teklif edilen belediye hissesi için bir had 
tâyin edilmemiş olmasıdır. Ortaya sürülen 
mevcuda âzami bir had tesbiti için imkânsızlık 
görülmediği cihetle mutlak hadsiz salâhiyet ve
rilmesi iltizam edilmemiştir ve lâyiha metninde 
yazıldığı veçhile belediye sınırları içinde işliyen 
muayyen tarifeli bütün nakil vasıtalariyle ban

liyö trenleri bilet bedelleri üzerinden ve yine be
lediye sınırları içinde sarf ve istihlâk olunan 
elektriğin beher kilovası ve havagazmın ve her 
metre mikâbı üzerinden en çok ikişer kuruş ve 
bütün telefon abone ve mükâleme ücretlerine en 
çok yüzde 20 zammedilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddede sayılan tramvay, otobüs, 
omonibos, otokar ve finiküler vesaiti, muayyen 
tarifeli nakil vasıtaları arasında bulunduğu 
cihetle bunların ayrı ayrı yazılmasına lüzum gö
rülmemiş ve madde lâyihada yazıldığ şekilde 
kabul edilmiştir. 

Bütün bu zamların belediye masraflarına kar
şılık olmak üzere belediye hissesi olarak alın
ması kararlaşmıştır. 

Nafia encümeninin ikinci ve üçüncü madde
leri kelime değişikliği ile, dördüncü madde de 
Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Kanun başlığı üzerinde yapılan konuşmalar 
sonunda belediye Vergi ve Resimleri kanununa 
ek kanun lâyihası şeklinde 'kabulü ve yukarıda 

yazılan sebeplerden dolayı lâyihanın müstaaceli-
yet kararıyle müzakeresinin istenilmesi ittifakla 
kararlaşmış bulunduğundan Umumî Heyette 
müzakere edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 
Da. En. Rersî Reis V. M. M:A 

Tekirdağ Çorum ZongûTdâk-
C. Uyhadi'n Atıf Tuzun t. E. Bkikurt 

Kâtip 
Niğde Ankara Balıkesir' 

a: OraJ F.Daldâl Y.&TTzây 
Bursa Çanakkale Erzurum 

F. Güvendiren ff. ErgeneU Gl. Zeki Soydemir 
Erzurum Gazianteb Hatay 

N. Elgün Dr. A. Melek A. Türkmen 
tzmir Kars Kütahya 

M. Aldemir E. özoğuz Radri Ertem 
Malatya Malatya Maraş. . 

E. Barkan M. öker Z. Kayran 
Mardin Tokad 

Eâib Ergin A. Galib Pekel 
Trabzon Yozgad 

S. Abanozöğlu S. Korkmaz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Belediye sınırlan içinde isleyen 
muayyen tarifeli nakil vasıta-
lariyle elektrik ve havagazı ve 
telefon ücretlerine belediye his
seleri zammı hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Belediye sınır
lan içinde isleyen tramvay, oto
büs, ominibüs, otokar, finikü-
ler ve diğer muayyen tarifeli 
nakil vasıtalariyle banliyö tren
lerinin bilet bedellerine ve bu 
sınırları içinde sarf ve istihlâk 
nin karariyle ve takdir ve 
rif elerine ve telefon tarifelerine 
belediye meclislerinin teklifi 
üzerine îcra Vekilleri Heyeti
nin karariyle ve takdir ve 
tesbit edeceği had ve şartlara 
göre belediye hisseleri zamme-
dilebilir. Bu hisseler münha
sıran ait oldukları belediyele
rindir 

MADDE 2 .— Bu zamları tah
sil etmeyenler veya tahsil et
tikleri paraları yatırmayan 
ferdler ve müesseselerden ve 
Devlete ait müesseselerin âmiri 
ita ve muhasiplerinden tahsil 
etmeğe veya yatırmağa mecbur 
oldukları paralar % 10 zamla 
Tahsili emval kanununa göre 
belediyelerce tahsil olunur. 

— 5 — 
NAFIA ENCÜMENİNİN DE-

ĞlŞTÎRİŞÎ 

Belediye sınırları içinde işleyen 
muayyen tarifeli nakil vasıta
lariyle elektrik, havagazı ve 
telef07i ücretlerine belediye his
seleri zammı hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Fevkalâde hal
lerin devamı müddetince bele
diye meclislerinin teklifi ve 
icra Vekilleri Heyetinin tasdi
kiyle belediye sınırları içinde 
işliyen tramvay, otobüs, omüni-
büs, otokar, finiküler ve diğer 
muayyen tarifeli nakil vasıta
lariyle banliyö trenlerinin ve 
vapurlarının bilet bedellerine 
ve bu sınırlar içinde sarf ve 
istihlâk olunan elektrik, hava
gazı ve telefon tarifelerine be
lediye hisseleri zammedilebilir. 
Bu hisseler münhasıran ait ol
dukları belediyelerindir. 

MADDE 2. — Banliyö tren
lerinde bilet bedellerine ya
pılacak zamlar tahsil edil
dikleri ayın nihayetinden itiba
ren yetmiş beşinci günü akşa
mına kadar ve diğerleri tahsil 
edildikleri ayın nihayetin
den itibaren kırk beşinci günü 
aksamana kadar doğrudan doğ
ruya bulundukları mahallin 
belediyelerine yatırılır. 

Bu zamları yukarıdaki müd
detler zarfında tahsil etmiyen-
ler veya tahsil ettikleri para
ları yatrrmıyan fertler ve mü
esseselerden ve Devlete ait mü-
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTiRiŞl 

423 sayılı Belediye vergi ve re
simleri kanununa ek kanun lâ

yihası 

MADDE 1. — Belediye sınır
ları içinde işliyen muayyen ta
rifeli bütün nakil vasıtaları 
bilet bedelleriyle elektrik, ha
vagazı ve telefon tarifelerine 
belediye meclislerinin kararı 
ve icra Vekilleri Heyetinin tas-
vibiyle aşağıdaki miktar ve nis
petleri aşmamak üzere beledi
ye hissesi olarak zamlar yapı
labilir. 

A) Belediye sınırları içinde 
işliyen muayyen tarifeli bütün 
nakil vasıtalariyle banliyö tren
lerinin bilet bedellerine en çok 
iki kuruş; 

B) Belediye sınırlan içinde 
sarf ve istihlâk edilen elek
triğin beher kilovatına ve ha-
vagazınm beher metre mikâbı
na en çok;iki kuruş; 

C) Bütün telef on aboüe ̂ ye 
mükâleme ücretlerine en çok % 
20 (Yirmi dahil). 

MADDE 2. — Banliyö trenle
rinde bilet bedellerine yapıla
cak zamlar tahsil edildikleri ay 
sonundan itibaren 75 nci gü
nü akşamına kadar ve diğerleri 
tahsil edildikleri ay sonundan 
itibaren 45 nci günü akşamına 
kadar doğrudan doğruya bulun
dukları mahallin belediyelerine 
yatırılır. 

Bu zamlan yukanda yazılı 
müddetler içinde tahsil etmiyen 
veya tahsil ettikleri paraları ya-
tırmryan fertlerle müesseseler
den ve Devlete ait müesseselerin 
ita amirleriyle muhasiplerinden, 



Hü. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükmünü icraya îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

4.1.1943 

B§. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu H. Menemencıoğlu 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ha. V. 
N. Menemencioğlu 

Mf. V. 
Yücel 
îk. V. 

Sırrı Day 
G. î. V. 

B. Karadeniz 
Mü. V. 

F. Engn 

Da. V. 
R. Peker 
Ma. V. 
F. Ağralı 
Na. V. 

A. F. Ceoesoy 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alata§ 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 
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Na. E. 

esseselerin âmiri ita ve mu
hasiplerinden tahsil etmeğe ve
ya yatırmağa mecbur bulunduk
ları paralar yüzde on zamla ve 
Tahsili emval kanununa göre 
belediyelerce tahsil olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 4. 
teklifi aynen 

Hükümetin 

Da. E. 

tahsil etmeğe veya yatırmağa 
mecbur bulundukları paralar 
yüzde on zamlariyle birlikte 
Tahsili emval kanununa göre 
belediyelerce tahsil olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri 
tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi ayniyle kabul edil
miştir. 

( S. Hay ısı : 85 ) 



S. Sayısı: 87 
Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun Arzuhal encü
meninin 5.VI.1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
3885 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair 4/57, Arzuhal encümeninin 3.VIİI.1942 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 4281 ve 4292 sayılı kararların 
Umum? Heyette müzakeresine dair 4/60 sayılı takrir* 

leri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlü'nun, 5. VI, 1942 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 3886 

sayılı kanu:m Umunu Heyetto müaa^rtsine dair takriri (4/57) 

S.VI.1942 

Yüksek Reisüğe 

57 sayı ve 5..-VI. 1942 tarihli Arzuhal encümeni Haftalık karar cetveli 3Û53/3211 arzuhal numa
rasında mukayyet Şuayp Tanbay'a ait 3885 karar No. ve 8. IV. 1942 tarihli kararın Dahili ni
zamnamenin 57 nci maddesine tevfikan Umumî Heyette müzakere ve tetklkına müsaadelerini sâygıîa-
rimla dilerim. Seyhan mebusu ; 

Bınm TektUöğtu 

Beyhan mebusu Binan Tekelioğlü'nun, Arzuhal encümeninin 3 . VIII. 1042 tarihli Haftalık k*t 
rar cetvelindeki 4281 ve 4292 sayılı kararların Umumî Heyette müzakeresine dair takriri (4/0^) 

7 > VIII. 1942 

Yüksek Reisliğe 
60 şayi ve 3 . VIİ . 1942 tarihli Arzuhal encümeninin Haftalık karar cetvelinin 4408/4102» ve 

4p27/42$2-aizuhal nujaaışaiarıııda mukayyet kararların Dahilî pizamnamenin 57 nci maddesine tev
fikan Umumi Heyette müzakere ve tetkikma müsaadelerini saygılarımla dilerim. 

Seyhan mebusu 
Binan feketioğtu 

Arzuhal encümeni mazbatası 

¥. n. M. M. 
Arzuhal encümeni il . t . 1949 
Karat Kot 

lEsas No, 4/67, 4/60 

Yüksek Reisliğe 

Mümasil ve muadil mektep mezunları gibi rinden 29 zat ile Sanat okulu mezunları namma 
kendilerinin de yedeksubay olabilmeleri için Başkan Cemal Lokman- Hekim'in istidaları 
müracaatta bulunan Ankara'da mukim Şuayıp Encümende tetkik edilmiş ve tahsil devreleri 
Tanbay ve İstanbul Tapı usta okulu talebele- itibariyle kanunen kabul edilmiyen dileklerin 



bir tesis mevzuu olduğu görülerek haklarında 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rilmişti. 

Encümenin bu dileklere ait 3885 sayılı ve 
S . IV . 1942 tarihli ve 4281 sayılı ve 2ti . V . 
1942 tarihli olan iki kararma kanaat edemiye-
rek Umumî Heyette müzakerelerini isteyen 
Seyhan mebusu Sınan Tckelioğlu'nuıı nizami 
müddet iğinde verdiği iki takrir üzerine aynı 
mahiyette ve mevzuda olan bu dilekler ve tak
rirler birleştirilerek işin icabı Encümende dü
şünüldü : 

Bu hususa ait Millî Müdafaa vekâleti: 1076 
sayılı kanun, Yedeksubay olmak şartlarını, tah
sil bakımından tesbit ederken ordunun talim 
ve terbiyesinde vahdet temin edebilmek iğin 
mükelleflerin Devletten alacakları ücret veya 
maaşı değil doğrudan doğruya tahsil derecele
rini gözönüne almış ve bu suretle Yedeksubay-
lık hakkını en az lise veya muadili okulların 
mezunlarına vermiş ve lise muadili okullar ise, 
178 sayılı tefsirde tasrih kılınmış ve Sanat okul
ları, bu tefsirde bahis mevzu olmadığı gibi mu
adil okullar da gösterilen evsafı haiz bulunma
mış olduğundan bu kabil dileklerin is'afmm 
mümkün olmadığı noktasına varmıştır. 

Maarif vekâleti ise: 1076 numaralı kanunun 
3 neü maddesini tadil eden 1972 numaralı kanu
nun 1 nci maddesine göre «tam devreli lise ve mu
adilleri mekteplerden» mezun olanların yedek
subay yetiştirileceği, ve 178 sayılı tefsir kararma 
göre de; ihtiyat subay olmak hukuku noktai na
zarından tam devreli lise muadili mektepler; 
•«orta mektep mezunlarını kabul eden veya orta 
mektep tahsilini verdikten sonra en az üç sene 
m esi ('kî malûmatla, beraber malûmatı umumiye de 

veren birinci derecede meslek ihtisas mektepleri» 
olup bugün memleketimizde orta mektep tahsilini. . 
verdikten sonra en az üç sene meslekî malû-

-*H» — a » 

matla beraber malûmatı umumiye de veren mek
tebin bulunmadığını ve yalnız orta mektep me
zunlarını kabul eden ve en az üç sene meslekî 
malûmatla beraber* malûmatı umumiye de veren, 
öğretmen okulları, orta ziraat okulları ve orta 
orman okulları ve Ticaret liseleri ve teknik okul
ları mevcut olup dilekçe sahiplerinin okudukları 
l>eş yıl müddetli bölge sanat okulları, bahis mev
zuu tefsir kararının «Orta mektep tahsilini ver
dikten sonra en az üç sene» yolundaki müddet 
kaydına uymayan ve müddetleri bir sene eksik 
olan okullardan olduğunu dermeyan etmektedir. 
Bununla beraber Maarif vekâleti: Bu hakkın 
müstedilere de tanınması için bahis mevzuu 
tefsirin şümulleştirilmesi. için teşebbüsatta 
bulunulmasının Millî Müdafaa vekâletine bildi
rildiğini ilâve etmektedir. 

•Su izahata göre: Mer'i kanun hükümlerine 
nazaran yedeksubay hakları olınıyan müstedile
re bu hakkın tanınmasının yeni bir kanun mev
zuu olduğu tezahür etmesine ve böyle bir salâ
hiyeti haiz olmıyan Encümene karşı sepkeden 
dilekler üzerine tâyini muameleye mahal olma
dığına karar vermekten başka yapılacak bir mu
amele olmamasına binaen tarih ve numaraları 
yukarıda bahsedilen Encümen kararlarının değiş 
tirilmesine lüzum olmadığına karar verildi. 

Ar. En. Reisi M. M. Kâtip 
Balıkesir Ordu Samsun 
//. Karan II. Harlan N. Fırat 

Tokad Niğde Çorum 
M. Develi V. Erem • N. Kayaalp 

Bolu Siird Kocaeli 
Lâtfi (jörm H. Şevket Dağ t. Talan 

(raziauteb İzmir 
M. Şahin Dr. II. II. Cura 

Ankara . Sivas 
Nihat Anılmış, Akif öztekin Erdemgil 

« » ***• 
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S. Sayısı: 88 
Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında 

kanun lâyihası ve Nafia, Adliye, Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/613) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1500 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında Nafia ve Dahiliye vekilliklerince müştere
ken hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 4 . IV . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B, Saydam 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma kanun lâyihasının mucip sebepleri 

Memleketimizin iklim ve meteorolojik şartları icabı olarak selâbi karakterde bulunan kapalı ve 
akar suların zaman zaman husule getirdikleri taşkınlar tesiriyle geniş sahalar su altında kalmakta 
ve bu yüzden maddi ve mânevi büyük zarar ve hasarlar vukua gelmektedir, tabii tesirler altında 
vukua gelen bu hâdisede, mecralar içinde ve civarında ve taşkın sahaları dahilinde herhangi ga

yeye matuf olursa olsun vücude getirilmiş olan tesisat, inşaat ve garsiyatın mühim rolü olmak
ta, tabii âmillere inzimam eden bu suni tesirler taşkın şiddetinin artmasını ve tahrip sahasını 
genişletmesini mucip olmaktadır. Son iki yıl içinde yurdun bazı mıntakalarında vukua gelen taş-

- kınların umumiyet ve ekseriyetle bu suni âmiller tesiriyle tahrip sahasını arttırmış olduğu görül
müştür. Aynı zamanda gerek Hükümet eliyle ve gerekse hususi teşebbüslerle taşkınları önlemek 
üzere kapalı ve akar sular üzerinde vücude getirilen tesisat ve inşaatın muhafazası ve yıkılmala
rına karşı tedbir alınması, onarılması gibi mühim ameliyelerin gelişi güzel ve tehlike anında ve 
cebrî bir surette yapılmasına kalkışılması bu hareket ve faaliyetlerin müspet bir netice vermesine 
imkân vermemekte ve bu vaziyet bir çok kargaşalıklara, zarar ve hasarlara sebebiyet vermektedir. 

Taşkınlara karşı vücude getirilen tesisatın islemesi, gerek Hükümete ve gerekse bunlarla 
nlâkalı hakikî ve hükmi şahıslara bir çok vazifeler tahmil etmekte, yapmak ve yapmamak şeklinde 
ifade edilen ve bugünkü vaziyetiyle ahlâki ve içtimai birer vecibe halinde bulunan bu hareket 
ve faaliyetlerin organize edilerek müeyyidelere bağlanmasını zaruri kılmış bulunmaktadır. 

Yıllardanberi yurdumuz için birer âfet halinde devam ve tekerrür eden bu hâdiselerin bilhassa 
son iki yıl İçinde açtığı rahneler bunun süratle yapılmasını icabettirmiştir. 

Bu suretle Hükümet ve alâkalı olan vatandaşlar el birliğiyle bu mücadelede müştereken çalı
şacak ve büvük külfet ve fedakârlıklarla vücude getirilen inşaat ve tesisatın muhafazası, onarıl
ması ve ıslahı işlerinde hisselerine düşen vazifeyi yapacak ve taşkın anında da suların istilâsına 
mâni tedbirlerin alınması için kendilerine verilen ve düşen vazifeleri yapmakla mükellef tutu
lacaklardır. 

Bu gayeye matuf olarak hazırlanan kanun lâyihasının 
Birinci maddesine; Evvelemirde yüksek su seviyesi gösteren umumî ve hususi; kapalı veya 

akar suların taşkm sahalarına ait sınırlarının Hükümetçe tesbit ve ilân edileceği; 

• - v ı 
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Ifcifrei maddesine; bu sınırlar içinde kalan yerlere Hükümetin müsaadesi lâhik olmadan şa

hıslar, cemiyetler, vâkıflar, belediyeler ve mahallî Hükümet idareleri tarafından suyun cereyanına 
ve seviyesinin yükselmesine tesir edecek mahiyette ve hangi gayeye matuf olursa olsun tesisat, 
inşaat, tadilât ve garsiyatm yapılmasının yasak olduğu ve bu hüküm hilâfına hareket edenlerin 
yaptıkları bu tesisat, inşaat, tadilât veya gıarsiya tın herhangi bir hükme tâbi tutulmıyarak mahallî 
Su işleri veya Nafia müdürlerinin teklifi ve valilerin tasdiki ile hemen yıktırılacağı ve ortadan 
kaldırılacağı; 

Üçüncü maddesinde; Mahallî Su işleri veya Nafia müdürlüklerince fennen lüzum gösterilmesi 
halinde birinci madde mucibince tesbit ve ilân edilecek olan sınırlar içinde suyun akmasına mâni 
olan büyük, küçük ağaç ve fidanlarla binaların kaldırılacağı, bunlardan Hükümet, Belediye, Hu
susi muhasebe, Vakıflar ve köy manevi şahsiyetlerine ait olanlar için bir bedel verilmiyeceği, 
eşhasa ait olanların ise usulen istimlâk edileceği ancak toprak birikintisi, set, dolma, çit gibi ma
nialar için eşhasa da ait olsa hiç bir şey verilmiyeceği; 

Dördüncü maddesine; Sahil ve şeddelerin taşkın sulariyle yıkılma tehlikesine maruz bulundu
ğunu veya yıkıldığını veyahut eivar arazinin gelen taşkın sulariyle istilâ edilmekte bulunduğu
nu veya bu tehlikenin yakın olduğunu görenler bunları derhal oraya civar olan Su işleri veya 
Nafia müdürlüklerine veya buna bağlı olan teşkilâta veyahut en yakın muhtar, jandarma daire
leriyle karakollara veya mülkiye âmirlerine haber vermeğe mecbur bulundukları; 

Beşinci maddesine; Tehlikeyi görenler bunun aşağı mıntakalara sirayet edeceğini ve bu mm-
takalar içinde tehlike melhuz bulunduğunu müşahede ederlerse keyfiyeti derhal o mmtakalarm 
alâkalı ve mesul makamlarına en seri vasıtalar ile ihbar etmekle mükellef buunduklari; 

Altıncı maddesine; Taşkın sulariyle sahil ve şeddelerin yıkılma ve yarılma tehlikesine maruz 
bulunması veya civar arazinin su istilâsına uğraması gibi fevkalâde anlarda bu hâdisenin vukua 
geldiği mahallin en büyük mülkiye memurunun vereceği emir ve yapacağı davet üzerine bu teh
like altında bulunan köy ve kasabaların yerli halkından (18) yaşını bitirip (50) yaşını doldur
mamış olan bilûmum erkek nüfusun ellerinde bulunan balta, kazma, çapa, kürek, testere, keser, 
varyoz, el arabası vesaire gibi yargınları kapatmağa ve yıkıntıları tıkamağa ve su istilâsının önü
nü almağa elverişli her türlü alât vasıta ve malzemeleriyle tehlike mahallerine derhal giderek 
verilecek emir ve talimat dairesinde hizmet ve yardım etmeğe mecbur oldukları, köylü tarafın
dan tedarik edilemiyen vasıtaların da Nafiaca temini lâzım geldiği, tehlikeye uğrayan mahal hal
kı bu âfetin önlenmesine kifayet etmediği veya daha ziyade yardıma ihtiyaç hâsıl olduğu tak
dirde de tehlike altında bulunan mahallin en büyük mülkiye memurunun emir ve davetiyle 
tehlike dışında kalan civar ve komşu halktan kabiliyetli olanlarının ellerinde bulunan ve lüzumlu 
olan her türlü malzeme alât, edevat ve vasıtalarla bu yerlere çağırılacakları bunların, ellerinde 
mevcut ve lüzumlu bütün malzeme ve vesaiti ameliyatı idare edenlerin emrine vermekle mükellef 
bulundukları, mülki idare mmtakası haricinde kalan halkın da, tehlike ve âfete mâruz bulunan ye
rin en büvük mülkiye memurunun bu davetine icabet etmekle ve vereceği emirleri dinlemekle 
mükellef bulundukları, aynı şekilde vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köy muhtarları ile o ci
varda bulunan asker ve jandarma kıta komutanlarının bu yerlere yardımcı göndermeğe ve icabında 
da bizzat bu mahallere gitmece mecbur bulundukları; 

Yedinci maddesine; taşkınlardan doean tehlikelerin önünü almak üzere yapılan amiliyatta teh
like dışında kalan komşu yerlerden celbedilerek çalıştırılan halkm beraberlerinde getirdikleri veya 
amelivatı idare edenlerin emrine verdikleri alât, edevat ve malzemeden hasara ve zıyaa uğrayanla
rının bedellerinin Hükümetçe sahir>erine ödeneceği; 

Sekizinci maddesine; taşkın tehlikesine mâruz bulunan yerlere gideceklerin muayyen tarifeli 
vasıtalarla gitmeleri halinde .naklive ücretlerinin mahallî Hükümetçe ödenmesi lâzımgeldiği; aynı 
zamanda müstacel vazivelerde salâhivetli memurların gösterecekleri lüzum üzerine bunlarm 
kamvon. kamyonet, araba ve dî#er nakil vasıtalariyle tehlike mahalline gönderilecekleri, bunlara 
ait naklive ücretlerinin mahallî Hükümetçe derhal ödenmesi lâzımgeldiği, bundan başka bu işlerde 
çalıştırılanlara istisnasız olarak bu mesailerine mukabil hiç bir suretle ücret verilmiyeceği, ancak 
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çalıştıkları müddete münhasır kalmak üzere kendilerine parasız olarak ekmek ve katık temin 
edileceği; 

Dokuzuncu maddesine; bu işlerde çalışırlarken sakatlananlara, sakatlık derecelerine göre ken
dilerine ve ölenlerin de ailelerine polis ve jandarma efradına verilen tazminat kadar Hükümetçe 
para verileceği, yaralananların derhal en yakın hastanelere sevkedilmeleri ve bütün hastanelerin 
bu yaralı ve sakatları derhal kabul ve tedavi etmekle mükellef bulundukları, bu tedaviniu 
Devlet ve âmme müesseselerine ait hastanelerde meeeanen yapılaeağı hususi hastanelerde yapıl
masına lüzum hâsıl olacak tedavilerin Hükümetçe ödeneceği; 

Onuncu maddesine; taşkınlarda ve tehlike zamanlarında mesul ve alâkalı makamları haberdar 
etmek üzere çekilmesine lüzum hâsıl olacak tel yazılarının P. T. T. merkezleriyle demiryol istas
yonları tarafından parasız ve acele işaretiyle çekilmesi lâzımgeldiği, bu telyazılarını alan memurla
rın da geciktirilmesine meydan verilmeden bunları ait oldukları mahalle göndermeğe ve vermeğe 
mecbur oldukları; 

On birinci maddesine; mahallî Hükümetin veya alâkalı olan su işleri veya Nafia müdürlükleri 
memurlarının tanzim ederek tevdi edecekleri sevk kâğıtları üzerine Devlet demiryolları istasyon 
memurlarının hâdise mahalline gönderilecek olanları asker tarifesiyle ve mahsubu sonradan yapıl
mak üzere hâdise yerine veya civarına indirmek şartiyle yolcu ve marşandiz katarlariyle gönder
meğe mecbur bulundukları; 

On ikinci maddesine; altıncı maddede tesbit edildiği veçhile bu işlerde çalıştırılmak üzere 
salahiyetli memurlar tarafından hâdise mahalline hareketleri emrolunanları, hastalık gibi meşru ve 
şayanı kabul bir mazeret ve bir sebep olmadıkça iş başına cebren sevketmeğe mahallin en büyük 
mülkiye memurunun mezun ve bu hususta verilecek emirleri zabıta kuvvetlerinin derhal ifaya mec
bur bulundukları; 

Davet sırasında köy ve kasabalarında bulunupta sıhhi vaziyetleri müsait olduğu halde herhangi 
bir surette bu davete icabet etmiyenlerden veyahut hâdise mahalline gittikleri halde çalışmıyan-
lardan kaymakam veya valinin karariyle beş liradan on liraya kadar hafif para cezası alınacağı 
ve bu kararların katı bulunduğu, bu cezayı vermiyenler hakkında Tahsili emval kanunu hüküm
lerinin tatbik olunacağı; beşinci maddede yazılı memurlardan hâdise mahalline yardımcı gönder-
miyenlerle alâkadar olmıyanlarm Türk Ceza kanununun 230 ncu maddesinin ikinci fıkrasına göre 
cezalandırılacakları; 

On üçüncü maddesine; tehlikeye mâruz bulunan mahaller halkından (18) yaşını bitirip (50) 
yaşını doldurmamış bütün erkek nüfus arasından bedeni kabiliyeti müsait olanların altıncı mad
dede yazılı işleri yapmakla mükellef bulundukları, bunların daha önceden köy ihtiyar heyetleriyle 
belediyeler tarafından ikişer nüsha defterlerinin tanzim olunacağı ve bu defterlerin mahallin alâ
kalı en büyük mülkiye memurlarına tasdik ettirilerek birer nüshasının bu defterleri tanzim eden 
muhtarlara ve belediye reislerine ve birer nüshasının da mahallin en büyük mülkiye memurlarına 
tevdi olunması lâzımgeldiği ve lüzumu halinde mükelleflerin bu defterlere göre iş başına çağrrıl-
malan; 

On dördüncü maddesine; bu kanunun tatbik şekillerini göstermek üzere Dahiliye ve Nafıa vekâ
letleri tarafından bir talimatname tanzim edileceği. 

Esasları tesbit edilmiş ve bu maksadın temini için işbu kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

(§ . Sayısı: U) 
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Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 5 . V , 1941 
Esas No. 1/613 

Karar No. 15 
Yüksek Reisliğe 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma 
hakkında Nafia ve Dahiliye vekilliklerince müş
tereken hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
4 . IV . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp 16 . IV . 1941 tarihinde Yüksek 
makamınızdan Encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası ve mucip sebepleri Nafia ve Da
hiliye vekâletleri mümessilleri huzuriyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Memleketimizde zaman zaman vukua gelen 
taşkın ve su hücumlarını önlemek ve bu husus
ta alınacak tedabir ve tevlit edeceği zararlara 
mâni olmak düşüncesiyle tanzim olunan kanun 
lâyihası, bazı maddelerinde tadilât yapılmak 
suretiyle Encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesine tavzih maksa-
diyle bir fıkra ilâve edilmiş ve 3 ncü maddesi 
de birinci maddede zikrolunan arazi dahilinde 
bulunan eşhasa ait emlâk ve arazinin Nafiaca 
istimlâk edileceği suretiyle tasrih edilmiştir. 

Dördüncü maddeye (Daimî bakıma tabi ol
sun olmasın) fıkrasının ilâvesi suretiyle Nafia
ca daimî bakıma ve kontrola tabi bulunan sa
hil ve sedlerin taşkın sularla yıkılma tehlikesi
ne veya halkın su âfetine maruz olduğunu gören
lerin de daimî bakıma tâbi olmıyan yerler gi
bi mahallin resmî müesseselerine haber vermek 
mecburiyeti düşünülmüştür. 

Altıncı maddede tavzih maksadiyle ufak bir 
tadilât yapılmış ve tehlikenin büyüklüğü ve 
genişliği halinde mahallin korunma işlerini ida
re eden âmirin civarda ve mahallinde bulunan 
ve tahlis işlerinde faideli olacak askerî ve mül
ki ve hususi teşekküllerden yardım celbine te

şebbüs edeceği gibi müracaat vâki olan her ma
kamın da bu yardım dâvetine icabet etmek 
mecburiyeti kanun lâyihasına ayrı bir madde 
olarak ilâve edilmiştir. 

Hükümetin 10 ncu maddesi 11 nci madde 
olarak ve bu maddeye telefon muhaberatı da 
ilâve edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

8, 9, 10 ve 12 nci maddelerde yapılması za
ruri masraflar karşılığının İdarei hususiyelerce 
bütçelerine konulmak suretiyle sarfa imkânı 
maddi olmadığı kanaati Dahiliye vekilinin En
cümenimizde verdiği izahattan hâsıl olmasına 
binaen zaman ve miktarı tâyin olunamıyaeak 
bu masrafların hâdisenin vukuu takdirinde Ha
zinece masarifi gayrimelhuzadan tediyesi 13 ncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Bu kanunun tatbikatını gösterir talimatna
menin tanziminde Münakalât vekâletinin de alâ
kasını teminen 16 cı madde tadilen kabul edil
miştir. 

Bermucibi havale Adliye encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafia En. Reisi M. M. Kâtip 
Erzincan Eskişehir Sivas 

A. 8, tlter t. Arukan A. N. Demirağ 
Afyon Ankara Ankara 

M. Gönenç A- Bayttn E. Demirel 
Elâzığ İçel İsparta 

F. Z. Çiyiltepe C. Mersinli H. özdamar 
İzmir Malatya Niğde 

S. Epikmen M. Ş. Özpazarbaşı H. Mengi 
Tunceli Urfa Urfa 

Sami Erkman R. Soyer Ş. TJluğ 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 27 . XII. 1941 
Esas No. 1/613 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma 
hakkında Nat'ia ve Dahiliye vekâletlerince müş
tereken hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 
4 . IV . 1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının Nafıa en
cümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize de 
havale ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva et
mekte olduğu hükümler Nafia ve Dahiliye ve
kâletlerinin salahiyetli mümessilleri huzuriyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizin iklim ve hava şartlarının ica
bı olarak zaman zaman vukua gelen su taşkınla
rında mecralar içinde veya civarında vüeude 
getirilmiş olan tesisat ve inşaat veya bu 
sahalarda bulunan fidan ve ağaçların 
tabii âmillere inzimam eden suni tesirleri netice
sinde tahrip sahasının vüsat kesbeylediği ve 
bundan başka taşkınları önlemek maksadiyle 
kapalı veya akar sular üzerinde vüeude getiri
len tesisat ve inşaatın muhafaza ve icabettikço 
takviyeleri gibi mühim ameliyelerin gelişi güzel 
ve tehlike anında yapılmakta olması yüzünden 
bu yoldaki faaliyetten müspet bir netice alına
madığı Encümenimizde verilen izahattan anla
şılmıştır. Tahrip sahası bu suretle gittikçe vü
sat kesbeden su taşkın ve hücumlarını önlemek 
maksadiyle tanzim edilmiş olan lâyiha heyeti 
umumiyesi itibarîle Encümenimizce de kabule 
şayan görülerek maddelerin ayrı ayrı tetkik ve 
müzakeresinde aşağıda arzolunan neticelere va
rılmıştır : 

Yüksek su seviyesi gösteren umumî ve hususi 
kapalı veya açık suların taşkın sahalarına ait 
sınırlarmm Hükümetçe tesbiti hakkındaki birin
ci maddeye Nafia encümenince yapılan ilâvede 
su işlerinde şimdiye kadar yapılmış olan etüt ve 
rasadat neticesine, ve vukua gelen hasarların 
ehemmiyetine göre mmtaka ve devrelere ayrıla
cağı beyan edilmiştir. Maddedeki Hükümet 
kelimesinden icra Vekilleri Heyeti kasdedildiği 
ve fennî tetkiklere binaen yapılacak tekliflerin 
JSTafia vekâletince toplanacağı anlaşılmış olma

sına binaen madde yeni baştan bu mefhumları 
ihtiva ve ifade edecek şekilde kaleme alınmış 
yüksek seviye gösteren umumî ve hususi kapa
lı veya akar sularm taşkını altında kalan veya 
sn hücumlarına mâruz bulunan arazi sınırları
nın tesbitinde fennî tetkik ve rasatlardan elde 
edilen neticeler esas tutulmakla beraber işin 
devre veya mmtakalara ayrılması hakkında vu
kua gelen veya vukubulması muhtemel olan ha
sarların ehemmiyet ve şümulüne göre bir sıra 
tertip ve takip olunacağı tasrih edilmiştir. 
Bu maddeye göre tesbit edilmiş olan sınırlar 
içinde Hükümetin müsaadesi olmaksızın şahıslar, 
cemiyetler, vakıflar, belediyeler veya mahalli 
Hükümet idareleri tarafından suyun akmasına 
veya su seviyesinin yükselmesine tesiri olabile
cek tesisat, inşaat, tadilât veya garsiyat yapıl
masının yasak olduğu Hükümet teklifinin Na
fıa encümenince aynen kabul edilmiş olan ikin
ci maddesinde yazılıdır. Bu maddenin tanzimin
den maksat İcra Vekilleri Heyetinince tesbit 
edilmiş olan hudutlar dahilinde hükmi veya 
hakikî şahıs tarafından suyun akmasına mâni 
olacak inşaat ve tesisat yapılmamasında ve ağaç 
veya fidan dikilmemesini temin olduğuna gö
re hükmi şahıslardan bir kısmının tadadiyle 
bir kısmının bundan hariç bırakılması doğru 
görülmiyerek birinci fkranm mutlak bir şekilde 
tanzimi ve aynı zamanda da müsaade verecek 
makamın da tâyini tercihe şayan görülmüştür. 

İkinci maddenin yeni şekline nazaran sınır
ları İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân edil
miş olan sahada vali veya kaymakamdan müsaa
de almaksızın suyun akmasına veya su seviyesi
nin yükselmesine tesiri olabilecek tesisat, inşaat 
veya tadilât yapmak fidan veya ağaç dikmek 
menedilmiştir. Bu müsaadenin verilmesinden 
önce vali, mahallî su işleri müdürünün; bu teş
kilâtın bulunmadığı yerlerde Nafia müdürünün 
mütalâasmı almakla mükelleftir. Bu hükme 
muhalif olarak ve izin istihsal edilmeden yapı
lan tesisat, inşaat aynı usule tevfikan yıktırılır, 
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Su taşkın ve hücumlarını önlemek maksa-
diyle ittihaz kılman tedbirler meyanmda fennî 
lüzum hâsıl olduğu takdirde evvelce sınırları 
tesbit edilmiş olan sahalardaki gayrimenkulle-
rin yıkılabileceği ve aynı zamanda ağaç ve fi
danların da kaldırılabileceği ve bu suretle yıkı
lan bina ve tesisatla köklenen ağaçların sahiple
rine istimlâk hakkındaki hükümlere tevfikan 
tazminat verileceği Hükümet teklifinin ikinci 
maddesinde yazılıdır. 

Zikri geçen saha dahilindeki bina veya tesi
satın yıkılıp kaldırılması veya ağaçların köklen-
mesi halinde sahiplerine mahrum edildikleri 
hak ve menfaatlara mukabil yıkılan veya kal
dırılan bina tesisat veya ağaçların değer pahası
nın peşin olarak ödenmesi Teşkilâtı Esasiye ka
nununun sarih hükümleri icabından olması itiba
riyle Hükümet teklifinin Nafia encümenince de 
kabul edilmiş olan bu maddesinde yazılı esaslar 
yerindedir. Ancak istimlâk hakkındaki mevzua
tın bu madde hükümleri muvacehesinde tatbik 
şeklini göstermek gerek tatbikatta husulü müm
kün tereddütleri izale ve gerek istimlâk usulü
nün cari olamıyacağı ağaç ve fidanlar hakkında 
değişik hükümlerin vazı ve tedvini bakımından 
zaruridir, üçüncü maddenin bu esaslar dahilin-
Eneümenimizee tetkik edilmiş olan şekline göre 
fennî lüzum hâsıl olduğu takdirde kanunun 
birinci maddesi hükümleri dairesinde tesbit ve 
ilân edilmiş olan şuurlar içinde suyun akmasına 
engel olan fidan, ağaç veya binalar, tesisat ve 
diğer manialar bedeli peşin ödenmek şartiyle 
kaldırılabilir. Ancak bunlardan Devlete, bele
diyeye, hususî idarelere, köy hükmi şahıslarına 
ait olanlar için esasen âmme menfaatleri bakı
mından tahmil edilen bu külfet mukabilinde hiç 
bir bedel veya tazminat verilmez. Diğer hük
mi veya hakikî şahıslara ait bina ve tesisata 
arsasiyle birlikte istimlâk hakkındaki hükümlere 
tevfikan bir bedel takdir olunarak bundan ar

saya isabet eden kısım tefrik edildikten Sonfâ 
geri kalanı peşin olarak sahibine ödenir. Bu şa
hıslara ait fidan, ağaç veya esaslı bent ve sa
vaklardan belediye hududu içinde olanlara be
lediye encümeninin bu hudut içinde bulunanlara 
vilâyet daimî encümeninin seçeceği ehlivukuf 
tarafından takdir edilecek kıymetin peşin ola
rak ödenmesi meşruttur. Belediye veya vilâyet 
daimî encümeni işin mahiyet ve vüsaine göre 
bir veya müteaddit vukufehli tayinde serbest 
bırakılmıştır. Filhakika kıymet itibariyle cüzi 
sayılabilecek muamelelerde birden fazla vukuf 
ehli seçilmesi taraflar için lüzumsuz bir külfeti 
mucip olabilir. Bu mahzuru önlemek için vukuf
ehli adedinin tâyini mahallî encümenlerin tak
dirine bırakılmıştır. 

Cezaî hükümlerden bahis olan 12 nci maddede 
yapılan tadil maddedeki mefhumları ceza teknik 
ve esaslarına tevfik etmekten ibaret kalmıştır. 
Lâyihanın diğer maddeleri mahallî idarî teşek
küllere tevdi ve tahmil eylediği vazife ve sa
lâhiyetler itibariyle Dahiliye encümeninin nazarı 
tetkikinden geçeceği cihetle encümenimiz bu hu
suslarda ayrıca tevakkufu faydalı görmiyerek 
zikri geçen maddelerin aynen kabulüne karar 
verilmiştir. 

Havalesi veçhile Dahiliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin Galip Cültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 
İV. Aksoy O. Niyazi Burcu F, Fikri Düşünsel 

Bursa Erzincan Hatay 
Atıf Alcgiiç A. Fırat B. S. Kunt 

Kayseri Kocaeli Manisa 
R. özsoy Salâh Yargı A. Tümer 

"Rize Sinob Tokad 
Dr. S. A. Dilenire C. Atay S. Atanç 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 24 . III. 1942 
Esas No. 1/613 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Nafia ve Dahiliye vekilliklerince müşterek 
olarak hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 4 . IV . 
1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan ve Encümenimize de havale buyu-
rulmuş olan Taşkın ve Su hücumlarına karşı 
korunma kanunu lâyihası Nafia ve Adliye encü
menleri mazbatalariyle birlikte Nafia ve Da
hiliye vekilleri mümessilleri hazır bulunduğu 
halde okundu ve kanunun umumî heyeti ve mad
deleri üzerinde konlşulup incelendi. 

Yurdumuzun bir çok yerlerinde kapalı veya 
akar bir halde bulunan suların zaman zaman 
taşmakta ve etrafındaki geniş araziyi -kaplıya-
rak bir çok zararlara sebep olmakta bulunduğu 
herkesçe bilinen acı bir hakikattir. Suların taş
masında başlıca âmil olan sebepler arasında en 
önemli yer alanları; suların yataklarında veya 
denize döküldükleri yerlerde vaktiyle her na
sılsa bazı tesisat vücude getirilmiş veya inşaat 
yapılmış veya ağaç dikilmiş ve yataklarda sel
lerin tesiriyle bazı manialar husule gelmiş ve 
bazı kesimlerde yatakların yükselmiş olmasıdır. 
Bunlar olduğu gibi kaldıkça suların taşkın za
manlarında yapacakları zararlar da gittikçe 
daha genişliyeeek ve millî emeklerin ve servet
lerin heder olmasına meydan verecektir. Suların 
taşkın zamanlarında köy ve kasabalara yaptık
ları zararların önüne geçmek için mahallî Hü
kümetlerce mümkün görülen tedbirler alınmakta 
ve çalışılmakta ise de suların araziyi ve ekin
leri basmasına karşı esaslı tedbirler alabil
mek için mahallî Hükümetlerin kanuni kud
ret ve salâhiyetleri yok gibidir. îşte bu gibi teh
likeleri gerek vukuu zamanında ve gerek vu
kuundan evvel önleyebilmek için vilâyetlerin 
geniş salâhiyetlerle teçhiz edilmesine ve halka 
da bazı mükellefiyetler yükletilmesine ihtiyaç 
ve zaruret bulunduğunda ittifak edilerek kanun 
umumî heyeti bakımından kabul edilmiştir. 

Mddeler üzerine yapılan konuşmalar sonu
cunda da Nafia ve Dahiliye vekilleri mümessilleri 
de mutabık olarak aşağıda yazıldığı şekilde 

bazı maddeler de az değişiklikler yapılmıştır. 
Birinci ve ikinci maddeler bazı kelime de-

ğişiklikliği ile Adiye encümeninin teklifi veç
hile kabul edilmiştr. 

Üçüncü maddede istimlâk kanunu hüküm
lerine göre kıymeti takdir edilen bina ve tesi
s a t ı ^ kaldırılmasiyle bunların arsaları veya 
bitişik araziları sahiplerinin faydalanamıyaca-
ğı bir durumda kalırsa bunlara ait bedelin 
takdir olunan kıymetten tenzili ile sahiplerine 
terki adalete uygun görülmemiş ve bir de fidan 
ve ağaç ve esaslı bent ve savaklar için takdir 
edilen kıymet hakkında beş gün içinde idare 
heyetlerine itiraz hakkı bırakılmış ve her iki 
şekilde yapılan istimlâk bedellerinin Nafia ve
killiğince ödenmesi kabul edilmiş ve madde 
bu kayıtları ihtiva edecek daha açık bir şe
kilde yazılmıştır. 

Nafia encümeninin altıncı maddesi esas hü
kümleri muhafaza edilerek ve daha açık olarak 
lâyihanın altıncı maddesinde yazıldığı veç
hile kabul edilmiştir. 

Yedinci madde olarak Nafia encümeninin 
yedinci maddesi ve sekizinci ve dokuzuncu 
maddeler olarakta Hükümetin teklif ettiği 
yedinci ve sekizinci maddeler hükümlerinde 
bir değişikliği tazammun etmeksizin lâyihada 
yazıldığı şekillerde kabul edilmiştir. 

13 ncü maddede yazılı 8 ye 9 ve 10 ve 12 
nci maddelerin çerçevesi içinde bulunan alât 
ve vesait bedelleriyle koruma işlerinde çalışan
ların ekmek ve katık paralarını, ve hastaların 
tedavi ücretlerinin Hazinece gayrimelhuz mas
raflar tertibinden tesviye edileceği tasrih edil
mek suretiyle lâyihada yazıldığı veçhile kabul 
edilmiştir. 

Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir ni
zamnamenin Dahiliye ve Nafia vekilliklerince 
müşterek olarak tanziminde fayda görülerek 
16 ncı madde yazılmıştır. 

Kanunun başlığı da daha vazıh ifade edilebil-
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miş olmak için taşkın sulara ve su baskınları
na karşı koruma kanunu lâyihası şeklinde yazıl
mıştır. 

Yukar ıda arzedilen değişikliklerle lâyiha 
Umumî Heyette müzakere edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur . 

Dahiliye E n . Rs. 
Tekirdağ 

(\ Uybadm 
Kâtip 

Kütahya 
Sadrı Ertem 

Reis V. 
Çoruh 

A Uf T üzün 

Ankara 
Ekrem Ergim 

M. M. 
Zonguldak 

/. E. Bozkurt 

Ankara 
Fevzi Daldal 

Antalya 
R. Kaplan 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzu rum 
N. Elgün 

İzmir 
M. A İdemir 

Maraş 
Z. Kayran 
Trabzon 

S, A banozoğlu 

Antalya 
T. Sökmen 

Çorum 
/. K. Alp mı 
Cîaziaııteb 

Dr. A. Melek 
Kars 

E. Özoğuz 

Balıkesir 
S. Uzay 

Erzurum 
Z. S oy demir 

Hatay 
A. Türkmen 

Malatya 
E. Barkan 

Mardin 
Edib Ergin 

Yozgad 
S. Korkmaz 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/613 
Karar No. 29 

25. V ,1942 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Meclis Umumî Heyetince Encümeni-
•mizn.e de tetkiki tasvip edilerek havale hnvprul -
muş olan, İNat'ıa ve Dahiliye vekilliklerince müş
tereken tanzim edilmiş «Taşkın ve su hücumla
rına karşı korunma kanunu lâyihası» ve mucip 
sebepleri, Nafia, Adliye ve Dahiliye * ncünıenle-
rmin mazbata ve teklifleriyle birlikte, Hükümet 
admet sayın Nat'ia vekili hazır bulunduğu halde 
okundu. 

Lâyihanm istihdaf ettiği maksat : Encümeni
mizde tekrar lanan izahlara göre, «Kura arazi
liyle bahçelerin İskasına ımıhsnş kanal ve çayla
rın ta thir ve tamiri hakkında» ki 8 nisan 1334 
tarihli kanunla, «Seylâptan dolayı İrası hasar 
eden gayrimemlûk eııharı sagivenin tathiri hak 
kında» ki 2 şubat 133(5 tar ihl i kanun hükümle
rinin baki kaldığı ve bu Ifıyiha ile istihdaf edilen 
maksadın : 

1. — Su rejimi tesis edilmiş, su taşkın ve bas
kınlarına karşı gerekli tedbirler alınmış, şedde, 
kenar ve sair tesisler yapılmış mahallerde bunla
rın iyi bir halde kalmalarını temin için, mahallî 
alâka ve teyakkuzu da temin etmek, tehlike vu
kuunda süratl i tamir ve önleme işleri için umu
mî menfaat adına halk y a l ı m ı m ı kanunlaşt ı r
mak; 

2. — Arzettikleri tehlikeler nazara al ınarak 

tesbit edilmiş veya ıslah ve tanzimi işlerine fiilen 
başlanmış vaziyet ve mahallerde gerekli kolaylık 
ve salâhiyetleri elde etmek; 
olduğu anlaşılmış ve su mevzuu etrafındaki bü
tün hükümleri bir araya toplayan bir lâyihanın 
da hazırlanmakta olduğu ilâve edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerine görüşmeler : Bil
hassa, üç noktada toplanmışt ı r : 

1. - - Lâyihanın fi ve 3 neü maddelerinin ih
t iva ett iği hükümle r ve Teşki lât ı Esas iye kanu
nunun 73 - 74 ve 103 neü maddeler i : 

i) f> ncı madde hükümleri itibariyle : Aşa
ğıda imzaları üzerinde muhalefet şerhi vermiş 
olanlar dışındakilerin ekseriyetle varmış oldukla
rı kara r ve mütalâa şudur : 

Fevkalâde icap ve vaziyetle mahdut kalmak 
şar t iyle teklif in Teşkilât ı Esasiye ile tearuz eden 
ciheti yoktur. Çünkü : 

a) 73 ve 74 neü maddeler, «umumî men
faat» ve «fevkalâde hal» olarak iki şart ı ihtiva 
etmekte ve su baskın ve hücumlar ında bu vasıf
lar tamamen mevcut bulunmaktadır . 

b) Benzeri vaziyetlere ait ve 73 neü madde
nin son fıkrasına müstenit - 442 sayılı Köy ka
nunu madde 13 fıkra 24, 309 sayılı Muzır hay
vanların itlafı kanunu madde 2, Çekirge kanu
nu madde 3, 3116' savdı Orman kanunu fasıl 2 -

( S. Sayısı : 88 ) 
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mütaaddit teşriî içtihatlarımız vardır. 

e) «Mükellefiyet» in mutlaka bütün Türk 
vatandaşlarını aynı zamanda ve aynı şekilde va
zifelendirmesi hiç bir bakımdan şart olarak mü
talâa edilemez. 

ii) 3 ncü madde ilk fıkrası itibariyle: 
Devlet, belediye, hususi idare, köy ve vakıf

lara ait malların bedelsiz istimlâk ve istimvali, 
Devletin bu mallar üzerindeki «vilâyeti âmme» 
sine, Teşkilâtı Esasiye kanununun 73 ncü maddesi 
son fıkrasına, bu işlerin biranevvel yapılabil
mesini temin için mevcut malî mülâhaza ve za
ruretlere müsteniden muvafık olacağı yolunda
ki bir reyi muhalife karşı aşağıdaki sebeplerle 
ekseriyetle uygun görülmemiştir: 

a) Teşkilâtı Esasiye kanununun 73, 74, 103 
nci maddeleri hükümlerindeki sarahat ve bu 
işlerde 73 ncü madde son fır asma istinada im
kân verecek unsurların tam olarak mevcut bu
lunmaması; 

b) Bunların her birerine ait hususi kanun
lar ve bu arada Vakıflar kanunu hükümleri; 

c) Her birinin bütçe vaziyetleri; 
d) Umumî hükümlerden aykırı hükümler 

tesis etmemekteki faydalar; 
e) Ve nihayet, bu kısım Nafia işlerinin ma

liyet bütünlüğünü sahih olarak tesbit etmek ve 
bilmekteki faydalar. 

I I . Encümenin Heyeti umumiye üzerine 
müzakereleri sırasında üzerinde durduğu ikinci, 
nokta. Lâyihanın 1 nci maddesinde mevzuubahis 
sınırlandırma meselesi olmuştur. Bir taraftan 
Hazineyi mühim bedeller tesviyesi suretiyle 
büyük tediyeler, diğer taraftan mülk sahipleri 
umumiyetle en mümbit sahalarda olan bu yer
lerden maksada zarar vermiyeeek şekillerde 
dahi istifadeyi men veya zorlaştırarak, mühim 
istihsal zararları karşısında bırakmamak için, 
fevkalâde dikkat ve kati ihtiyaçlarla mütena
sip olarak hareket edilmesi ve bu sınır dahiline 
girecek yerlerin fennî, vazıh ve teferruatlı bir 
planla tesbit olunması lüzumunda ittifak edil
miştir. 

I I I . Lâyihada birinci maddede mevzuubahis 
sulardan istifade suretiyle tesis edilmiş değir
menler ve diğer hususi sulama yollarının gü
zergâhlarında yapabilecekleri tahripler üzerine 
uzun görüşmeler olmuş ve bunların da lâyiha
nın ikinei maddesindeki hususlar arasına alın
ması kararlaştırılmıştır. 

( S. Saj 

Neticede: 
Lâyihanın heyeti umumiyesiyle ve yukarı

daki kayitlerle şayanı müzakere olduğuna, ha
zırlanmakta olduğu ifade edilen Su mevzuu et
rafındaki bütün hükümleri ihtiva eder lâyihanın 
tesirini temenniye ve Dahiliye encümeni tekli
finin esas alınmasına karar verilerek maddelere 
geçilmiştir. 

Lâyihanın unvan ve maddelerine ait ka
rarlar : 

Unvan: 
Hükümet teklifinin taşıdığı unvan üzerinde 

Encümenlerde durulduğu görülmüş ve «Su teh
likesine karşı korunma» şeklinde ileri sürülmüş 
teklife mukabil, lâyiha hükümlerini daha ziya
de ihtiva ettiği görülen Dahiliye encümeni tek
lifi kabul edilmiştir. 

Madde D - I / H - I : 
Encümenimizde verilen izahlara, yukarıda 

hulâsa edilen umumî mütalâalara, nazaran aşa
ğıdaki şekle kalbin maksadı daha vazıh ifade 
edeceğine karar verilmiştir: 

Madde 1. — Rasat ve inceleme sonuçlarına 
göre yüksek seviye gösterdiği anlaşılan umumî, 
hususi, kapalı, akar sular yaptıkları veya yapma
ları ihtimali olan hasar derecelerine göre sırala
narak her birinin su altında veya su baskını kor
kusunda bıraktıkları yerlerin fennî plânlan, 
tanzim ve Nafia vekilliğinin teklifi, îera Vekilleri 
Heyetinin karariyle tesbit olunarak «Suya dik
kat sahasfı» olarak ilân olunur. 

Tertip bakımından bu maddenin 2 nci 
madde olarak öne alınmasında fayda görül
müş ve aşağıdaki şekilde tadilen kabul edilmiştir: 

D - 3/H - 3 
«Madde 2. — Suya dikkat sahası içine düşüp 

suyun akmasına engel olduğu fennen sabit olan 
bina, tesisler, fidan ve ağaçlar ve diğer ma
nialarla bu sulara müstenit değirmen ve sulama 
arkları hakkında aşağMaki hükümler tatbik olu
nur: 

a) Bina ve tesislere, bulundukları mahallere 
nazaran mevcut istimlâk hükümleri bir kere çıp
lak arazi olduklarına ve bir kere bu gayrimen-
kullerle meşgul bulunduklarına nazaran tatbik 
edilerek farkı maliklerine peşinen ödenmek ve 
arazi yine uhdelerinde bırakılmak suretiyle mu
amele olunur. 

b) Fidan, ağaç, asmalık veya esaslı bent 
ve savaklardan, sahiplerince başka mahallere 

: 88) 
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nakledilmek istenen kısımlar için, yazı ile istene
cek mühlet, lüzumlu ve mümkün olan âzami had-
Jer dahilinde verilir. Bu müddet zarfında kaldı
rılmamış olanlarla, geriye kalmış bulunanlara 
veya yazı ile kısmen veya tamamen nakli isten
memiş olanlara, belediye hudutları içinde iseler 
Belediye encümeninin, değilseler Vilâyet Daimî 
encümeninin seçeceği vukuf ehli tarafından biçi
lecek kıymetler sahiplerine peşinen ödenerek Na-
f iaca kaldırılır, ilgili kanunlara dayanarak yapı
lacak itirazlar icrayı durdurmaz. 

c) Fennî usullere göre yapılmış olan esaslı 
bentler ve savaklardan gayri, mahallerinde nakit 
kıymeti olmayan bent, sed, dolma, çit., gibi mani
alar için hiç bir tazminat verilmez. Bu cihet va
zifeli Nafia teşkilâtının raporu ve yerlerine göre 
ilgili Belediye veya Vilâyet encümenlerinin tas
dikiyle kesinleşir. 

d) Suya dikkat sahası dışındaki değirmenle
re, sınai tesislere, ekim sahalarına giden ark ve 
kanallar, vazifeli Nafia Sular müdürlüğünce 
fennî şartlar! haiz ve maksada zarar veremiyecek 
şekilde görüldükleri yazı ile tasdik edildiği tak
dirde halleriyle veya bu müdürlükçe yazı ile tes
bit edilecek müddet zarfında yazı ile tesbit edil
miş şekillere ifrağları şart koşulmuş olduğu tak
dirde bu şartlarla ipka olunur. Aksi hallerde 
her birinin kanuni durumlarına göre genel hü
kümler tatbik olunur.» 

Üçüncü madde olarak aşağıdaki şekilde kabul 
edilmiştir : 

D - 2 /H - 2 
«Madde 3. — Suya dikkat sahası içinde vali ve

ya kaymakamdan yazılı müsaade almaksdzm suyun 
akmasına veya su seviyesinin yükselmesine tesiri 
olabilecek tesisler, inşalar veya tadiller yapmak, 
fidan veya ağaç dikmek, suyu bu saha dışına 
nakledecek kanal, ark ve tesisler yapmak yasak
tır. Bu müsaadenin verilebilmesi, Su işleri mü
dürünün bulunmıyan mahallerde Nafia mü
dürünün fennî mahzur olmadığı hakkında rapor 
vermiş olmasfına bağlıdır. Bu müdürler bu hu
sustaki talebin kendilerine vürudu tarihinden 
itibaren en geç bir ay içinde neticeyi bildirmeğe 
mecburdurlar. Yerinde inceleme gereken hallerde 
harcırah ve masrafları Nafia bütçesinden ödenir. 

Bu hükümlere aykırı olarak yapılmış veya di
kilmiş olanlar, Su işleri müdürünün, bulunma
yan mahallerde Nafia müdürünün teklifi ve va-

( S . Sa 

linin tasdiki üzerine, Nafiaca ilgililer hesabına 
yıktırılır veya kaldırılır. 

Su işleri müdürlüğü, bu sahalarda yapım, 
dikim ve ekimi caiz olabilecek olanları, yer yer 
evvelden tesbit ve ilâna salahiyetlidir. Bu ilânlar 
yazılı müsaade yerini tutar. 

D - 4 /H - 4 
Madde 4. — Aşağıdaki şekilde tadilen kabul 

edilmiştir : 
«Madde 4. — Devamlı bakıma tabi olsun ol

masın, kenar ve şeddelerin herhangi sebeple 
temellerinden veya üzerlerinden delindiğini ve
ya yanldığmı veya taşkın sularla yıkılma teh
likesine veya halkın su baskınına mâruz bulun
duğunu görenler, bunu derhal mahallin en ya
kın Nafia teşkilâtına veya en yakın mülkiye âmi
rine veyahut da alacakları haberi en seri vasıta 
ile bu makamlara ulaştırmakla mükellef tutul
muş bulunan en yakın muhtar ve jandarmaya 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Valilikler bu mecburluğu, suların kabarma 
ve taşma mevsimlerinde mahallî gazeteler ve di
ğer alışılmış vasıtalarla halka ilân eder.» 

D - 5/H - 5 
Madde 5. — (Hükümetin 5 nci maddesi ay

nen.) 

D - 15/H - 13 
Madde 6. — Aşağıdaki şekilde tadilen: 
«Madde 6. — Bu kanunun birinci maddesi 

mucibince yapılacak ilânı mütaakıp bu suretle 
tesbit olunmuş saha ile münasebetti ve tehlike 
vukuunda halkının imdat ve yardıma koşması, 
mevsim ve yol vaziyetlerine göre mümkün ka
saba ve köyler Su işleri müdürünün ve bulun
mıyan yerlerde Nafia müdürünün teklifi üzeri
ne valilikçe tesbit ve bu yerlerde sakin bulu
nan ve uhdelerinde Hükümet, belediye ve hu
susi idarelerce verilmiş vazife olmıyan, sıhhat, 
beden mazeretleri bulunmıyan 18 yaşını doldur
muş, 50 yaşma basmamış erkek nüfusun, büyük 
yaşlardan başlryarak sıra numarası konmuş 
listeleri ve her mahalde mevcut bellibaşlı mühim 
vasıtaların defteri yapılır. 

Her yıl ağustos ayı içinde gerekli tadil ve 
tashihleri de yapılacak olan bu malûmatın birer 
sureti, mahallin en büyük mülkiye âmirinden 
başka, su işleri ve bulunmıyan mahallerde Na
fia işleri müdürlükleri ve kendilerine ait saha
sı : 88 ) 
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ya mütaallik kısımları kaymakamlıklar, nahiye 
müdürlükleri, belediye reislikleri ve muhtarlık ve
ya ihtiyar heyetleri dosyasında da muhafaza olu
nur.» 

D - 6/H - 6 
Madde 7. — Aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
a) Taşkın sularla kenar ve şeddelerin yı

kılma ve yarılma tehlikelerine mâruz bulunması, 
yakın arazinin su baskınına uğraması gibi fevka
lâde hallerde, hâdisenin vukubulduğu mahallin 
en büyük mülkiye âmiri, bu kanunun 6 ncı mad
desinde yazılı listede adı olanların hepsini ve
ya bir kısmını,, yıkıntıları düzeltmeğe, yarıntıla
rı kapatmağa, mânileri kaldırmağa, tehlikede 
olanları kurtarmağa yarar, ellerinde bulunan bal
ta, kazma, çapa, kürek, destere gibi her nevi 
aletler ve icabında mevcut defterlere nazaran 
aynı zamanda kayık, araba gibi muayyen vası
talarla, tâyin edeceği tehlike noktalarına koşma
ğa davete, ve sevkettirmeğe salahiyetlidir. Bu 
emir yazı ile verilir ve vaziyet ve mahallin imkân 
verdiği şekillerde ilânı suretiyle tebliğ edilmiş 
sayılır. îlân tarihinde mahallerinde olup, kanun
ca makbul mazereti olmıyanlar derhal icabete 
ve gösterilen işlerde çalışmağa mecburdurlar. 
Kısmi talep]erde sıra numaraları esas alınır 

ve takip edecek ikinci kısmı çağırılışta geriye 
kalmış olanlar yollanır. 

b) 6 ncı maddede yazılı defterler muhtevi
yatına nazaran maksat için lüzumlu olmasına 
rağmen bulunmadığı veya kâfi derece olmadığı 
görülen alet ve vasıtalar Nafiaca temin ve bu 
maksatla tehlikenin en çok muhtemel olduğu 
noktalar civarında önceden depolar yapılır. 

c) Tehlikenin vukubulduğu mahal mülkiye 
âmirleri, tehlike ile karşılaşan veya tehlikeye 
uğrayan mahaller halkı ile âfetin önlenemeyece
ği görülen hallerde, yardım vazifeleri bu kanu
nun 6 ncı maddesi hükümleri dahilinde tesbit 
edilmiş olan başka vilâyete bağlı idarî teşkilât 
sahalarına da müracaat ve emir vermeğe mezun 
ve bunlarda istenen mahallere yetişmeğe ve 
gösterilen işlerde çalışmağa mecburdurlar. Bu su
retle verilecek emirlerden bu sahalarm mensup 
olduğu nahiye, kaza veya vilâyet makamları da 
aynı zamanda haberdar edilir. 

d) Vali ve kaymakamlarla nahiye müdür
leri ve köy muhtarları ve civardaki asker, jan
darma, Gümrük ve orman muhafaza kıtaları ku

mandanları, mafevklerinden emir ve müsaade 
beklemeksizin tehlike ile karşılaşan yerlere 
yardımcı göndermek ve icabında bizzat tehlike 
yerine gitmekle mükelleftirler. 

e) Bu madde mucibince halkın yardıma 
koşma ve çalışma mecburluğu, fevkalâde vaziye
tin devamı ile mahdut olup, bu vaziyetin üç 
günden fazla süreceği anlaşılan hallerde Hükü
metten müsaade istihsali ve geçimlerini bedeni 
mesaileriyle temin edenlere, çalışılmakta bulunu
lan mahallin mensup olduğu vilâyet daimî en
cümenince tesbit edilecek nisbetlerde gündelik 
ücret verilmesi mecburidir. 

D - 7 / H -
Madde 8. — (Dahiliye encümeninin 7 nei 

maddesi aynen). 

D - 8 / H - 7 
Madde 9. — (Dahiliye encümeninin 8 nci 

maddesi aynen). 

D - 9 / H - 8 
Madde 10. — (Dahiliye encümeninin 9 ncu 

maddesi aynen). 

D - 1 0 / H 9 
Madde 11. — (Dahiliye encümeninin 10 ncu 

maddesi aynen). 

D - 11 / H 10 
Madde 12. — (Nafia encümeninin 11 nci 

maddesi aynen). 

D - 12 / H - 11 
Madde 13. — (Hükümetin 11 nei maddesi 

aynen). jj 

D - 12 / H - 12 
Madde 14. — (Adliye encümeninin 14 ncü 

maddesi aynen). 

D - 13 / H -
Madde 15. — Olarak aşağıdaki şekilde kabul 

edilmiştir : 
«Madde 15. — 7, 8, 9, 10, 12 nci maddelerde 

yazılı alet, malzeme ve vasıta bedelleri, nakil üc
retleri, çalışanların ekmek katık masrafları, ça
lışma ve toplanma devresinde ısınma, korunma, 
dinlenme için zaruri görülecek vasıta ve madde
ler bedelleri, verilmesi gerekecek ücretler, sakat
lananlara, ölenlerin ailelerine verilecek tazminat 
paraları ve hastalananların tedavi ücretleri, gi
yim bakımından uğrıyacakları zararlar Nafia 

( S. Sayısı : 88 ) 
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bütçesinde her yıl açılacak fasıldan ödenir ». 

D - 1 / H - 13 
Bu madde 6 ncı madde olarak yukarıya ta-

dilen alınmıştır. 

D - 16 / H - 14 
Madde 16. — (Hükümetin 14 ncü maddesi 

kabul edilmiştir). 

D - 17/H - 16 
Madde 17. — (Dahiliye encümeninin 17 ne i 

maddesi aynen). 

D - 18/H - 15 
Madde 18. — (Dahiliye encümeninin 18 nci 

maddesi aynen). 
Umumî Heyet kararı veçhile Bütçe encüme

nine havale buyurulması maruzatiyle Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 

Ücretsiz çalışma Angarya oldu
ğundan ve angarya ise Teşkilâtı 
Esasiyeye muhalif bulunduğun
dan kanunun bu esasına muhali

fim. 
Reis 

A. Bayındır 
Kâtip Âza 

Cemal Kovalı A. Menderes 
Âza Âza 

Dr. G. Kahraman M. S ey f eli 
Âza 

Bu M. M. 
F. Kurdoğlu 

Âza 
7ı. Dursun 

Âza 
Hamdi Kuleli 
Âza 

M. Nedim Zabcı Nasuhi Baydar 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 52 
Esas No. 1/613 

11 .1 . 1943 

Yüksek Reisliğe 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma 
hakkında Nafia ve Dahiliye vekilliklerince 
müştereken hazırlanan ve Başvekâletin 14 nisan 
1941 tarih ve 6/1500 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihasının, Maliye ve 
Bütçe encümenlerince de tetkiki Yüksek Umu
mî Heyetçe tensip ve lâyiha encümenimize de 
tevdi buyurulmakla Nafia, Adliye, Dahiliye ve 
Maliye encümenleri mazbatalariyle birlikte ve 
Dahiliye, Maliye ve Nafia vekâletlerinin sa
lahiyetli memurları hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Memleket sularının tanzimi emrinde sarfe-
dilen gayretlerin lâyikiyle semere verebilmesi 
için taşkınlara sebep olan âmillerin ortadan kal
dırılması ve yeniden husulüne meydan verilme
mesi ve bu bapta vücude getirilen tesislerin 
muhafazasına âzami dikkat ve itina gösterilme
si lüzumu aşikârdır. İşte kanun lâyihası bu esas
ları gözönüne alarak tehlikeyi önlemek üzere 
hudusundan evvel alınması icabeden tedbir ve 
hükümleri ihtiva etmekle beraber su baskınları 
âfetine karşı içtimai tesanüde dayanan ve bu 
âfetin zararlarını tehvine yarayan hükümler de 

vazetmektedir. 
Hükümetin mucip sebepleriyle Encümenle

rin mazbatalarında tafsilen dermeyan edilen 
mütalâat dahi bu lâyihanın mühim bir ihtiyacı
mızı karşılayacak mahiyette olduğunu tebarüz 
ettirdiğinden Encümenimiz lâyihayı memnuni
yetle karşılamıştır. 

Maddelerin müzakeresine gelince: Encüme
nimiz Hükümetin veya diğer Encümenlerden 
münhasıran birinin metinleriyle mukayyet ol-
mıyarak, esasen bir iki nokta müstesna olmak 
üzere yekdiğerinden pek farklı olmıyan bu me
tinlerden kendi görüşüne göre daha uygun bul
duğunu aynen veya bazı ibare değişikliği ile 
kabul etmek şıkkını tercih etmiştir. 

Birinci madde — Fenni tetkiklere müstenit 
bir program tanzimini, pek tabii gören encümen 
bunun maddede tasrih edilmesini zait telâkki 
ederek vazıh bulduğu Hükümetin teklifini ka
bul etmiş ve ancak tesbit ve ilân keyfiyetinin 
Heyeti Vekile karariyle yapılması kaydını ilâ
ve eylemiştir. 

İkinci madde — Maliye encümeninin hazır
ladığı madde esas olarak alınmış ve ancşJk B 
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fıkrasında yazılı beş günlük itirazın mebdei 
gösterilmemiş olduğundan bunun tebliğ tari
hinden başlıyacağı tasrih edilmiş ve bu fıkra 
sonuna, üzerindeki ağaçların kaldırılması 
halinde çıplak kalacak araziden sahibinin fay
dalanması kabil olmadığı takdirde bu arazinin, 
bina ve tesislerde olduğu gibi istimlâk edilmesi 
hükmü vazedilmiştir. 

Bu maddenin C fıkrası üzerinde tevakkuf 
edilmiş ve azadan bazı zevat tarafından, ususi 
idarelerle belediyeler ve köy hükmi şahsiyet
leriyle Vakıflar idaresin© ait bina ve tesislerin 
dahi bedellerinin ödenmesi lüzumu ileri sürül
müş ise de eneümen ekseriyeti bu hususta sa
lâhiyet ve ihtisası derkâr olan Adliye encüme
ninin mazbatasında serdeklilen mucip sebebe 
istinaden Hükümetin ve Nafia, Adliye ve Da
hiliye encümenlerinin noktai nazarına iştirak 
etmiştir. 

Üçüncü madde — Bu maddenin yazılış tar
zına göre mülkiye âmirlerinin müsaadesiyle 
zararlı tesisatm yapılabileceği gibi asla mak
sut olmayan bir mâna çıkarılmakta olduğun
dan ibare buna mahal vermiyecek şekle kon
muştur. 

Bir de müsaadesiz yapılan tesislerin kaldı
rılması için sarfedilen paranın sahiplerin
den alınacağı maddenin sonuna eklenmişir. 

Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedirci mad
delerde esaslı bir değişiklik yapılmamıŞj yal
nız altıncı maddede taşkınları ölemeğe gide
ceklerin bu işlerde kullanılmağa yarayacak bü 
tün aletleri ve vasıtalariyle gidecekleri yazılı 
olduğuna göre bu aletleri birer birer sayma
ğa mahal görülmemiş ve bu suretle madde 
kısatıldığı gibi muhteviyatı itibariyle madde
nin iki kısma ayrılması muvafık görülerek bun
dan sonraki maddelerin sıra numaralarının 
değiştirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Dokuzuncu madde — Diğer encümenlerin 
sekizinci maddesini teşkil eden bu maddenin 
koruma işlerinde çalışanların beraberlerinde 
getirdikleri vasıta ve aletlere arız olacak ha
sarın tazminini, tehlike mahalli dışından gel
mek kaydiyle takyit etmesi doğru görülmiye-
rek korumağa iştirak eden bütün halkın bu 
şekilde uğrayacakları zararın tazmini muvafık 
görülmüş ve madde buna göre yazılmıştır. 

10, 11, 12 ve 13 ncü maddelerde bir değişik
lik yoktur. 

( S. Si 

14 ncü madde — Diğer encümenlerin on 
üçüncü maddesi bu kanunun muayyen madde
lerinde gösterilen masrafların hangi; masraf 
tertibinden verileceğini ifade etmektejdir. 

Kanunun diğer maddelerinde dahi) mahallî 
Hükümet veya Nafia vekilliği tarafındjan öden
mesi lâzım gelen masraflar gösterilmektedir. En
cümenimiz suların tanzimi işinin arzettiği 
ehemmiyeti nazarı itibara alarak ve bir mev
zua müteallik masrafların müteferrik idareler 
tarafından yapılmasmdansa hepsinin i bir ma
kamca sarfedilmesini daha muvafık bularak 
bu maddeyi değiştirmiş ve bu kanunun muh
telif maddelerinde yapılacağı ve ödeneceği ya
zılı bütün masrafların Nafia vekâleti bütçesin
den ödenmesi esasını vazetmiştir. 

On altıncı made — Kanunun maddeleri ara
sında Millî Müdafaa ve Münakalât vekâletlerini 
alâkadar eden hükümler bulunduğu nazarı dikka
te alınarak madde ona göre yazılmıştır. 

Arzedilen sebeplerle yapılan değişiklikleri 
ihtiva etmek üzere yeniden kaleme alınan lâyi
ha, Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. 

Çorum 
/ . Eker 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Bursa 

Dr. 8. Konuk 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 

R. Erten 
Sinob 

C. K. Incedayı 
Zonguldak 

Emin Erişirgü 

Rs. V. 
Kastamonu 
T. Coskan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Muş 
Ş. Ataman 
Tunceli 
M. Yenel 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Girenun 
M. Akkaya 

İstanbul 
H.Ülkmen 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

Köy, belediye, vilâyet ve Evkaf hükmi şahsiyet
lerine ait malların parasız olarak istimlâki ve 

alınması hükmüne muhalifiz^ 
Konya Kütahya Tokad 

R. Türel A. Tiridoğlu H. N. Keşmir 
Diyarbakır Sivas 
Rüştü Bekit Remzi Çiner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Taşkın ve su hücumlarına kar
şı korunma kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Hükümet, 
yüksek seviye gösteren umumî 
ve hususi, kapalı veya akar 
sularm taşkını altmda kalan 
veya su hücumlarına mâruz 
bulunan arazi sınırlarını tesbit 
ve ilân ettirir. 

MADDE 3. — Fennî lüzum 
hâsıl olduğu takdirde birinci 
maddede, tesbit ve ilân edile
ceği beyan olunan sınırlar için
de suyun akmasına engel olan 
büyük, küçük ağaçlar, fidan
lar ve binalar kaldırılır. 

Bunlardan Hükümet, bele
diye, hususi muhasebe, vakıflar 
ve köy şahsiyeti maneviyeleri-
ne ait olanlar için bedel veril
mez. Eşhasa ait olanlar usulen 
istimlâk olunur. Şu kadar ki; 
toprak birikintisi, set, dolma, 
çit gibi manialar için eşhasa-
da istimlâk ve tazminat bedeli 
verilmez. 

— 14 — 
NAFİA ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTÎRİŞt 

8u taşkın ve hücumlarına kar
şı korunma kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Hükümet, 
yüksek seviye gösteren umumî 
ve hususi, kapalı veya akar 
suların taşkını altmda kalan 
veya su hücumlarına mâruz 
bulunan arazi sınırlarını tes
bit ve ilân ettirir ve bu işleri 
şimdiye kadar yapılan etüd ve 
rasadat neticesine ve vukua 
gelmiş olan hasarların ehem
miyetine göre mmtaka ve dev
relere ayırarak sıraya koyar. 

MADDE 3. — Fennî lüzum 
hâsıl olduğu takdirde birinci 
maddede, tesbit ve ilân edece
ği beyan olunan sınırlar içinde 
suyun akmasına engel olan bü
yük, küçük ağaçlar, fidanlar 
ve binalar kaldırılır. 

Bunlardan Hükümet, beledi
ye, hususi muhasebe, vakıflar 
ve köy şahsiyeti maneviyeleri-
ne ait olanlar için bedel ve
rilmez. Eşhasa ait olanlar usu
lüne tevfikan Nafiaca istimlâk 
olunur. Şu kadar ki toprak 
birikintisi, sed, dolma, çit gibi 
manialar için eşhasa da istim
lâk ve tazminat bedeli verilmez. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma kanunu lâyihası 

MADDE 1. •— Yüksek sevi
ye gösteren umumî ve hususi 
kapalı veya akar sularm taş
kını altmda kalan veya su hü
cumlarına maruz bulunan ara
zi sınırları Nafia vekâletinin 
teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle tesbit ve ilân 
olunur. 

Birinci fıkrada yazılı sınır
ların tesbitinde fenni tetkik 
ve rasatlardan elde edilen neti
celer esas tutulmakla beraber 
işin mmtaka veya devrelere 
ayrılması halinde vukua gelen 
veya vukubulması muhtemel 
olan hasarların ehemmiyet ve 
şümulüne göre bir sıra tertip 
ve takıp olunur. 

MADDE 3. — Fennî lüzum 
hasıl olduğu takdirde birinci 
madde hükümleri dairesinde 
tesbit ve ilân edilen sınırlar 
içinde suyun akmasma engel 
bina, tesisat, fidan veya ağaç
lar ve diğer manialar aşağıdaki 
hükümlere tevfikan kaldırılır. 

Devlete, Belediyeye, Hususi 
idarelere, köy hükmi şahısları
na veya vakıflara ait olan bi
na, tesisat ağaçlar veya fidan
lar için hiç bir bedel verilmez. 

Diğer hükmi veya hakikî şa
hıslara ait bina ve tesisatı ar-
sasiyle birlikte istimlâk hak
kındaki hükümlere tevfikan 
bir bedel takdir olunarak bun
dan arsaya isabet eden kısım 
tefrik edildikten sonra geri ka
lanı peşin olarak sahibine öde
nir. Bu şahıslara ait fidan 
ağaç veya esaslı bent ve savak
lardan belediye hududu içinde 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞIŞTlRÎŞl 

Taşkın sulara ve su baskınlarına 
karşı koruma kanunu lâyihası 

MADDE 1, — Yüksek seviye 
gösteren umumî ve hususi, ka
palı veya akar suların taşma-
siyle su altında kalan veya su 
baskınlarına maruz bulunan 
arazi ve sınırlan Nafia vekâ
letinin teklifi üzerine îcra Ve
killeri Heyeti karariyle tesbit 
ve ilân olunur. 

Birinci fıkrada yazılı arazi 
sınırlarının tesbitinde fennî tet
kik ve rasatlardan elde edilen 
neticeler esas tutulmakla bera
ber işin mmtaka veya devreler» 
ayrılması halinde vukua gelen 
veya vukubulması muhtemel 
olan hasarların ehemmiyet ve 
şümulüne göre bir sıra tertip 
ve takip olunur. 

MADDE 3. — Fennî lüzum 
hasıl olduğu takdirde birinci 
madde hükümleri dairesinde 
tesbit ve ilân edilen sınırlar 
içinde sularm akmasma engel 
olan bina, tesisat, fidan ağaç, 
set ve savak ve diğer mania
lar aşağıdaki hükümlere uyu
larak kaldırılır. Bunlardan : 

A) Bina ve tesisat hakkın
da, İstimlâk kanunu hükümle
rine göre muamele yapılır. Bu 
bina ve tesisatın arsaları veya 
bitişik arazilari, sahibinin 
faydalanabileceği durumda ise. 
bu arsa ve arazinin kıymeti is
timlâk bedelinden tenzil edile
rek, sahiplerine terkedilir. 

B) Fidan ve ağaç ve esaslı 
bent ve savaklar, belediye sı
nırı içinde ise Belediye encüme
ninin ve bu sınır dışmda ise 
Vilâyet daimî encümeninin se
çeceği üç vukuf ehli tarafından 

MALİYE ENCÜMENİNİN DE- i 
ĞİŞTİRİŞİ 

Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Rasat ve ince
leme sonuçlarına göre yüksek 
seviye gösterdiği anlaşılan umu
mî, hususi, kapalı, akar sular 
yaptıkları veya yapmaları ih
timali olan hasar derecelerine 
göre sıralanarak her birinin su 
altmda veya su baskını korku
sunda bıraktıkları yerlerin fen- I 
ni plânlan tanzim ve Nafia 
vekilliğinin teklifi, îcra Vekil
leri Heyeti karariyle tesbit 
olunarak «Suya dikkat sahası» 
olarak ilân olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTlRÎŞt 

Taşkın sulara ve su baskınları
na karşı korunma kanunu 

lâyihası 

MADDE 1. — Yüksek seviye 
gösteren umumî ve hususi, 
kapalı veya akar suların taşma-
siyle su altında kalan veya su 
baskınlarına uğrayabilecek olan 
sahaların sınırları Nafia vekâ
letinin teklifi üzerine îcra Ve
killeri Heyetinin kararı ile tes
bit ve ilân edilir. 

MADDE 2. — Suya dikkat sa
hası içine düşüp suyun akma
sına engel olduğu fennen sabit 
olan bina, tesisler, fidan ve 
ağaçlar ve diğer manialarla bu 
sulara müstenit değirmen ve 
sulama arklan hakkında aşağı
daki hükümler tatbik olunur: 

a) Bina ve tesislere bulun-
duklan mahallere nazaran mev
cut istimlâk hükümleri bir kere 
çıplak arazi olduklarına ve bir 
kere bu ^avrimenkullerîe meş
gul bulunduk! anna nazaran tat
bik edilerek farkı maliklerine 
peşinen ödenmek ve arazi yine 
uhdelerinde bırakılmak suretiy
le muamele olunur; 

b) Fidan, ağaç, aşinalık ve
ya esaslı bend ve savaklardan, 
sahiplerince başka mahallere 
nakledilmek istenen kısımlar 
için, yazı ile istenecek mühlet, 
lüzumlu ve mümkün olan âzami 

MADDE 2. — Birinci mad
de hükümleri dairesinde tesbit 
ve ilân edilen sahaların sınır
ları içinde suların akmasına en
gel olan bina, tesisler, fidan, 
ağaç, set, savak gibi manialar
la değirmen ve sulama arkları 
hakkında aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur: 

a) Bina ve tesisler hakkın
da İstimlâk kanunu hükümle
rine göre muamele yapılır. Bu 
bine ve tesislerin arsalan ve bi
tişik arazileri sahiplerinin fay
dalanabilecekleri durumda ise, 
bunlarm kıymetleri istimlâk 
bedelinden indirilir ve arsa ve
ya arazi sahiplerine terkedilir. 

b) Fidan, ağaç ve aşinalık
larla esaslı bent ve savaklar be
lediye sınırı içinde ise beledi
ye encümeninin bu sinir dışm
da ise vilâyet daimî encüme
ninin seçeceği üç vukuf ehli ta-
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olanlara belediye encümeninin 
bu hudut dışında bulunanlara 
vilâyet daimi encümeninin se
çeceği ehlivukuf tarafından tak
dir edilecek krymeti peşin ola
rak sahibine ödenir. Fenni usu
le göte inşa edilmiş olan esaslr 
bentler ve savaklardan gayri 
bent, set, dolma ve çit gibi ma
nialar için hiç bir tazminat 
verilmez. 
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takdir edilecek kıymetlerin sa
hibine peşin ödenerek, kaldı
rılır. 

Bu kıymetler için beş gün 
fcarfmda idare heyetlerine iti
raz edilebilir. İdare heyetleri
nin vereceği kararlar katidir. 

Yukarıki iki fıkrada yazılı 
bedeller Nafia vekilliğince öde
nir. Ancak Devlet ve beledi
yeye ve hususi idarelerle köy 
hükmi şahıslarına veya vakıf
lara ait olan bina ve tesisat 
ve fidan ve ağaç ve diğer ma
nialar içinde hiç bir bedel ve
rilmez. 

C) Âdi bent ve setlerle çit, 
dolma ve toprak birikintisi gibi 
manialar da hiç bir tazminat 
verilmeden kaldırılır. 

— 17 — 
Mal. E. 

hadler dahilinde verilir. Bu 
müddet zarfında kaldırılmamış 
olanlarla, geriye kalmış bulu
nanlara veya yassı ile kısmen ve
ya tamamen nakli istenmemiş 
olanlara, belediye hudutları 
içinde ise de belediye encüme
ninin, değilseler vilâyet daimî 
encümeninin seçeceği vukuf eh
li tarafından biçilecek kıymet
ler sahiplerine peşinen ödene
rek Nafiaca kaldırılır. İlgili ka
nunlara dayanarak yapılacak 
itirazlar icrayı durdurmaz, 

c) Fennî usullere göre ya
pılmış olan esaslı bentler ve sa
vaklardan gayri, mahallerinde 
nakil kıymeti olmıyan bent, 
set, dolma, çit... gibi manialar 
için hiç bir tazminat verilmez. 
Bu cihet vazifeli nafia teşkilâ
tının raporu ve yerlerine göre 
ilgili belediye veya vilâyet en
cümenlerinin tasdikiyle kesin-
leşir. 

d) Buya dikkat sahası dı
şındaki değirmenlere, smai te
sislere, ekim sahalarına giden 
ark ve kanallar, vazifeli nafia 
sular müdürlüğüne fennî şart
ları haiz ve maksada zarar ve-
remiyecek şekilde görüldükleri 
yazı ile tasdik edildiği takdir
de halleriyle veya bu müdür
lükçe yazı ile tesbit edilecek 
müddet zarfında yazı ile tes
bit edilmiş şekillere ifrağları 
şart koşulmuş olduğu takdirde 
bu şartlarla ipka olunur. Aksi 
hallerde her birinin kanuni du
rumlarına göre genel hükümler 
tatbik olunur. 

rafından kıymetleri takdir edi
lerek, bedelleri sahiplerine pe
şinen ödendikten sonra kaldı
rılır veya yıkılır. Bunların tak
dir olunan kıymetleri için teb
liğ tarihinden itibaren beş gün 
zarfında ilgililerce vilâyet ida
re heyetlerine itiraz edilebilir. 
Vilâyet idare heyetlerinin niha
yet bir ay içinde karar verme
leri lâzımdır. Bu kararlar icra
yı durdurmaz. Ancak bu fıkra 
hükmü dairesinde kaldırılacak 
veya yıkılacak olan fidan, 
ağaç ve asmalıklarla bent ve sa
vakların kısmen veya tamamen 
başka yerlere nakli için sahiple
rince alâkalı makamlara yazı 
ila vuku bulacak müracaatlar 
üzerine lüzumlu ve mümkün 
mühletler verilir. Bu hallerde 
takdir edilmiş olan bedellerden 
nakledilen kısımlara isabet e-
den miktarlar indirilir. Kal
dırılan fidan, ağaç ve aşinalık

ların arazisi sahiplerince hiç bir 
surette kullanılmıyacak hale 

girmiş bulunursa, bunlar da 
(a) fıkrası hükümlerine göre 
istimlâk olunur. 

c) Yukarıki fıkralara göre 
takdir edilecek bedeller Nafia 
vekilliğince ödenir. Ancak Dev
let ve belediyeye ve hususi ida
relerle köy hükmi şahıslarına 
veya Vakıflar idaresine ait olan 
bina, tesisler, fidan, ağaç ve 
aşinalıklarla diğer manialar 
için hiç bir bedel ödenmez. 

d) Âdi bent ve setlerle çit, 
dolma ve toprak birikintisi gi
bi manialar da hiç bir tazmi
nat verilmeksizin kaldırılır. 

e) Baskın sahaların dışın
daki değirmenlere, smai tesis
lere veya ekim sahalarına giden 
ve su baskm sahasından geçen 
ark ve kanallardan zararlı olan-
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MADDE 2. — Bu sınırlar 
içinde, Hükümetin müsaadesi 
olmaksızın şahıslar, cemiyet
ler, vakıflar, belediyeler ve ma
hallî Hükümet idareleri tara
fından suyun akmasına veya 
su seviyesinin yükselmesine 
tesiri olabilecek tesisat, inşa
at, tadilât veya garsiyat yap
mak yasaktır. 

Hilâfında hareket edenlerin 
yaptıkları bu tesisat, inşaat, 
tadilât veya garsiyat hiç bir 
hükme tabi olmaksızın ma
hallî Bu iğleri veya Nafia mü
dürlerinin teklifi ve valilerin 
tasdikiyle hedm ve kal'etti-
rilir 

MADDE 4. — Sahil ve şed
delerin taşkın sulariyle yıkıl
ma tehlikesine veya halkın su 
âfetine mâruz bulunduğunu gö
renler, bunu derhal mahallin 

MADDE 2. — Hükümetin 
tsklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Daimî bakıma 
tabi olsun olmasın sahil ve sed-
lerin taşkın sulariyle yıkılma 
tehlikesine veya halkın su âfe
tine maruz bulunduğunu gö-

Ad. E. 

MADDE 2. — Birinci madde 
hükümleri dairesinde tesbit ve 
ilân edilmiş olan sınırlar için
de vali veya kaymakamdan 
müsaade almaksızın suyun ak
masına veya su seviyesinin 
yükselmesine tesiri olabilecek 
tesisat, inşaat veya tadilâi yap
mak, fidan veya ağaç dikmek 
yasaktır. Müsaade verilebilmesi 
Su işleri müdürünün bulunma
yan yerlerde Nafia müdürünün 
fennî mahzur olmadığı hakkın
da rapor vermiş olmasına bağ
lıdır. 

Birinci fıkra hükmüne muha
lif olarak ve izin istihsal edil
meden yapılan tesisat, inşaat 
veya tadilât dikilen fidan veya 
ağaçlar mahallî Su işleri mü
dürünün yoksa Nafia müdürü
nün teklifi üzerine valinin ka-
rariyle yıktırılır veya kaldırılır. 

MADDE 4. — Nafia encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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İVIADDE 2. — Birinci madde 
hükümleri dairesinde tesbit ve 
ilân edilmiş olan sınırlar için
de vali veya kaymakamdan mü
saade alınmaksızın suyun ak
masına veya su seviyesinin 
yükselmesine tesiri olabilecek 
tesisat, inşaat veya tadilât yap
mak, fidan veya ağaç dikmek 
yasaktır. Müsaade verilmesi, 
su işleri müdürünün, bulunmı-
yan yerlerde Nafia müdürünün 
fennî mahzur olmadığı hakkın
da rapor vermiş olmasma bağ
lıdır. 

Birinci fıkra hükmüne mu
halif olarak izin istihsal edil
meden yapılan tesisat, inşaat 
veya tadilât, dikilen fidan veya 
ağaçlar mahallî su işleri müdü
rünün, yoksa Nafia müdürünün 
teklifi üzerine valinin karariy-
le yıktırılır veya kaldırılır. 

MADDE 4. — Daimî bakıma 
tabi olsun olmasın kenar ve 
setlerin taşkın sularla yıkılma 
tehlikesine veya halkın su 
âfetine maruz bulunduğunu gö-
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MADDE 3. — Suya dikkat 
sahası içinde vali veya kayma
kamdan yazılı müsaade almak
sızın suyun akmasına veya su 
seviyesinin yükselmesine tesiri 
olabilecek tesisler, inşalar ve
ya tadiller yapmak, fidan ve
ya ağaç dikmek, suyu bu saha 
dışına nakledecek kanal, ark ve 
tesisler yapmak yasaktır. Bu 
müsaadenin verilebilmesi, su 
işleri müdürünün bulunmıyan 
mahallerde nafia müdürünün 
fennî mahzur olmadığı hakkın
da rapor vermiş olmasına bağlı
dır. Bu müdürler bu husustaki 
talebi kendilerine vürudu tari
hinden itibaren en geç bir ( ) 
içinde neticeyi bildirmeğe mec
burdurlar. Yerinde inceleme 
gereken hallerde harcırah ve 
masrafları Nafia bütçesinden 
ödenir. 

Bu hükümlere aykırı olarak 
yapılmış veya dikilmiş olanlar 
su işleri müdürünün, bulunmı
yan mahallerde Nafia müdürü
nün teklifi ve valinin tasdiki 
üzerine, Nafıaca ilgililer he
sabına yıktırılır veya kaldırılır. 

Su işleri müdürlüğü bu saha
larda yapım, dikim ve ekimi 
caiz olabilecek olanların yer 
yer evvelden tesbit ve ilâna sa
lahiyetlidir. Bu ilânlar yazılı 
müsaade yerini tutar. 

MADDE 4. — Devamlı bakı
ma tabi olsun olmasın kenar ve 
şeddelerin herhangi sebeple te
mellerinden veya üzerlerinden 
delindiğini veya varıldığını ve-

B. E. 

ların fennî icaplara uygun oia-
rak düzeltilmeleri için sahiple
rine kâfi bir mühlet verilir. Bu 
müddetin sonunda düzeltilme
dikleri takdirde yukarıki hü
kümler tatbik olunur. 

MADDE 3. — Birinci mad
de hükümleri dairesinde tesbit 
ve ilân edilmiş olan sınırlar 
içinde tesisat, inşaat veya ta
dilât yapmak, fidan veya ağaç 
dikmek yasaktır. Müsaade ve
rilmesi, su işleri müdürünün, 
bulunmıyan yerlerde nafia mü
dürünün fennî mahzur olmadı
ğı hakkmda rapor vermiş ol
masına bağlıdır. 

Birinci fıkra hükmüne mu
halif olarak izin istihsal edil
meden yapılan ve suyun akma
sına veya su seviyesinin yüksel
mesine tesiri olan tesisat, inşa
at veya tadilât, dikilen fidan 
veya ağaçlar mahallî su işleri 
müdürünün, yoksa nafia müdü
rünün teklifi üzerine valinin 
karariyle yıktırılır veya kaldı
rılır ve bu hususta yapılan mas
raflar sahiplerinden alınır. 

MADDE 4. — Daimî bakıma 
tabi olsun olmasın kenar ve set
lerin taşkın sularla yıkılma 
tehlikesine veya halkın su âfe
tine mâruz bulunduğun n gören-
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Su işleri veya Nafia müdürlük
lerine veya en yakın muhtar, 
jandarma daireleri veya mül
kiye âmirlerine haber vermeğe 
mecburdurlar. 

MADDE 5. — Tehlikenin aşa
ğı mıntakalara sirayeti ihtimali 
varsa keyfiyet o mıntakalara 

da en seri vasıtalar ile ihbar 
olunur. 

MADDE 13. — Tehlikeye ma
ruz .mahaller halkından (18) 
yaşını bitirip (50) yaşını dol
durmamış bütün erkek nüfus 
arasından bedeni kabiliyeti 
müsait olanlar altıncı maddede 
yazılı işleri yapmakla mükellef
tirler. Bunların önceden köy 
ve belediyelerce ikişer nüsha 
defterleri tanzim ve alâkalı en 
büyük mülkiye memurları ta
rafından tasdik olunarak birer 
nüshası köy muhtarlarına, bele
diye reislerine ve birer nüs
hası da mahallin en büyük 
mülkiye memuruna tevdi olu
nur. Lüzumu halinde mükellef
ler bu defterler mucibince işe 
davet ve sevk olunurlar. 

Na. E. 

renler, bunu derhal mahallin 
su işleri, Nafia müdür ve teş
kilâtlarına veya en yakın muh
tar, jandarma daireleri veya
hut mülkiye âmirlerine haber 
vermeğe mecburdurlar. Bu 
mecburiyet taşkın sular mev
simlerinde halka ilân edilir. 

Ad. E. 

MADDE 5. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümetin 
13 neü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5, — Hükümet tek
lifinin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümet tek
lifinin 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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renler, bunu derhal mahallin 
su işleri, Nafia müdür ve teş
kilâtına veya en yakm muh
tarlara, jandarma dairelerine 
veyahut mülkiye âmirlerine ha
ber vermeğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyet, suların ka
barma ve taşması mevsimlerin
de halka ilân edilir. 

MADDE 5. — Hükümetin 
teklif ettiği beşinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. -— Hükümet tek
lifinin 13 ncü maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Mal. E. 

ya taşkın sularla yıkılma tehli
kesine veya halkın su baskını
na maruz bulunduğunu gören
ler, bunu derhal mahallin en 
yakın Nafia teşkilâtına veya 
en yakm mülkiye âmirine ve
yahut da alacakları haberi en 
seri vasıta ile bu makamlara 
ulaştırmakla mükellef tutulmuş 
bulunan en yakm muhtar ve 
jandarmaya bildirmeğe mecbur
durlar. 

Valilikler bu mecburluğu, su
ların kabarma ve taşma mev
simlerinde mahallî gazeteler 
ve diğer alışılmış vasıtalarla 
halka ilân eder. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
birinci maddesi mucibince ya
pılacak ilânı mütaakıp bu su
retle tesbit olunmuş saha ile 
münasebetli ve tehlike vukuun- -
da halkının imdat ve yardıma 
koşması, mevsim ve yol vaziyet
lerine göre mümkün kasaba ve 
köyler su işleri müdürünün ve 
bulunmayan yerlerde Nafia mü
dürünün teklifi üzerine valilik
çe tesbit ve bu yerlerde sakin 
bulunan ve uhdelerinde Hükü
met, belediye ve hususi idare
lerce verilmiş vazife olmıyan, 
sıhhat, beden mazeretleri bulun-
mıyan 18 yaşını doldurmuş 50 

yaşma basmamış erkek nüfusun, 
büyük yaşlardan başlıyarak sı
ra numarası konmuş listeleri ve 
her halde mevcut belli başlı 
mühim vasıtaların defteri yapı
lır. 

Her yıl ağustos ayı içinde ge
rekli tadil ve tashihleri de yapı-

B. E. 

ler, bunu derhal mahallin su iş
leri, nafia müdür ve teşkilâtına 
veya en yakm muhtarlara, jan
darma dairelerine veyahut; mül
kiye âmirlerine haber vermeğe 
mecburdurlar. 

Bu mecburiyet, sularm ka
barma ve taşması mevsimlerin
de halka ilân edilir. 

MADDE 5. — Tehlikenin aşa
ğı mmtakalara sirayeti ihtima
li varsa keyfiyet o mmtakala
ra da en seri vasıtalarla ihbar 
olunur. 

MADDE 6. —- Taşkın sularla 
kenar ve setlerin yıkılma ve 
yarılma tehlikesine mâruz bu
lunması veya yakm arazinin 
su baskınına uğraması gibi hal
lerde, hâdisenin vukubulduğu 
mahallin en büyük mülkiye me
murunun emriyle tehlike ile kar
şılaşan köy ve kasabaların 18 
yaşını bitirip 50 yaşını doldur
mamış bulunan erkekleri, elle
rinde bulunan ve yıkıntıları dü
zeltmeğe yarıyacak her türlü 
alât, edevat ve malzeme ve va
sıtalarla tehlike yerine yardıma 
koşmağa ve gösterilen işlerde 
çalışmağa mecburdurlar, 

Köylünün temin edemiyeceği 
anlaşılan lüzumlu vasıtaları Na
fia vekilliği önceden kâfi mik
tarlarda ve taşkm sahalarında 
bulundurur. 

Tehlike ile karşılaşan veya 
tehlikeye uğrıyan mahaller hal
kı ile bu âfetin önlenemiyeceği 
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MADDE 6. — Taşkın sula-
riyle sahil ve şeddelerin yı
kılma ve yanlına tehlikesine 
maruz bulunması veya civar ara
zinin su istilâsma uğraması 
gibi hallerde hâdisenin vu-
kubuldıiğu mahallin en büyük j 
mülkiye memurunun emriyle, 
tehlikeye maras bulunan köy 
ve kasabaların (18) yaşını bi
tirip (50) yanını doldurmamış 
bütün erkek nüfusu, ellerinde 
bulunan balta, kazma, çapa, kü-

MADDE 6. — Taşkın sula-
riyle sahil ve sedlerin yıkılma 
ve yarılma tehlikesine maruz 
bulunması veya civar arazinin 
su istilâsına uğraması gibi hal
lerde; hâdisenin vukubulduğu 
mahallin en büyük mülkiye me
murunun emriyle, tehlikeye 
maruz bulunan köy ve kasaba
ların 18 yaşmı bitirip 50 yaşını 
doldurmamış bulunan erkek 
nüfusu, ellerinde bulunan bal
ta, kazma, çapa, kürekj testere, 
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ninin 0 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Taşan sularla 
kenar ve setlerin yıkılma ve 
yarılma tehlikesine maruz bu
lunması veya yakm arazinin 
su baskmma uğraması gibi 
hallerde; hâdisenin vuku bul-
kiye memurunun emriyle teh
like ile karşılaşan köy ve ka
sabaların 18 yaşmı bitirip 50 
yaşını doldurmamış bulunan 
erkekleri ellerinde bulunan bal
ta, kazma, çapa, kürek, testere, 
keser, varyoz, küfe, torba, el-
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lacak olan bu malûmatın birer 
sureti, mahallin en büyük mül
kiye âmirinden başka, su iş
leri ve bulunmıyan mahallerde 
Nafia işleri müdürlükleri ve 
kendilerine ait sahaya müteallik 
kısımları kaymakamlıklar, na
hiye müdürlükleri, belediye re
islikleri ve muhtarlık veya ih
tiyar heyetleri dosyasında da 
muhafaza olunur. 

MADDE 7. — a) Taşkın su
larla kenar ve şeddelerin yıkıl
ma ve yarılma tehlikesine ma
ruz bulunması, yakın arazinin 
su baskmma uğraması gibi fev
kalâde hallerde, hâdisenin vu
ku bulduğu mahallin en bü
yük mülkiye âmiri, bu kanunun 
6 ncı maddesinde yazılı liste 
de adı olanların hepsini veya 
bir kısmını, yıkıntıları düzelt
meğe, yarıntıları kapatmağa, 
mânileri kaldırmağa, tehlike de 

B. E. 

anlaşıldığı takdirde, tehlike 
mıntakası dışında kalan komşu 
köy ve kasabalar halkı da bi
rinci fıkra hükümleri dairjesin-
de yardıma çağırılırlar. Bunlar 
da gösterilen işlerde çalışmağa 
mecburdurlar. 

Mülki idare mıntakası ayrı 
dahi olsa' komşu köy ve kasaba 
halkı tehlikeye mâruz mahal
lin en büyük mülkiye memu
runun bu yoldaki emirlerini 
yerine getirmekle mükelleftir. 
Şu kadar ki bu komşu köy ve 
kasabaların bağlı bulunduğu 
vilâyet veya kazaya derhal 
malûmat verilir ve yardım iste
nilir. 

Yardıma giden komşu köy 
ve kasabalar halkı da ellerin
de bulunan alât ve malzeme ve 
vasıtaları, ameliyatı idare eden
lerin emrine vermeğe mecbur
durlar. 

Vali ve kaymakamlarla j na
hiye müdürleri ve köy muh
tarları ve civardaki askerî ve 
jandarma, Gümrük muhafaza 
ve Orman koruma kıta komu
tanları mafevklerinden emir 
beklemeksizin tehlike ile kar
şılaşan yerlere yardımcı gön
dermek ve icabmda bizzat teh
like yerine gitmekle mükellef
tirler. 

MADDE 7. — Altıncı mad
dede yazılı mükelleflerin ön
ceden köy ve belediyelerce iki
şer nüsha defterleri tanzim ve 
taşkm sahasının tabi olduğu 
vilâyet makammca tasdik olu
narak birer nüshası köy muh
tarlarına, Belediye reislerime ve 
birer nüshası da mahallin en 
büyük mülkiye memuruna tev
di edilir. Lüzumu halinde mü
kellefler bu defterler mucibin
ce ise davet ve sevkolunurlar. 
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rek, testere, keser,varyoz, el 
arabası ve saire gibi yargın ve 
ykıntıları kapamağa ve tıka
mağa ve su istilâsının önünü 
almağa elverişli her türlü alet, 
malzeme ve vasıtalar ile teh
likeye maruz yerlere giderek 
hizmet ve yardım etmeğe mec
burdurlar. 

Köylünün tedarik edsmiyece-
ği vasıtalar Nafiaca temin olu
nur. 

"Tehlikeye uğrayan mahal hal
kı bu âfetin önlenmesine kifa
yet etmediği veya daha fazla 
yardıma ihtiyaç hâsıl okluğu 
takdirde »tehlikeye maruz ma
na1 lin en büyük mülkiye memu
runun emir ve davetiyle teh
like dışında kalan komşu halk
tan kabiliyetli olanlar da elle
rinde bulunan ve lüzumlu olan 
her türlü malzeme, alât ve va
sıtalar ile bu yerlere çağırılır
lar. Bunlar ellerinde bulunan 
ve lüzumlu olan malzeme, alât 
ve edevatı ameliyatı idare eden
lerin emrine vermeğe mecbur
durlar. Mülki ids?re mmtaka 
ayrı dahi olsa tehlike ve âfete 
maruz kalan mahallin, en büyük 
mülkiye memurunun davet ve 
emirlerini ifa ile komşu halk 
mükelleftir. 

Aynı şekilde vali, kaymakam, 
nahiye müdürü ve köy muhtar
ları ve civarındaki asker ve jan
darma kıta kumandanları teh
likeye maruz yerlere yardımcı 
göndermeğe ve icabında bizzat 
gitmeğe mecburdurlar. 
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keser varyoz, küfe, torba, ela-
rabası ve saire gibi yargın ve 
yıkıntıları kapamağa ve tıka
mağa ve su istilâsının önünü 
almağa elverişli her türlü alât, 
malzeme ve sandal, kayık ve 
sal gibi vasıtalarla hizmet ve 
yardım etmeğe mecburdurlar. 

Köylünün tedarik edemiyece-
ği vasıtalar nafiaca temin olu
nur. 

Tehlikeye uğrayan mahal 
halkı bu âfetin önlenmesine ki
fayet etmediği veya daha faz
la yardıma ihtiyaç hâsıl oldu
ğu takdirde, tehlikeye maruz 
mahallin en büyük mülkiye me
murunun emir ve davetiyle teh
like dışında kalan komşu halk
tan kabiliyetli olanlar da elle-
ride bulunan ve lüzumlu olan 
her türlü malzeme, alât ve va
sıtalar ile bu yerlere çağırılır
lar. Bunlar ellerinde bulunan 
ve lüzumlu olan malzeme, alât 
ve edevatı ameliyatı idare eden
lerin emrine vermeğe mecbur
durlar. Mülki idare mmtaka 
ayrı dahi olsa tehlike ve âfete 
maruz kalan mahallin en büyük 
mülkiye memurunun davet ve 
emirlerini ifa ile komşu halk 
mükelleftir. 

Aynı şekilde vali, kaymakam, 
nahiye müdürü ve köy muhtar
ları ve civardaki asker ve jan
darma kıta kumandanları tehli
keye maruz yerlere yardımcı 
göndermeğe ve icabında bizzat 
gitmeğe mecburdurlar. 
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arabası, sandal, kayık ve sal 
gibi yıkıntıları düzeltmeğe ya
rıntıları kapamağa ve tıkamağa 
ve baskını önlemeğe yarıyacak 
her türlü alât ve edevat ve mal
zeme ve vasıtalarla tehlike ye
rine yardıma koşmağa ve gös
terilen işlerde çalışmağa mec 
burdurlar. 

Köylü elinde bulunamıyan 
vasıtalar Nafiaca temin olunur. 

Tehlike ile karşılaşan veya 
tehlikeye uğrıyan mahaller hal
kı ile bu âfetin önlenemiyeceği 
anlaşıldığı takdirde, tehlike 
mmtakası dışmda kalan komşu 
köy ve kasabalar halkı da bi
rinci fıkra hükümleri dairesin
de yardıma çağırılır. Ve bun
lar da gösterilen işlerde çalış
mağa mecburdurlar. 

Mülki idare mmtakası ayn 
dahi olsa komşu köy ve kasaba 
halkı tehlikeye maruz mahal
lin en büyük mülkiye memuru
nun bu yoldaki emirlerini ye
rine getirmekle mükelleftir. Şu 
kadar ki bu komşu köy ve ka 
sabaların bağlı bulunduğu vilâ
yet veya kazaya derhal malû
mat verilir ve yardım istenilir. 

Yardıma giden komşu göy ve 
kasabalar halkı da ellerinde bu
lunan alât ve malzeme ve vası
taları ameliyatı idare edenle
rin emrine vermeğe mecburdur
lar. 

Vali ve kaymakamlarla, na
hiye müdürleri ve köy muhtar
ları ve civardaki askerî ve jan
darma kıta komutanları ma
fevklerinden emir beklemeksi
zin tehlike ile karşılaşan yer
lere yardımcı göndermek ve 
icabmda bizzat tehlike yerine 
gitmekle mükelleftirler. 

olanları kurtarmağa yarar elle
rinde bulunan balta, kazma, ça
pa, kürek, testere.... gibi her 
nevi aletler ve icabında vasıta
larla, tâyin edeceği tehlike 
noktalarına koşmağa davete, ve 
sevkettirmeğe salahiyetlidir. Bu 

.emir yazı ile verilir ve vaziyet 
ve mahallin imkân verdiği şe
killerde ilânı suretiyle tebliğ 
edilmiş sayılır. îlân tarihinde 
mahallerinde olup, kanunca 
makbul mazereti olmryanlar 
derhal icabete ve gösterilen 
işlerde çalışmağa mecburdur
lar. Kısmî taleplerde sıra nu
maraları esas alınır ve takrp 
edecek ilıinci krmı çağırılışta 
geriye kalmış olanlar yollanır. 

b) 6 ncı maddede yazılı def
terler muhteviyatına nazaran 

maksat için lüzumlu olmasına 
rağmen bulunmadığı veya kâ
fi derece olmadığı görülen alet 
ve vasıtalar Nafiaca temin ve 
bu maksatla tehlikenin en çok 
muhtemel olduğu noktalar ci
varında önceden depolar yapılır. 

c) Tehlikenin vukubulduğu 
mahal mülkiye âmirleri, tehli
ke ile karşılaşan veya tehlike
ye uğrıyan mahaller halkı ile 
âfetin önlenemiyeceği görülen 
hallerde, yardım vazifeleri bu 
kanunun 6 ncı maddesi hüküm
leri dahilinde tesbit edilmiş 
o1 an başka vilâyete bağlı ida
rî teşkilât sahalarına 4a müra
caat ve emir vermeğe mezun 
ve bunlar da istenen mahallere 
yetişmeğe ve gösterilen işlerde 
çalışmağa mecburdurlar. Bu su
retle verilecek emirlerden bu 
sahalarm mensup olduğu nahi-
yo, kaza veya vilâyet makamla
rı da ayni zamanda haberdar 
edilir. 

d) Vali ve kaymakamlarla 
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MADDE 7. — Taşkınlardan 
mütevellit tehlike ve âfetlerin 
önünü almak üzere yapılan iş

lerde çalışan ve tehlike dışmda 
kalan yerlerden celbedilen kom
şu halkm beraberlerinde ge
tirdikleri veya ameliyatı idare 
edenlerin emrine verdikleri alât, 
edevat ve malzemeden hasara 
ve zıyaa uğrayanlara ait olan
ların bedelleri Hükümetçe sa
hiplerine ödenir. 

- 26 
Na. E. 

MADDE 7. — Tehlikenin bü
yüklüğü ve genişliği halinde ko
runma işlerini idare eden âmir, 
civarda ve mahallinden askerî, 
mülki ve hususi tahlis işlerinde 
faideli teşekkül ve vasıtalardan 
yardım celbine teşebbüs etmeğe 
ve bu hususta müracaat vâki 
olan her makam da derhal yar
dıma mecburdur. 

MADDE 8 — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Ad. E. 

MADDE 7. — Nafia encüme
ninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümet tek
lifinin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 88 ) 
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Mal. E. B. E. 

MADDE 7. — Tehlike büyük 
ve geniş görünürse koruma iş
lerini idare eden âmir, gerek 
o mahalde ve gerek o civarda 
bulunan askerî ve mülki veya 
hususi, tahlis işlerinde faydalı 
teşekkül ve vasıtalardan yır
dım celbine teşebbüs etmeğe 
ve bu hususta müracaat vâki 

olan her makam da derhal yar
dım etmeğe mecburdur. 

MADDE 8. — Yukarıki mad
delerde yazılı koruma işlerinde 
çalışan ve tehlike dışmda kalan 
yerlerden çağırılan komşu hal
kın beraberlerinde getirdikleri 
veya ameliyatı idare edenlerin 
emrine verdikleri alât ve ede
vat ve malzeme ve vasıtalardan 
kmlan veya kaybolanların be
delleri Hükümetçe sahiplerine 
ödenir. 

nahiye müdürleri ve köy muh
tarları ve civardaki asker, jan
darma, gümrük ve orman mu
hafaza kıtaları kumandanları, 
mafevklerinden emir ve müsaa
de beklemeksizin tehlike ile 
karşılaşan yerlere yardımcı gön
dermek ve icabında bizzat teh
like yerine gitmekle mükellef
tirler. 

e) Bu madde mucibince hal
kın yardıma koşma ve çalışma 
mecburluğu, fevkalâde vaziye
tin devamı ile mahdut olup, bu 
vaziyetin üç günden fazla sü
receği anlaşılan haller de Hü
kümetten müsaade istihsali ve 
geçimlerini bedeni mesaileryle 
temin edenlere, çalışılmakta 
bulunan mahallin mensup oldu
ğu vilâyet daimî encümenince 
tesbit edilecek nispetlerde gün
delik ücret verilmesi mecburi
dir. 

MADDE 8. — Dahiliye encü
meninin 7 nci maddesi aynen. 

MADDE 9. — Dahiliye encü
meninin 8 nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 88 ) 

MADDE 8. — Tehlike büyük 
ve geniş görünürse koruma iş
lerini idare eden âmir, gerek 
o mahalde ve gerek o civarda 
bulunan askerî ve mülki veya 
hususi, tahlis işlerinde fay
dalı teşekkül ve vasıtalardan 
yardım istemeğe ve bu hususta 
kendisine müracaat olunan her 
makam da derhal yardım et
meğe mecburdur. 

MADDE 9. — Yukarıki mad
delerde yazılı koruma işlerinde 
çalışanların beraberlerinde ge
tirdikleri veya ameliyatı idare 
edenlerin emrine verdikleri âlât 
ve edevat ve malzeme ve vası
talardan kırılan veya kaybo
lanların bedelleri Hükümetçe 
sahiplerine ödenir. 



Hü. 
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Na. E. Ad. E. 

MADDE 8. — Taşkın tehli
kesine mâruz bulunan yerlere 
gideceklerin muayyen tarifeli 
vasıtalarla hareket etmeleri 
takdirinde; nakliye ücretleri 
mahallî Hükümetçe ödeneceği 
gibi müstacel zamanlarda sa
lahiyetli memurların göstere
cekleri lüzum üzerine bunlar 
kamyon, araba gibi diğer va
sıtalarla gönderilirler. Bunla
rın nakliye ücretleri de mahallî 
Hükümetçe ödenir. 

Bu işlerde çalıştırılanlara bu 
mesailerine mukabil ücret ve
rilmez. Yalnız çalıştıkları müd
detçe kendilerine parasız ek
mek ve katık temin edilir. 

MADDE 9. — Bu işlerde ça
lıştırılırken sakatlananlara, sa
katlık derecelerine göre ken
dilerine ve «ölenlerin ailelerine 
polis ve jandarma efradma ve
rilen tazminat kadar Hükümet
çe para verilir. Yaralananlar, 
en yakın hastanelere sevkedi-
lirler. Bütün hastaneler bu ya
ralı ve sakatları hemen kabul 
ve tedaviye mecburdurlar. Dev
let ve âmme müessesesi hasta
nelerinde bunlar parasız tedavi 
ettirilirler. Hususi hastaneler
de yapılan tedavi bedelleri Hü
kümetçe ödenir. 

MADDE 10. — Taşkınlar için 
çekilen tel yazılarını, P. T. 
T. merkezleri ve demiryol is
tasyonları parasız ve acele ola
rak çekmeğe ve tel yazıyı alan 
memurlar da bunları hemen 
mahalline göndermeğe mecbur
durlar. 

MADDE 11. — Mahallî Hü
kümetin veya su işleri veya Na-
fia müdürlüğü memurlarının 

MADDE 9. — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Taşkınlar için 
çekilen tel yazılarını ve telefon 
muhaberatını P. T. T. Merkez
leri ve demiryol istasyonları 
parasız ve acele olarak kabul 
etmeğe ve tel yazıyı alan me
murlar da bunları hemen ma
halline göndermeğe mecburdur
lar. 

MADDE 12. — Hükümetin 11 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 9. — Hükümet tek
lif." nin 8 nci maddesi ayıı.en ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümet tek
li fin? n 9 ncu maddesi aynen ka
ba! edilmişir. 

MADDE 11. — Nafia encü
meninin 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümet 
teklifinin 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 



Da. E. 

MADDE 9. — Taşkın sular
la su baskınları tehlikesini ön
lemeğe gideceklerin nakliye 
ücretleri Nafia vekilliğince öde
nir. Yalnız kamyon ve araba 
gibi muayyen tarifeli olmryan 
vasıtalardan nakil işinde isti
fade edilmesi müstacel hallere 
ve salahiyetli memurların gös
terecekleri lüzuma inhisar et
tirilir, 

Bu işlerde çalıştırılanlara bu 
mesailerine karşılık bir ücret 
verilmez. Yalnız çalıştıkları 
müddetçe kendilerine parasız 
ekmek ve katık verilir. 

MADDE 10. — Hükümet tek
lifinin 9 ncu maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Nafia encü
meninin 11 nci maddesi ayniy
le kabul edilmiştir. 

MADDÎ! 12. — Hükümet tek
lifinin 11 nci maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 

— 29 — 
Mal. E. 

MADDE 10. — Dahiliye encü
meninin 9 ncu maddesi aynen. 

MADDE 11. — Dahiliye encü
meninin 10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 12. — Nafia encü
meninin 11 nci maddesi aynen. 

MADDE 13. — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen. 

B. E. 

MADDE 10. — Taşkm tehli
kesine maruz bulunan yarlere 
geleceklerin muayyen tarifeli 
vasıtalarla hareket etmeleri 
takdirinde, nakliye ücretleri 
Hükümetçe ödeneceği gibi müs
tacel hallerde salahiyetli me
murların gösterecekleri lüzum 
üzerine bunlar kamyon, araba 
gibi diğer vasıtalarla gönderi
lirler. Bunların nakliye ücret
leri de Hükümetçe ödenir. Bu 
işlerde çalıştırılanlara bu me
sailerine mukabil ücret veril
mez. Yalnız çalıştıkları müd
detçe kendilerine parasız ek
mek ve katık teinin edilir. 

MADDE 11. —- Bu işlerde ça
lıştırılırken sakatlananların 
sakatlık derecelerine göre ken
dilerine ve ölenlerin ailelerine 
polis ve jandarma efradı için 
tatbik edilen esaslar dairesinde 
tazminat verilir. Yaralananlar 
veya sakatlananlar en yakın has
tanelere sevkedilir. Bütün hasta
neler bu yaralı ve sakatları he
men kabul ve tedaviye mecbur
durlar. Devlet, ve âmme mües
sesesi hastanelerinde bunlar 
parasız tedavi ettirilirler. Husu
si hastanelerde yapılan tedavi 
bedelleri Hükümetçe ödenir. 

MADDE 12. — Taşkınlar için 
çekilen telyazılarını ve telefon 
muhaberatını P. T. T. merkez
leri ve demiryol istasyonları 
parasız ve acele olarak kabul 
etmeğe ve telyazıyı alan me
murlar da hemen mahalline gön
dermeğe mecburdurlar. 

MADDE 13. — Mahallî Hü
kümetin veya su işleri veya na
fia müdürlüğü memurlarının 

( S. Sayısı : W) 
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sevk kâğıtları üzerine Devlet 
demiryolları istasyon memur
ları taşkınları önlemek, yargm 
ve yıkıntıları kapamak üzere 
hâdise mahalline gidecek olan
ları, asker tarifesiyle ve mah
subu bilâhara yapılmak üzere 
hâdise mahalline veya civarına 
indirmek şartiyle yolcu veya 
marşandiz katarlariyle gönder
meğe mecburdurlar. 

MADDE 12. — Altıncı mad
deye göre, taşkınları önlemek, 
yargm ve yıkıntıları kapamak 
üzere, salahiyetli memurlar ta
rafından hâdise mahalline git
meleri emrolunanlan, hastalık 
gibi meşru bir sebep olmadık
ça iş başına cebren sevketmeğe, 
mahallin en büyük mülkiye me
muru mezun ve bu hususta ve
receği emri zabıta kuvvetleri 
derhal ifaya mecburdurlar. 

Davet ânmda köy ve kasaba
larında bulunup da sıhhi vazi
yetleri müsait olduğu halde 
her hangi bir surette bu davete 
icabet etmiyenlerle, gidip de 
çalışmıyanlardan kaymakam 
veya valinin karariyle beş li
radan on liraya kadar hafif 
para cezası alınır bu kararlar 
katidir. Vermiyenler hakkında 
Tahsili emval kanunu hükümle
ri tatbik olunur. Mezkûr mad
dede yazılı memurlardan hâdi
se mahalline yardımcı gönder-
miyenlerle alâka göstermiyen-
ler, Türk Ceza kanununun 230 
ncu maddesinin ikinci fıkrası
na göre cezalandırılırlar. 

— 30 -
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MADDE 14. — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — 8, 9, 10 ve 
12 nci maddelerde zikrolunan 
malzeme bedelleri, nakil vası-

Ad. E. 

MADDE 14. — Altmcı mad 
deye göre taşkınları önlemek, 
yangın ve yıkıntılan kapa 
mak üzere salahiyetli memur 
lar tarafından hâdise mahal 
line gitmeleri emrolunanlan, 
hastalık veya diğer makbul bir 
sebep olmadıkça iş başına ceb
ren sevketmeğe, mahallin en 
büyük mülkiye memuru mezun 
ve bu hususta vereceği emri 
zabita kuvvetleri derhal ifaya 
mecburdurlar. 

Davet anmda köy ve kasaba
larında bulunupta sıhhi vazi
yetleri müsait olduğu halde ve 
başkaca makbul bir sebep ol
maksızın bu davete icabet et
miyenlerle, gidip çalışmıyan
lardan kaymakam veya vali
nin karariyle beş liradan on 
liraya kadar hafif para cezası 
almrr. Bu kararlar katidir ve 
âmme para cezalarının tahsi
li hakkındaki hükümlere tev
fikan icra olunur. 

Altıncı maddede yazdı me
murlardan hâdise mahalline 
yardımcı göndermiyenlerle ka
nun hükümlerini tatbikte ihma
li görülenler hakkmda Türk 
Ceza kanununun 230 ncu mad
desi hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 13, — Nafia encü
meninin 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 88) 
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MADDE 14. — Adliye encü
meninin 14 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 8, 9,10, ve 12 
nci maddelerde yazılı alât ve 
malzeme ve vasıta bedelleri, na-

- 3 1 -
Mal. E. 

MADDE 14. — Adliye encü
meninin 14 ncü maddesi aynen. 

MADDE 15. — 7, 8, 9, 10, 12 
nci maddelerde yazılı alât, mal
zeme ve vasıta bedelleri, nakil 

B, E. 

sevk kâğıtları üzerine taşkın
ları önlemeğe gidecek olanların 
Devlet demiryolları istasyon me
murları asker tarifesiyle ve 
mahsubu bilâhara yapılmak ü-
zere hâdise mahalline veya ci
varına indirmek şartiyle yolcu 
veya marşandiz katarları ile 
göndermeğe mecburdurlar. 

MADDE 14. — Bu kanunun 
muhtelif maddelerinde yapıla
cağı ve ödeneceği tasrih edilen 
masraflar Nafia vekâleti bütçe
sinden ödenir. 

MADDE 15. — 6 nci madde
ye göre taşkınları önlemek, yar
gın ve yıkıntıları kapamak üze-

( S. Sayısı : 88 ) 
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MADDE 14. — Dahiliye ve 
Nafia vekâletlerince bu kanu
nun tatbikatını gösterir bir ta
limatname tanzim olunur. 

MADDE 15. — Bu kanunun 
icrasına îcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

MADDE 16 . — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam, 

M. M. V. 
8. Ankan 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. 
Yücel 
îk. V. 

H. Çakır 
G. î. V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

C. K. tncedayt 

4.IV . 1941 
Ad. V. 

H. Menemencioğlu 
Da. V. 

Fayık öztrak 
' Ma. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
M. Ökmen 

Na.. E. 

talan ve vesait ücretleri hasta
lıklar ve vefat mukabilinde te
diyesi icabeden tazminat, Ha
zinece masarifi gayrimelhuza 
tertibinden olarak hâdisenin 
vâki olduğu vilâyet emrine ve
rilir. 

MADDE 16. — Dahiliye, 
Nafia ve Münakalât vekâlet
lerince bu kanunun tatbikatını 
gösterir bir talimatname tan
zim olunur. 

MADDE 17. — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümetin 
16 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 16. — Hükümet tek
lifinin 15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümet tek
lifinin 16 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı: 88) 
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kil ücretleri, çalışanların ek
mek ve katık paraları, sakat
lananlarla ölenlerin ailelerine 
verilecek tazminat ve hastala
rın tedavi ücretleri Hazinece 
gayrimelhuz masraflar tertibin
den hâdisenin vâki olduğu vilâ
yet emrine verilir. 

MADDE 16. — Dailiye ve 
Nafia vekilliklerince bu kanu
nun tatbikatını gösterir bir ni
zamname tanzim olunur. 

MADDE 17. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer. 

MADDE 18. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeğe îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Mal. E. 

ücretleri, çalışanların ekmek, 
katık masrafları, çalışma ve 
toplanma edvresinde ısınma, ko
runma, dinlenme için zaruri gö
rülecek vasıta ve maddeler be
delleri, verilmesi gerekecek üc
retler, sakatlananlara, ölenle
rin ailelerine verilecek tazmi
nat paraları ve hastalananla
rın tedavi ücretleri, giyim ba
kımından uğrayacakları zarar
lar Nafia bütçesinde her yıl açı

lacak fasıldan ödenir. (Bu mad
de altmcı madde olarak yuka
rıya tadilen alınmıştır.) 

MADDE 16. Hükümetin 14 
ncü maddesi kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Adliye encü
meninin 17 nci maddesi aynen. 

MADDE 18. — Adliye encü
meninin 18 nci maddesi aynen. 

B. E. 

re salahiyetli memurlar tara
fından hâdise mahalline gitme
leri emrolunanları, hastalık ve
ya diğer makbul bir sebep ol
madıkça iş başına cebren sev-
ketmeğe mahallin en büyük 
mülkiye memuru mezundur. Bu 
husustaki emirleri zabıta kuv
vetleri derhal ifaya mecburdur
lar. 

Davet anında köy ve kasa
balarında bulunupta sıhhi vazi
yetleri müsait olduğu halde ve 
başkaca makbul bir sebep ol
maksızın bu davete icabet etmi-
yenlerle gidip çalışmıyanlardan 
kaymakam veya valinin kara-
riyle beş liradan 10 liraya ka
dar hafif para cezası alınır. Bu 
kararlar katidir ve âmme ceza-
larmm tahsili hakkındaki hü
kümlere tevfikan icra olunur. 

6 nci maddede yazılı memur
lardan hâdise mahalline yar
dımcı göndermiyenlerle bu ka
nunun hükümlerini tatbikte ih
mali görülenler hakkında Türk 
Ceza kanununun 230 ncu mad
desi hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 16. — Bu kanunun 
hükümlerinin tatbikma ait esas
lar alâkalı vekaletlerce müşte
reken tesbit olunur. 

MADDE 17. — Bu kanun 
nesri tarihinden mer'idir. 

MADDE 18. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Ve
killeri heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 89 
Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, Arzuhal encü
meninin 2.XII.1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4402 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 

dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası (4/67) 

28 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 2 . XII . 1942 tarih ve 62 sayılı haftalık karar cetvelindeki 4402 sayılı 
kararının Heyeti Umumiyede müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 
Esas No. 4/67 

Karar No. 3 

11 . 1 . 1943 

Yüksek Reisliğe 

Tekaüde sevkolunduğu 1926 yılında 16 . 
VI . 1938 tarihine kadar muhtelif ücretli vazi
felerde çalıştığından ve bu tarihte 1452 sayılı 
kanunun 7 nci maddesi mucibince Vekiller 
Heyeti karariyle 70 lira asli maaşla Gümrük 
muhafaza teşkilâtında mücadele müfettişliğine 
tâyin edildiğinden ve bu vazifesinin lâğvi 
üzerine 3656 sayılı kanuna göre intibakının 
yapılmasını istemiş ise de tekaütlüğünden son
ra ücretle geçen hizmetlerinin nazarı itibara 
alınmadığından bahsile şikâyette bulunan ve 
o kanunun muvakkat dördüncü veya ikinci ve
ya dokuzuncu veya 13 ncü maddelerinden bi
rinin tatbiki suretiyle hakkının verilmesini 
isteyen Nafia vekâleti Seferberlik müdürü 
Salâhattin Yurdoğlu'nun dileği üzerine yapı
lan tetkikatta: Mücerret idarî bir dâva mev
zuu olan şikâyet hakkmda encümende bir mu
amele yapılmasına mahal olmadığına karar ve
rilmişti. 

4402 sayı ve 23 . X I . 1942 tarihli olan bu 
karara, Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu tara-

fıddan kanaat edilmiyerek Umumî Heyette mü
zakeresi istenmekle iş yeniden Encümende tet
kik ve icabı düşünüldü: 

Dilekçede ileri sürülen kanun madelerini 
ele alarak iddianın bu maddeler hükmüne tev
fikan dilek veçhile halline imkân olmadığına 
dair Maliye vekâletinin cevabı ve müstedinin 
ayrıca bir izahnamesi ve istidaya ilişik evrak 
suretleri tetkik olununca; karşılıklı iddia ve mü
dafaaların maddi ve hukuki sebeplerini göste
ren ihtilâfın tamamen idarî bir dâva mahiye
tini arzetmesi gözönüne alınmış ve işin esasını 
tetkike lüzum görülmemiş ve filhakika müstedi 
tarafından da bu lüzuma riayeten Devet şûrası
na müracaat edilmiş ise de müracaatı istilzam eden 
sebep, vekâletin katı ve lâzimülicra bir muame
lesine müstenit olmadığından dâvasının red
dine karar verilmiş ve binaenaleyh Devlet şû
rasının bu kararma göre vekâletin katî ve 
lâzimülicra bir muamelesine hedef ve muhatap 
olduktan sonra müstedinin idarî dâva açma 
hakkı mahfuz bulunmuş olduğuna göre Devlet 
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kanunlarında tetkik mercii malûm ve muayyen 
olan bir dâva mevzuunun Büyük Millet Mec-
isi Arzuhal encümeninde tetkik ve halline me-
sağ buunmadığından dilek hakkında bir muamele 
ifasına mahal olmadığına ve bu suretle evvelce müt-
tehaz kararın değiştirilmesine lüzum görülemedi
ğine karar verildi. 

Ar. En. Ks. M. M. Kâtip 
Balıkesir Ordu Samsun 
H. Karan ff. Şarlan N. Fırat 

Siird Sivas Niğde 
E. Şevket Bağ Akif öz. Erdemgil ~N. Erem 

Çorum Bolu Tokad 
N. Kayaalp Lûtfi Gören M. Develi 

Kocaeli Gazianteb Ankara 
/. Tolon M. Şahin Gl. Nihat Amlrmş 

izmir 
Dr, H. H. Cura 
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S. Sayısı: 90 
Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisarı 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye, Millî müdafaa, Da

hiliye, Adliye, Bütçe ve Gümrük ve İnhisarlar 
encümenleri mazbataları (1587) 

T. C. 
Başvekâlet 27.III. 1911 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
. Sayı : 6/1234 

Büyik Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisarı hakkında Gümrük ve inhisarlar vekil

liğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 21 . I I I . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Elde mevcut 1291 tarihli barut nizamnamesi yalnız av ve taş barutlariyle lâğım fitilleri hak
kında bazı ahkâmı havi olduğu gibi emtianın satış ve muhafazası ve barut inhisarının işletil
mesi hakkındaki ahkâmı da bugünkü ahval ve şeraite uygun değildir. 

Halbuki mezkûr nizamnamede yazılı olmayan maddelerden revolver ve tabanca fişekleri ve 
muhtelif cins dinamitler ve teferruatı ve av mühimmatı ve av saçması ve elâbı nariye ve revol
ver gibi maddeler de. inhisar altına alınmış ve bunların satışı ve sair muamelâtı şimdiye kadar 
bir kanun veya nizamname ile tesbit edilmiyerek Maliye vekâletiyle münfesih barut şirketleri 
arasındaki mukavele hükümlerine ve şirketlerce tutulan usullere tevfiki hareket edilmekte bu
lunmuş idi. Bundan başka barut ve patlayıcı maddelere, fişek ve av mühimmatı ve saireye ait 
olmak üzere sonradan ilâve edilen bazı hükümler de muhtelif kanunlarla müteferrik olarak 
neşredilmiştir. 

Teklif edilen işbu kanun lâyihası, bu hususlardaki noksanın ikmali ve mevcut müteferrik 
hükümlerin bir araya getirilmesi ve aynı zamanda elyevm inhisar altında bulunan maddelere 
şiddetli taallûku olan bazı silâh ve cephanelerinin de inhisar altına alınması ve vaziyetleri şüp
heli bulunan bazılarının da vaziyetlerinin tavzihi maksadiyle tanzim edilmiştir. 

Madde 1 : Birinci maddede evvelce mevcut hükümler ile, atıcılığa ehemmiyetle taallûku olan 
hava tüfek ve tabancalariyle saçmaları ve salon ve nişan silâhlariyle cephanesi ve avcılığa ve 
av mühimmatına pek yakından alâkası bulunan büyük avlara mahsus yivli av tüfekleriyle cep
hanesinin inhisar altına alınmasına dairdir. 

2441 numaralı kanunda inhisar altına alman maddeler arasında (müstahzar olan ve olmı-
yan av fişekleri ile av malzemesi ve avsaçması) zikredilmekte ve büyük avlara mahsus yivii 
tüfekler fişeklerinin bu arada olup olmadığı kati olarak belli edilmediği gibi vaktiyle Maliye 
vekâletiyle münfesih şirketler arasında aktedümiş olan saçma mukavelesine (elyevm mevcut 
ve âtiyen ihtira olunacak her nevi şekil ve cesamette av ve endaht silâhlarına mahsus av saç-
malariyle salon tüfeklerine mahsus saçma inhisarının işletilmesi) zikredildiği halde bu keyfi
yet bir kaydı kanuniye bağlı bulunmamaktadır. 



— 2 — 
Müstahzar ve gayrimüstahzaş av fişekleri suretindeki tavsif ile murad edilen mühimmat me-

yanına yivli ve büyük avlara mahsus av fişekleri cephanesinin dahi dahil bulunması pek tabii 
olduğundan bu cihetin teklif edilen kanun lâyihasında tasrihi icap etmiştir. 

Hava tüfek ve tabancaları ve salon ve nişan tüfek ve, tabancaları halk., tarafından taşınması 
bazı takyidi hükümlere tabi taarruz veya müdafaa silâhlarına kabili kryas olmayıp sırf atıcılı
ğa müteallik bulunmakta ve halbuki bunların ithalinde meselâ hava ve nişan tabancalarım en.-
daht tabancalarına kıyasen namlu tullerine ve nişan tüfeklerini de harp silâhlarına kıyasen 
yivli veya yivsiz olmalarına göre ithallerine müsaade edilip edilmemesinde tereddütler gösteril
mekte ve hava tüfek ve tabâncalariyle atılan saçmaların da inhisara tabi olduğu katiyetle iddia 
edilememektedir. Bu tereddütleri izale ve bu maddeler satışlarını inhisar altına alıp ve ithalle
rini bir elden idare etmek ve memlekette atıcılığın terakki ve inkişafı için bunları takyit edici 
hükümlere tabi olmaktan kurtarmak muvafıkı mütalâa edilmiştir. 

Büyük avlara mahsus yivli av tüfeklerine gelince ayı, sırtlan, domuz, kurt, pars gibi memle
kette miktarı pek çok muzır hayvanların itlafına veya yaban koçu, keçisi gibi ancak uzak me
safeden avlanabil en hayvanatın avlanmasına âdi av tüfeklerinin kudreti kifayet etmez ve memle
kette bu gibi tüfekler mevcuttur. Ancak eshabı, ihtiyaçları olan cepaneyi tedarik edemediği gibi 
bu gibi tüfeklerden edinmek istiyenler de tedarik edememek vaziyetindedirler. Bu gibi silâhların 
gümrüklere vürudunda yivli olmaları veya namlularından birinin yivli olması sebebiyle ithallerine 
müsaade edilmemektedir. Tesirleri ve tenevvüleri itibariyle bu gibi silâhların kayıtsız, şartsız halk 
eline geçmesi ne kadar gayri caiz ise itimada şayan avcıları bu silâhlardan mahrum etmek de mas
lahata o kadar aykırı düşer ve kaçakçılık vukuuna meydan verir. Binaenaleyh her iki nokta da nazarı 
dikkate alınarak bazı şerait altında bu gibi silâhların ithalini ve satışını temin ve bu keyfiyeti bir el
den idare için bunların ve cepanelerinin de inhisar altına alınması muvafık görülmüştür. Bunların 
ithalinde hiç bir devlet harp silâhı cepanesine uymaz cepane atması ve nişangâhlarının 300 met- ' 
reyi tecavüz etmemesi ve satışlarında ancak zabıtanın hususi müsaadesini haiz kimselere satılabil
mesi kayıtları bilhassa bu silâhların ithali yüzündea bir mazeret hudusuna meydan vermemek için 
konmuştur. 

Esasen memlekete girecek silâhları kullanacak kimselerin emniyeti de temin edilmek ve memle
ket iktisadiyatı da gözetilmek lâzım geleceğinden ancak muayyen evsafta silâhların memlekete gi
rebilmesini temin için bunların inhisar altında bulundurulması en iyi bir çaredir. 

Şenlik fişekleri meyanındaki havai fişeklerine tamamen müşabih olan ve fakat trotil veya ben
zeri şiddetli patlayıcı maddeyi ihtiva eden dolu fişeklerinin (paragrele) tedarik, muhafaza ve isti
malleri hususi takayyüdatı istilzam ettiğinden bunlar da inhisar mevzuuna alınmıştır. 

Çocuklara mahsus oyuncak veya salonlarda ve cemiyetlerde binalar içinde kullanılan nevilerinin 
hiç bir tehlikesi olmadığı gibi bunlar aktar, bakkal ve işportacılar gibi bu kanunda yazılı inhisar 
eşyası satıcılariyle hiç bir alâkası olmayanlar tarafından satıldığından ve diğer inhisar eşyası gi
bi muamele edilmelerine imkân bulunmayıp bu yüzden bir çok güçlükler zuhur etmekte bulundu
ğundan bu gibi elâbı nariyenin inhisar mevzuun dan ihracı zaruri görülmüştür. 

Revolver ve tabanca fişeklerinin kapsül, kovan ve mermi gibi aksamı satışının memnu bulunması 
bu fişeklerin imal, ithal ve satış hususunun inhisar altında bulunmasından dolayı pek tabii olup 
Maliye vekâletiyle Fişek şirketi arasında aktedilmiş mukavelede bu bapta sarahati kâfiye varsa 
da bu memnuiyet bir kaydı kanuniye bağlı olmadığından mevcut tereddüdü izale için birinci mad
denin «C» fıkrasında (fişek ve aksamı) suretinde tasrih edilmiştir. 

Potas güherçilesinin inhisar altına alınmış olması münhasıran kara barut imalinde kullanılma
sından ve bu güherçilenin memleket dahilinde yetişmesi dolayısiyle memleket dahilinde kaçak ba
rut imalinin önü alınması maksadına mebnidir. 

Ancak bu madde tababet ve sanayide de kullanıldığından ve hariçten getirildiğinde pek ucuza 
mal olduğu halde umumî harbi mütaakıp dahilde istihsal çok azalmış olmasına ve askerî fabrikalar 
imalâtı için de mahdut bir miktarda istimal edilmesine ve pek pahalıya tedarik edilmekte bulun-

(S. Sayısı :#0) 
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ıriuş olmasınamebni yerli sanayii tazyik etmemek üzer tababette istimal edilenlerin sıhhat teşkilatı 
ve sanayide kullanılanların sanayi teşkilâtı tarafından verilecek mezuniyet dahilinde satış yapıl
ması ve satışlarının aynı zamanda İnhisarlar idaresince de murakabe edilmesi suretiyle hariçten 
ithalinin serbest bırakılması muvafık görülmüş ve halen de bu yolda muamele edilmekte bulun
muştur. 

Madde 2 : Bu madde eski hükümlerin biraz tadili suretiyle kaleme alınmıştır. 2441 numaralı ka
nunun 2 nci maddesi «Askerî fabrikalar tarafından yapılamıyan veya istenen zamanda yapılması 
kabil olmayan inhisar maddelerini, İnhisarlar idaresi yabancı memleketlerden getirebilir» sure
timde idi. 

Mevcut hükme vuzuh verilmiş ve inhisara tabi maddeler arasında sürümü pek az ve yalnız pek 
nadir meraklılar tarafından aranılan ve binaenaleyh idarece celbi ve satışa arzı ihtiyar olunacak 
zahmetine değmeyen veya binlerce çeşitli bulunan şenlik fişekleri gibi sürümü az çok belli olmakla 
beraber belli başlı İnhisar emtiasını satan bayilerce satılması kabil olmayan ve müruruzamanla 
bozulup muhafaza kabiliyeti bulunmayan veyahut revolver ve tabancalar gibi satışları bir takım 
kanuni takyitlere tabi olan ve aynı zamanda yüzlerce çeşidi bulunan maddeler vardır ki, bunların 
İnhisar idaresi tarafından celp ve satışa arzı ya piyasaya lüzumundan az arzedilmesi veya lü
zumundan fazla getirilip satılmaması gibi güçlükleri tevlit edeceğinden ve bu gibi maddelere aynı 
^zamanda behemehal karşılanması icabeden şedit bir ihtiyaç bulunmadığından vâki olacak talebe 
göre eshabı tarafından bazı kayıt ve şartlar dahilinde celbedilmek ve bunlardan bazılarının satışı 
içinde satış hakkındaki mevzuata uygun bir surette eshabına müsaade vermek hakkının idareye veril
mesi muvafık ve 2arüri görülmüştür. 

Bundan başka 2441 numaralı kanunun birinci maddesinin son fıkrasının inhisara ait kanuna 
dercine lüzum kalmamış olmakla bu fıkra, ordu ve emniyet kuvvetlerinin İnhisar emtiasına ve 
'benzerlerine taalluku olan tabanca ve tüfeklerine ve patlayıcı maddelerine ihtiyaçlarının bu kanu-

s nun şumuhı haricinde bulunduğunu gösterir surette tadil ve tasrih edilmiştir. Ancak taşınması 
yasak olan ve olmayan tabancalar ile fişekleri birbirine tedahül edeceğinden bir gûna tered-
"düde Ve iltibasa mahal kalmamak üzere bu bapta bu kanunun tatbik suretini gösterir nizamna
mede- sarahat verilecektir. 

Madde 3 : Askerî fabrikalarla vâki mutabakata binaen halen bu yolda muamele edilmekte bu-
îutımuştur. 

Madde 4 : 2441 numaralı kanunda Askerî fabrikaların İnhisar idaresine vereceği emtia bedelleri
nin maliyet fiyatının en çok % 5 den fazla olamıyacağı musarrahtır. Ancak bu bedellerin inhisar 
eşyasının• revacını tazyik etmeyecek surette tesbit edilmiş olan satış fiyatlarına yaklaşması ve hattâ te
câvüz etmesi Varittir. Binaenaleyh bu bedeller için âzami bir had konması ve bu haddin teca
vüzü halinde İnhisar idaresinin ihtiyacını daha ucuz tedarik edebilecek bir yerden almağa sala
hiyetli 'bulunması lüzumlu görülmüştür. 

Madde 5 : Yolcuların beraberlerinde getirebilecekleri bu kanun hükümlerine tabi eşya için 
ötedenberi görülen güçlükleri gidermek ve gerek diğer inhisar eşyası ve gerek gümrüklerde emsa
line yapılan kolaylıklara uymak maksadiyle ve fakat bu kanunda yazılı emtianın hususiyeti 
nazarı dikkate alınarak yazılmıştır. 

Madde 6 : Şimdiye kadar bu kanunda yazılı inhisar maddeleri fiyatlarının tesbiti hakkında 
bir kanuni kayıt olmayıp teamüle ve bazı münferit emirlere göre hareket edildiğinden Müs
kirat kanunu hükümlerine uyacak surette yeni den yazılmış ve baruta ait maddelerin hususiyet
lerine göre hükümler konmuştur. 

Madde 7 : 2441 sayılı kanunun satıcılara verileeek ruhsat tezkeresi harcı hakkındaki hüküm 
maksada uygun görülmediğinden diğer inhisar maddeleri kanunları hükümlerine uygun surette 
yeniden yazılmıştır. 

Madde 8 : Bu bapta eski mevzuatta bir hüküm mevcut olmayıp şimdiye kadar diğer inhisar 
mamulâtına kıyasen muamele olunmakta idi. Bunun kanunda yer alması lüzumlu görülmüştür. 

(S. Sayısı :,90 ) 



Madde 9 : Kanun lâyihasının birinci maddesine eski hükümlere göre konmuş olan hüküm müstah
zar olan veya olmıyan av fişeklerine şâmil olup müstahzar olmıyan fişeklerin doldurulması bir nevi 
imal mahiyetini alacağından ve halbuki imal hvsusu yalnız askerî fabrikalara verilmiş bulundu* 
ğundan müstehlikleri alacakları aksamı bizzat teıkip etmek külfetinden kurtarmak ve bunların 
arzularına göre işledikleri evsafta fişek doldurtabilmeleri emeliyle konmuştur. Çünkü inhisar ida
resi ancak bir normal tipte dolu fişek satmaktadır. 

Madde 10 : Onuncu maddenin 1 ve 2 nci fıkraları hükümleri esasen mevcuttur ve tatbik edilegel-
mektedir. 

Üçüncü ve dördüncü fıkralar ile 11 ve 12 ve 13 ncü maddeler tatbikatta tereddüdü mucip olma
mak ve diğer inhisar maddeleri kanunlarına uymak için konmuştur. 

Madde 14 : Patlayıcı maddelerin hususiyetine göre ve bunların mubayaa ve istimal için Dahili
ye vekâletinin talebi üzerine Emniyet umum müdürlğünde içtima eden komisyonun hazırladığı 
nizamname hükümlerine uygun olarak yazılmıştır. Esasen bu hükümler İnhisar idaresince tatbik 
edilegelmektedir. 

Madde 15 : 28 : Kanun lâyihasında yazılı mecburiyet ve memnuiyetlerin müeyyit kuvveti olarak 
yazılmış cezai hükümlerdir. 

21 ve 22 nci maddeler Kaçakçılık kanununda inhisar eşyası için bedenî cezadan başka her mad
denin hususi kanunda yazılı para cezaları alınacağı hakkında bir hüküm olmakla beraber bu kanun 
lâyihasında yazılı inhisar maddeleri için alınacak para cezaları hakkında bir hüküm mevcut olma
masına ve eski Barut nizamnamesindeki para cezasının ise pek cüzi bulunmasına mebni yazılmıştır. 

25 nci maddenin yazılmasına patlayıcı maddelerin hususiyeti ve bilhassa müsadere olunanların 
ekseriya tahallüle yüz tutmuş ve pek tehlikeli bir durum almış olup muhafazaları gayri caiz bulun
masına sebep olmuştur. . 

27 nci madde Tütün kanunundaki kolaylığın bu kanun lâyihası hükümlerinin infazında da elde 
edilmesi ve 28 nci madde ise 3550 numaralı kanundaki hükmün müteferrik olarak kalmamasını te-
min için yazılmıştır. .., • 

Madde 29 : 2637 numaralı kanun ve 3932 numaralı Vekiller Heyeti kararnamesinde av cephanesi 
satışları hakkında da takyidat konmuştur. Avcılığı teşvik etmek için bu takyidatm kaldırılması 
faydalı olacağı mülâhazasiyle bu madde yazılmıştır. 

Muvakkat madde : Yeniden ve sarih olarak inhisar altına alınacak maddelerin memleket dahilin
de kimler elinde bulunduğunun anlaşılması ve cephensinin bandroUanması için eshabmdan birer 
beyanname istenilmesi tabiidir. 

Eevolver fişeği aksamı hakkındaki hükmün konulması evvelce münfesih şirketler tarafından 
temhir edilmiş ve eshabı elinde terkedilmiş kapsül ve kovan gibi aksamın memleket haricine çıka
rılması hakkındaki hakkı hiyarlarmm eshabı tarafından istimal edilmemiş ve eshabmdan bir bedel 
mukabilinde alınması hakkındaki mukavele hükmünün de şirketçe tatbik edilmemesinden ve elyevm 
bazı silâhçılar nezdinde bu kapsüllerin mevcut bulunmasından ileri gelmiştir. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 17 . IV . 1942 
Esas No. 1/587 

Karar No> 17 

Yüksek Reisliğe 

Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferryatı 
inhisarı hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilli
ğince hazırlanıp icra Vekilleri Heyetinin 
21 . III . 1941 tarihli toplantısında Büyük Mil
let Meclisine arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı ile gerekçesinin gönderildiğine dair Başvekil
liğin 6/1234 numaralı ve 27 . III . 1941 tarihli 
tezkeresi, havale edilmiş olduğu encümenimizde 
Gümrük ve inhisarlar vekili, Millî Müdafaa ve 
Dahiliye vekillikleri mümessilleri hazır olduk
ları halde müzakere olundu: 

Barut, patlayıcı maddeler, revolver ve ta
banca fişekeriyle av saçması, şenlik fişekleri ve 
bunlara benzer bazı alet ve maddeler fiili surette 
Devlet inhisarı altında bulundukları halde bun
lardan yalnız av ve taş barutlariyle lâğım fi
tilleri hakkında 1291 tarihli bir nizamname 
mevcut olup bunların imali, satışı, kullanılması 
ve diğer her türlü muameleleri Maliye vekilli-
giyle eski barut şirketleri arasındaki mukavele 
hükümlerine ve şirketlerce tutulmuş olan usul
lere göre yapılagelmiş veya barut, patlayıcı 
maddeler ,fişek vesaire hakkında ayrı ayrı ka
nunlarla konulmuş hükümler dairesinde idare 
olunmuştur. 

Lâyihanın gerekçesine ve ilgililerce verilen 
izahlara göre Gümrük ve inhisarlar vekilliğince 
hazırlanmış olan yeni kanun teklifi dağınık hü
kümlerin aynı kanunda bir araya getirilmesi, 
bugün inhisar altında bulunan maddelerle sıkıca 
alâkalı bazı silâh ve cephanelerin de inhisar 
altına alınması, vaziyetleri şüpheli olan 
bazılarının vaziyetlerinin belirtilmesi ve niha
yet^ eksiklerin tamamlanarak mevzuun inzibat 
altına alınması maksatlarını gütmekte olduğu 
anlaşılmakla teklif esas bakımindan encüme
nim izce uygun bulunmuş ve maddelerde de aşa
ğıda gösterildiği üzere bazı değişikliklere lü
zum görülmüştür, şöyleki: 

Madde 1. — İnhisarın mevzularını tesbit 
eden bu made olduğu gibi kabul edilmiş, ancak 
yazılışında ufak tefek düzetlmeler yapılmıştır. 

Madde 2. — 3 ve 4 İnhisarların İnhisar

lar umum müdürlüğünce işletileceği, inhisar al
tındaki maddelerin Askerî fabrikalarca imal 
edileceği ve yabancı memleketlerden getirtile
cek maddelerin yurt içine sokulması ve sa
tılması için başkalarına izin verilebileceği hak
kındaki bu madde ikiye bölünerek dışarıdan 
getirilecek maddelerden bazılarının satışı için 
bankalarına izin verilebileceğine dair olan fık
ra üçüncü madde alarak yeniden yazılmış ve 
memleket içinde imal mevzuu ikinci maddeye 
halledilmekle beraber İnhisarlar idaresi ile As
keri fabrikalar umıun nüdiiT i'ığü arasında sipa
riş ve teslim zaman ve şartları hakkında -ilgi
li] erce verilen izahlar üzerine - bazı lüzumlu ka
yıtlar konulmuş, yeni üçüncü maddeye de, in
hisar maddelerinin hususi şahıslarca satışı an-
eak önceden tesbit edilmiş usullere tabi olmak 

zaruretinden dolayı bu hususta bir nizamname 
yapılacağı ilâve olunmuştur. Bir de Ordu ve 
emniyet 'mvsellerinin ihtiyacı olan silâh ve 
cephaeler esasen inisar muMiıı olmadıklarından 
yalnız birinci maddenin (b) fıkrasında yazılı 
patlayıcı maddelerle teferruatlarına ait ordu 
iûtiyaçlarının Millî Müdafaa vekâletince teda
rik olunacağı ikinci maddenin D fıkrası yerine 
tertip olunan dördüncü maddeye alınmıştır. 

Madde 5. — Hükümetin üçüncü maddesi ka
bul edilmiş, yalnız bazı kelimeleri değiştiril
miştir. 

Madde 6. — Askerî fabrikalarca imal olu
nacak inhisar maddelerinin maliyet bedellerin
den bahseden lâyihanın dördüncü maddesi, iki 
ilgili idare mümessilleri dinlendikten sonra, bu 
bedellerin esaslarının Millî Müdafaa ve Güm
rük ve inhisarlar vekilliklerince önceden tâyin 
olunması ve ileride Askerî fabrikalar ye İnhi
sarlar umum müdürlükleri arasında bu bedel
ler yüzünden herhangi bir ihtilâf çıkacak olur
sa Umumî murakabe heyetinin hakemliğiyle 
halledilmesi faydalı görülerek işbu dördüncü 
maddede - altıncı madde olarak - iktiza eden 
değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 7. — Lâyihanın dördüncü maddesi-
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nin son fıkrası ayrılarak - yedinci madde halin
de - yeniden kaleme alınırken yabancı memle
ketler ve yerli malları fiyatları arasındaki re
kabet unsurları hakkında iktisat vekilliği mü
messilinin verdiği izahlar dikkate alınmış ve bu 
madde ona göre tanzim olunmuştur. 

Madde 8. — Yabancı memleketlerden gele
cek yolcuların beraberlerinde getirecekleri in
hisar maddeleri hakkında yapılacak muamele
lere dair olan lâyihanın beşinci maddesi, yazı
lışında bazı tashihlerle, olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — inhisar resminin asgarî ve âza
mi hadlerinin her maddeden alınacak resmin 
katî miktarı ile bunun satış fiyatının tâyinine 
dair olan lâyihanın altıncı maddesi, lüzumlu 
görülen tashihler yapıldıktan ve İnhisarlar ida
resi inhisar maddeleri üzerinde her türlü mu
rakabe hakkını haiz olduğundan dolayı son 
fıkradaki «bu suretle satılan inhisar maddele
rinin sarfını murakabe edebilir» kaydı kaldı
rıldıktan sonra 9 ncu madde olarak kabul olun
du. 

Madde 10. — Satış tezkereleri hakkındaki 7 
nci madde, dördüncü fıkrasında yazılışa dair 
bir değişiklikle, 10 ncu madde olarak kabul 
olundu. 

Madde 11, 12 ve 13. — Lâyihanın 8, 9, 10 
ncu maddeleri teklif olunduğu gibi 11, 12 
ve 13 ncü maddeler olarak kabul edildi ve in-

Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve tefer
ruatı inhisarı hakkında Gümrük ve inhisarlar 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye-

• tince 21 . I I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu-
cibesiyle birlikte sunulduğuna dair olan Başve
kâletin 27 . I I I . 1942 tarih ve 6/1234 sayılı tez
keresi havale olunduğu Maliye encümenince mü
zakere olunduktan sonra bu Encümeninin hazır-

hisar maddelerini satmak istiyenlerîn ruhsat 
tezkeresi almaları mecburiyeti 10 ncu (Hükü
metin 7 nci) madde ile bunlara tahmil edilmiş 
olduğuna göre tezkere verecek memurların da 
verme mecburiyeti kendiliğinden bunlara tah
mil edilmiş olduğu için bu maddeye lüzum gö
rülmedi. 

Madde 14. — Lâyihanın 12 nci maddesinin 
birinci fıkrasındaki «sahip veya nâkilleri tara
fından» ibaresi - maksat tezkerenin 48 saat 
içinde idareye ibrazından ibaret olup kimin 
tarafından ibraz edileceği olmadığı sebebiyle -
kaldırılarak madde, sıra numarası değiştiril
mek suretiyle, kabul olundu. 

Geri kalan maddelerin yazılışında faydalı 
görülen düzeltmeler yapılarak bu maddeler de 
sırasiyle kabul edilmiş olduğundan havalesi 
veçhile Millî Müdafaa encümenine tevdi Duyu
rulması Yüksek Reislikten rica olunur. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 
istanbul Malatya Tokad 

A. Bayındır Nasuhi Bay dar Cemal Kovalı 

Balıkesir İzmir Kayseri 
Hacim Çarıklı K, Dursun Ömer Taşçtoğlu 

Kırklareli Kırşehir Malatya 
Hamdı Kuleli 1. Özkan M. NeMm 30t% 

Manisa Zonguldak 
F. Kurdoğlu T. Ziya 0zençi 

ladığı metin ve mazbata ile birlikte Bncttoeili-
mize tevdi Duyurulmakla her iki metin ve niü-
cip sebepler lâyihası ve mazbata Millî'Müda
faa ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri rk? bu ve
kâletlerin salahiyetli memurları-huzurunda oktin-
du ve icabı görüşüldü: 

1291 tarihindenberi yaşayan ve iradeye Müs
tenit nadir mevzuattan birini teşkil'- eden ba
rut nizamnamesiyle tadil ve eklerinin ve* 2441 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 12 .T:ÎŞ&İ 
Esas No. 1/587 

Korur No; 27 

Yüksek Reisliğe 
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$mûi- Mnun££ ,M$k ayrı. ihtiva ettikleri, rnüte-
ferrik^hüfeüfa^ia.bir araya getirilmesinde ve 
bu. hükümlerin günün ihtiyaçlarını, karşılıyacak 
v§ müj^kamjl bi;r Eteylçtişletmesine imkân ve-
re<î4k ...şejnldş tedvininde fayda gören Encüme
nimiz lâyihanın esas itibariyle kabulünü itifak-
la:i^vip.edere^ Maliye . encümeninin metni üze
rinim .maddelerin müzakerecine geçmiştir. 

IVfaddş%*—• Maliyeı .ençümeninin 4 .nçü mad-
d^-feökmü ikinci, madde mevzuu ile alâkadar 
OJ$$ğxmâm Hükünıetin ikinci maddesinin «D» 
âçkl-Mı, bu m,a4de-. yerine kaim olmak üzere ikin
ci maddeye >ir fakra, eklenmiş ve bu sebebe bi-
n$e|ı jRfeiiye encümeninin 4 nçü maddesi kaldı-

Madde ,3. — Bu kanunun mutelif maddele
rinde tesbiti, nizamnameye bırakılmış olan hü
kümler vardır. Encümenimiz bu türlü hükümle-
r4a, h^P^M kanunun sonuna konulacak bir mad
de Jlfl toplamağı, tedvin bakımından daha mu
vafık görmüş, ve bu maksatla, maddenin son fık-
rajpı. çıkarıp33 nçü maddeyi kaleme almıştır. 

Maddş .6. — Gümrük ve inhisarlar vekâleti
ne J Askerî, fabrikaların yapacağı inhisar mad
delerini bazı şartlar altında yabancı memle
ketlerden tedarik etmek salâhiyetini veren bu 
madd© üzerinde Encümenimiz hassasiyetle dur
muş v-e bu mevzu üzerinde münakaşalar cereyan 
eyj^nüştir. 

Bu caddenin lâyihadan çıkarılması yolun
daki mütalâaya. Gümrük ve inhisarlar vekilinin 
cevap ojarak verdiği, (bu takdirde rekabetsiz 
kalacak olan yerli mamulâtımızm inkişaf ve te
râkki teşvikinden mahrum olacağı ve tahditsiz 
herhangi bir fiata mal olan eşyayı satın almak
ta halkın müşkülât çekeceği ve bu halin memle
k e t ziyai, iktisadi ve imar işleri bakımından 
z&l'arlı olacağı) yolundaki mütalâası tasvip olu
narak maddenin ipkası kabul edilmiş ve ancak 
yerli maddelerin himayesi bakımından Maliye 
encümenince kabul olunan % 10 nispet, 20 ye 
çıkarılmıştır. 

Madde 7. — Maliye encümeninin 8 nci mad
desi bazı ibare tashihleriyle aynen kabul edil
miştir. 

Madde 9. ve 10. — Maliye encümeninin 10 
neu maddesi, nizamname yapılacağı hakkında
ki fıkra çıkarılmak suretiyle aynen kabul edil
miştir. 

Madde 11. ^ - Ruhsatlı satıcıların inhisar mad

delerinden müşterilerinin arzuları üzerini dol
duracakları fişeklerden alacakları farkın takdi
re göre değişecek (mâkul bir had) sözü ile ifade
si mahzurlu görülerek bunun yerine memleketin 
her tarafında ve her satıcı tarafından aynı emek 
karşılığı ile bu işin görülmesini teminen alına
cak kârların âzami haddinin İnhisarlar idare
since tespiti lüzumu kayıt ve ilâve edilmiştir. 

Madde 12. — Taşınması esasen izne bağlı ol-
mıyan silâhların ve bir kilo barutla mütenasip 
olmak üzere 5 kiloya kadar saçmanın ruhsat tez
keresinden istisnasını teminen maddede değişik
likler yapılmıştır. 

Madde 14. — Madde sıralan değiştiğinden 
atfa müteallik olan numara değiştirilerek mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Maliye encümeninin 16 nçı 
maddesi, nizamnameye mütaallik olan son fıkra 
çıkarılarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Bu madde ile menedilen. fiil
lerden aynı cezai müeyyideye tabi olanlar bir
leştirilmiş ve mahkeme kararı ile tâyin edile
cek cezalarla Tahsili emval kanununa göre ida
rece alınacak haklar, müstakil fıkralarda teba
rüz ettirilmiş ve tatbikatta kolaylık temini mü-
lâhazasiyle Maliye encümeninin 26 nci maddesi
ne olan atıf yerine o maddedeki ceza müeyyide
si tasrih edilmek suretiyle bu maddeye konul
muştur. 

Bu maddede mevzuubahis edilen infilâk mad
delerini çalanlarla bunları bilerek alanların cür-
mi vasıfları Türk Ceza kanunu hükümlerine 
göre başka başka olduğundan atfın yalnız 491 
nci maddeye hasrı muvafık bulunmamış ve bu
nun yerine bu kabil memnu fiillerin Ceza ka
nununun bu fiillere tertip ettiği cezalarla ceza
landırılması esası konmuştur. 

Ancak kıymeti az veya tehlikesi ehemmiyet
siz olanları çalan veya bunların çalınmış oldu
ğunu bilerek alanların ve umumiyetle kanuni 
hafifletici sebeplerden müstefit olabileceklerin 
vaziyetlerini derpiş eden adalet kaidelerinin tat-
bikına engel olmamak üzere asgari had hak
kında istisnai fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde 17. — Maliye encümeninin 18 nci 
maddesi Kaçakçılığın men ve takibi hakkında
ki 1918 sayılı kanun şümulüne giren hâdisele
ri de içine alacak şekilde yazılmış olduğundan 
Hükümetin 16 nci maddesi ile tanzimi derpiş 
edilen maksada uygun şekilde madde, ruhsat-
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sız satış hallerine hasren yazılmış ve ancak 
Türk Ceza kanununun 264 ncü maddesi şümu
lü dışında kalan maddelerin neler olduğunu tâ
yinde tereddüde mahal kalmamak üzere bu 
maddeler tadat ve tasrih edilmiştir. 

Madde 18. — Maliye encümeninin 19 ncu 
maddesi, tavzih maksadiyle yapılan bazı ibare 
değişiklikleriyle aynen kabul olunmuş ve yal
nız devriçin konmuş olan bir sene müddet fazla 
görülerek altı aya indirilmiştir. 

Madde 20. — Maliye encümeninin 21 nci 
maddesi, atıf numarası değiştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir. 

Gerçi bu maddede yazılı cezalar Millî ko
runma kanunu ile bu türlü fazla fiatla satış fi
illerine tertip edilmiş olan cezalara nispetle çok 
hafif bulunmakta ise de Millî korunma kanunu 
mer'iyette kaldığı müddetçe inhisar maddeleri
ni fazla fiyatla satanlar hakkında da tatbik edi
leceği şüphesiz olduğundan ve bunun kanun 
metninde ayrıca tasrihine de ihtiyaç bulunma
dığından keyfiyet mazbataya kaydedilmekle ik
tifa edilmiştir. 

Madde 23. — Maliye encümeninin 24 ncü 
maddesinde bu suçlar hakkında 1918 sayılı ka
nun hükümlerinin de tatbik edileceği tasrih edil
mekte ise de. mezkûr kanunun tatbiki, yalnız 
bu fiillere münhasır olmadığından o kanunun 
hangi fiiller hakkında tatbik edileceği 31 nci 
madde olarak yazılmış ve bu fıkra bu sebeple 
çıkarılmıştır. 

Madde 25. — Maliye encümeninin 26 nci 
maddesiyle Türk Ceza kanununun 264 ncü 
maddesine atfedilmekte ise de hususi bir ka
nunu tatbik edecek olanların ona ait müeyyi
deleri başka kanunlarda aramağa mecbur kal
mamaları için, konması derpiş edilen müeyyi
de, maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 26. — Maliye encümeninin 27 nci 
maddesi maksada göre tavzih edilerek yeniden 
yazılmıştır. 

Madde 27. ve 28. — Maliye encümeninin 28 
nci maddesinin ilk fıkrası 27 nci madde olarak 
aynen yazılmış ve ikinci fıkrası mevzuunun husu
siyeti itibariyle 28 nci maddeyi teşkil etmek üze
re ayrılmıştır. Ancak bu maddede kanun ve ni
zamname hükümlerinden emniyet gayesine ma
tuf olanlarına riayetsizlik halinin bu madde 
müeyyidesine tabi tutulacağını tasrih etmeyi En
cümenimiz muvafık bulmuştur. 

Madde 29. — Maliye encümeninin 29 ncu 
maddesi ibare tashihi ile kabul olunmuştur. 

Madde 30. — Maliye encümeninin 30 ncu 
maddesi, madde numaralarının teselsülü değiş
tiği için atıfların tashihi suretiyle kabul edil
miştir. 

Madde 31. — 23 ncü maddede yazılı sebep
lere binaen bu madde müstakillen yazılmıştır^ • 

Madde 32. — Maliye encümeninin 31 net 
maddesinin 1 nci fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Bu kanunun tesbitini nizam
nameye bıraktığı hükümler bir araya getirilmek 
suretiyle madde yeniden yazılmıştır. 

Muvakkat 1 ve 2 nci maddeler — Maliye en
cümeninin muvakkat maddesi mevzuları itiba
riyle iki maddeye ayrılmış ve bazı ibare tashih
leri yapılmıştır. 

Madde 34. — Maliye encümeninin 31 nci 
maddesinin ikinci fıkrası mer'iyette kalacak olan 
hükümlerin tasrih edilmesi suretiyle ve müsta
kil bir madde olarak yeniden yazılmıştır. 

Madde 35. — Hükümetin teklifi ve Maliye 
encümeninin kabul ettiği sisteme nazaran işba 
lâyiha, kanuniyet kesbettiği ayın sonunda-neş-
redildiği takdirde, neşri ile mer'iyeti arasında 
bir mühlet bırakmıyacağından mer'iyetin taa-
mül veçhile neşir tarihinden muteber olması esa* 
sı kabul edilerek madde o şekilde yazılmıştır. •... 

Lâyiha yukarıda arzedilen tadil, ilâve ve 
tashihlerle encümenimizce kabul edilmiş olmak
la havalesi veçhile Dahiliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Resliğe sunulur. 

M. M. En. Rs. Bu M. M. ve Kâtip 
Diyarbakır Konya 

K. Sevüktekin Vehbi Bilgin 

Ağrı Bursa Çankırı 
K. Doğan N. Tınaz Dr. A. Arkan 

Çorum Erzurum Gümüşane 
E. Sabri Akgöl A, Akyürek Ş. Erdoğan 

Kayseri Kayseri Muğla 
N. Toker S. Turgay S. Güney 

Samsun Seyhan 
R. Barkın Yedinci maddenin 

Manisa bu kanunda yer al-
Kâzım Nami Duru masına taraftar 

değilim • 
Sinan Tekelioğlu 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/587 
Karar No. 31 

8. VI. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferru
atı inhisarı hakkında Gümrük ve inhisarlar ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
2 1 . I I I . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası gerekçesi ile bir
likte sunulduğuna dair olan Başvekâletin 27. 
I I I . 1941 tarih ve 6/1234 sayılı tezkeresi havale 
olunduğu Maliye ve Millî Müdafaa encümenle
rinin hazırladığı metinler ve mazbatalarla bir
likte Encümenimize tevdi buyurulmakla metin
ler Hükümet mümessillerinin huzuriyle tetkik 
edildi. 

Encümenimiz Millî Müdafaa encümeninin 
metnini ekseriyetle tasvip etmiş kanunun met
ninde ancak şu noktaların tadiline lüzum gör
müştür : 

Millî Müdafaa encümeninin hazırladığı me
tinde ikinci maddenin birinci fıkrasının «inhi
sar işleri, İnhisarlar umum müdürlüğünce gö
rülür» şeklinde tadili, 19 ncu maddede zikredi
len 14 ncü madde numarasının Millî Müdafaa 
encümenince yapılan tadilâtla tenazur teşkil et
mesi için (13) ncü madde olarak değiştirilmesi, 
23 ncü madde «veya yanlarında bulunduranlar
dan» cümlesinin başına «bilerek» kelimesinin ilâ
vesi ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Encümenimiz bu kanunun 32 nci maddesin
de yapılacağı bildirilen nizamname maddeleri 
hükümleri arasına satıcıların vasıfları hakkın
da esaslı hükümlerin konması temennisini de iz
har etmiştir. 

Lâyiha, arzettiğimiz şekilde kabul edilmiş bu
lunduğu cihetle havalesi veçhile Adliye encüme
nine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 
Dahiliye En. Rs. N. Rs. V. Bu M. M. ve Kâtip 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Antalya 
T. Sökmen 
Çanakkale 

H. Ergeneli 
Erzurum 
N. Elgün 

Konya 
Şevki Ergun 

Mardin 
Edib Ergin 

Trabzon 
8. Abanozoğlu 

Ankara 
F. Daldal 
Balıkesir 

8. Uzay 
Çorum 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Antalya 
R. Kaplan 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
/ . K. Alpsar Gl. Zeki Soydemir 

Gazianteb Kars 
Dr. A. Melek E. Özoğuz 

Malatya Maraş 
E. Barkan Z. Kayran 

Sivas Tokad 
Mit at Ş. Bleda A. Galib Pekd 

Yozgad Zonguldak 
8. Korkmaz Rifat Vardar 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/587 

Karar No. 9 

Adliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

16 . XII. 1942 

Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferru
atı inhisarı hakkında Gümrük ve inhisarlar ve
kâletince hazırlanarak icra Vekilleri Heyetinin 
2 1 . I I I . 1941 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının Ma
liye, Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenlerinin 

mazbatalariyle birlikte Encümenimize de havale 
ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva eylediği hü
kümler Gümrük ve inhisarlar vekili Raif Kara
deniz'in huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Bugün mer'i olan av ve taş barutlariyle lâğım 
fitilleri hakkındaki 1291 tarihli barut nizamname 
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si revolver, tabanca fişekleri ve dinamit gibi bir 
çok patlayıcı mevaddı şümulüne almamakla be
raber inhisar altında bulunan bu neviden emti
anın muhafaza ve işletilmesi için tatbik edilege-
len esasların günün ihtiyaçlarına uymadığı Güm
rük ve inhisarlar vekili tarafından Encümeni
mizde verilen izahattan anlaşıldığından patlayı
cı maddeler inhisarını bu inhisarın tesisinde ta
kip edilen gayeye uygun bir şekilde tanzim ede 
lâyiha heyeti umumiyesi itibariyle kabule şayan 
görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci, ikinci, yedinci, sekizinci, dokuzun
cu, onuncu, on üçüncü, on beşinci maddelerde 
yapılan değişiklikler ifade tarzına ve muhtelif 
maddelerdeki ıstılahlar arasında birlik ve ayni
yeti temine inhisar etmiş cezai müeyyidelere ta
allûk eden maddeler umumî hükümlerle ahenkli 
olarak yeni baştan kaleme alınmıştır. 

Lâyihanın altıncı maddesi İnhisar idaresiy
le Askerî fabrikalar arasında maliyet bedelleri 
yüzünden çıkacak ihtilâfların umumî muraka
be heyetince halledileceğine dair bir fıkrayı ih
tiva etmektedir. Mahkemelerin vazife ve salâhi
yeti dahiline giren bu kabîl ihtilâfların umumî 
kaza mercilerinden alınarak idarî bir mercie ve-

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve tefer
ruatı inhisarı hakkında Gümrük ve inhisarlar 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 27 mart 
1941 tarih ve 6/1234 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
tevdi Duyurulmakla Maliye, Millî Müdafaa, Da
hiliye ve Adliye encümenleri mazbatalariyle bir
likte ve Gümrük ve inhisarlar vekili Raif Ka
radeniz hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Barut veya patlayıcı maddeler ile bazı silâh
ların ve teferruatının inhisar altında bulun
duklarını tesbit eden mevzuatın kısmen 1291 
tarihli nizamnamede ve kısmen 2441 sayılı 

rilmesi muvafık görülmemiş ancak ihtilâfın iki 
Devlet müessesesi arasında ve anasırı lâyihanın 
aynı maddesinde tesbit edilmiş olan maliyet be
deli gibi maddi bir mefhum dolayısiyle tekev
vün etmiş olması da nazara alınarak bu hususta 
İnhisarlar idaresiyle Askerî fabrikalar umum 
müdürlüğü arasında bir anlaşma hâsıl olamadı
ğı takdirde maliyet bedelinin umumî murakabe 
heyetince tesbit edilmesi esası ekseriyetle karar
laştırılmıştır. 

Lâyiha bu tadillerle Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bitlis 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu S. Örgeevren 

Bursa Denizli Erzincan 
A. Akgüç Haydar Günver A. Fırat 
Kastamonu Kayseri Kocaeli 

Abidin Binkaya R. Özsoy S. Yargı 
Manisa Manisa 

A. Tümer K. örer 
Sinol) Trabzon 

C. At ay F. A. Barutçu 

kanunda yer aldığı ve muhtelif kanular ile va
zedilmiş ve taamülen cari bulunmuş bazı müte
ferrik hükümlerin de mer'i bulunduğunu nazarı 
dikkate alan Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 
bir taraftan bu hükümleri bir kanun içinde top
lamak ve bir taraftan da bu günün icaplarına 
göre inhisar altına alınması lâzımgelen bazı 
silâh ve teferruatını inhisar içine almak ve 
nihayet inhisar maddelerinin satış, muhafaza 
ve işletilmesi usullerini ıslah etmek gayesiyle 
hazırladığı anlaşılan lâyihayı esas itibariyle 
kabule şayan gören Encümenimiz Adliye encü
menince tanzim edilen maddeleri müzakereye 
esas tutmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 4.1. 1943 

Mazbata No. 37 
Esas No. 1/587 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 90 ) 
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Birinci maddenin E fıkrasında muterize için

deki istisnanın D fıkrasındaki silâhlara da şü
mulü bulunduğu görülerek bu iki fıkra birleş
tirilmiş ve memleketimizin her tarafında dük
kân veya barakalarda tesis edilip yakın mesa
feden nişan atmağa yarayan silâhların inhisar 
haricinde kaldığım tebarüz ettirmek üzere mu
t a m a içindeki ibareye (ve eğlence) kelimesi 
ilâve olunmuştur. 

ikinci madde ile Devlete ait inhisar hakla
rından imal işi esas olarak Askerî fabrikalara 
tevdi edilmiş olmasına nazaran İnhisar idare
since bu maddelerin bizzat veya şahıslar vası-
tasiyle imali cihetine gidilebilmesi için İcra Ve
killeri Heyetinden karar alınması lâzımgeleceği 
mütalâa edilmiş ve maddeye bunu ifale edecek 
bir kayıt konmuştur. 

Üçüncü madde birinci madde ile inhisar mad
delerinin ithal ve satış işleri İnhisar idaresine 
verilmiş olduğu nazarı itibare alınarak ancak 
zaruri hallerde, muvakkat mahiyette olmak ve 
muayyen partilere ait olmak üzere bu madde 
hükmünün kabul edildiği sarihan ifade edilmiş
tir. 

Dördüncü madde bu maddenin Askerî fab
rikaların kendi ihtiyacı için ne suretle güherçile 
temin edebileceğini göstermektedir. İkinci cüm
lenin başındaki (ancak ocak işletmediği takdir
de) ibaresi işlettiği ocak, ihtiyacı karşılıyama-
dığı halde içeriden tedariki nefyedecek bir mâ
nayı tazammun ettiğinden bu ibare maddeden 
çıkarılmıştır. 

Beş ve altıncı maddeler yekdiğerlerinin mü
temmimi olmakla birleştirilmiştir. 

Maddenin sonundaki fıkra ile Askerî fabri
kalar mamulâtının fiyatdları dışarıdan getirile
cek emsaline nispetle % 20 den fazla olduğu tak
dirde İnhisar idaresine dışarıdan getirtmek 
hakkı tanınmaktadır. 

Böyle fahiş bir farkın tesbiti Askerî fabri
kalardan beklediğimiz ileri ve rasyonel çalışma 
hamleleri ile tezat teşkil etmesine ve sanayiimi
zin hemen ilk teessüs devresinde bile Teşviki sa
nayi kanunu ile % 10 nispeti vaz ve kabul edil
miş olmasına göre bu fark nispeti % 10 a in
dirilmiştir. 

Ancak Askerî fabrikaların bu hususta icap 
eden, maliyeti azaltacak tedbirleri almasına im

kân vermek üzere bu hükmün beş sene sonra 
mer'iyete girmesi muvafık olacağı düşünülmüş 
ve bunu teminen lâyiha sonuna muvakkat bir 
madde ilâve olunmuştur. 

Sekizinci maddede inhisar maddelerini ya
pan ve dışarıdan getirtenler için tesbit olunan 
% 25 kâr haddi bu maddelerin fiyatlarını arttı
racak ve binnetice sürümüne müessir olacak bir 
derecede görülmekle bu nispet % 20 ye indiril
miştir. 

On ikinci madde, bu maddenin 2 nci fıkrası 
birinci fıkrasına karşı bir istisna teşkil etmekte 
olup 14 ncü madde dahi ikinci bir istisnayı ifa
de ettiğinden 14 ncü madde 12 nci madde içi
ne alınmış ve madde 11 nci olarak buna göre ya
zılmıştır. 

Aynı maddenin diğer fıkrasında tezkere al
mak kaydından hariç bırakılan miktarlar arasın
da revolver ve tabanca fişekleri için gösterilen 
50 adedi az görülerek bu miktar 100 e çıka
rılmıştır. 

Nakliye tezkerelerinin damga resminden mu
af tutulması için bir zaruret bulunmadığı naza
rı itibare alınarak (nakliye tezkereleri bedelsiz 
verilir) kaydı tayyedilmiştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmek ve ancak 
metinlerdeki numara atıflarından dolayı bazı 
maddeleri yeniden yazılmak suretiyle tanzim 
kılman lâyiha havalesi veçhile Gümrük ve inhi
sarlar encümenine tevdi kılınmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan H. Kitabet 
Kâtip 

İstanbul Antalya Bursa 
F. öymen N. E. Sümer Dr. S. Konuk 

Bursa Diyarbakır Giresun 
A, Nevzad Ayaş Rüştü Bekit M. Akkaya 

İsparta İsparta İstanbul 
M. Karaağaç R. Ünlü H. Ülkmen 

Kayseri Kırklareli Mardin 
F. Baysal B. Denker R. Erten 

Tokad Tunceli 
H. N. Keşmir M. Yenel 

Yozgad Zonguldak 
8. îçöz Emin Erişirgü 

( S. Sayısı : 90 ) 



— 12 — 
Gümrük ve inhisarlar 

T. B. M. M. 
O. ve 1. Encümeni 
Esas No. 1/587 
Karar No. 5 

Yüksek 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıp 
icra Vekilleri Heyetinin 21 . I I I . 1941 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve 
Başvekâletin 27 . I I I . 1941 tarih ve 6/1234 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Reisliklerine sunulan Ba
rut ve Patalayıcı maddeler, Silâh ve teferru
atı inhisarı kanunlar lâyihası Encümenimize de 
havale buyurulmuş olmakla mezkûr kanun lâyi
hası Maliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Adliye 
ve Büçe encümenlerince tanzim olunan mucip se
bepler lâyihalariyle birlikte ve Gümrük ve inhi
sarlar ve Millî Müdafaa vekilleriyle alâkalı me
murlar da hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Hükümetin lâyihasından da anlaşılacağı veç
hile barut ve patlayıcı maddeler inhisarına taal
lûk eden mevzuat, çok müteferrik hükümleri 
ihtiva etmekte bulunduğu ve bu hükümlerin de 
bugünkü icap ve ihtiyaçlara cevap verebilecek 
halde olmadığı, av ve taş barutlariyle lâğım 
fitillerine ait hükümlerin 1291 tarihli Barut 
nizamnamesine tabi olup bu nizamnamede av 
saçması ve rovelver gibi inhisar altına alınmış 
maddeler hakkında hiç bir hükmü ihtiva etme
mesi ve bunların satış ve sair muamelâtı şim
diye kadar bir kanun veya nizamname ile 
tesbit edilmiyerek Maliye vekâletiyle muhtelif 
şirketler arasındaki mukavelelere ve şirketlerce 
tutulan usullere ve bilâhara vazolunan bazı 
hükümlere göre hareket edilmekte olduğu anla
şılmıştır 

Bu kadar müteferrik hükümlerle idare edil
mekte bulunan bu inhisarın muntazam ve mut
tarit bir hükme tabi tutularak işletme şekli ve 
suretlerini ve satışını tâyin ve tesbit edecek toplu 
bir hükme ihtiyaç pek tabii ve zaruri yörüldü-
ğünden Encümenimiz bu teklifi çok yerinde 
bularak esas itibariyle kabulünü muvafık gör
müş ve Bütçe encümeninin tanzim ettiği metin 
üzerinde mesaisine devam etmiştir. 

Birinci maddenin (D) fıkrasındaki tüfek tabiri 
nişan tabancalarına şâmil görülmediğinden tü
fek kelimesinden sonra tabancaları kelimesini 

encümeni mazbatası 

11.1.1943 

Eeisliğe 

ilâve etmek suretiyle birinci maddeyi kabul et
miştir. 

Birinci madde ile Devlet inhisarına vazedilen 
mevaddan (F) fıkrasında yazılı av malzemesi 
gibi imali basit ve doğrudan doğruya İnhisar
lar umum müdürlüğü tarafından işletilmesi za
ruri ve mümkün bulunan maddelerin de askerî 
fabrikalar tarafından imali esasına göre tanzim 
edilen ikinci madde İnhisarlar idaresinin işlet
me mesuliyeti bakımından maksada elverişli gö
rülememiştir. Memleketin belli başlı ihtiyacını 
karşılıyacak olan ve bilhassa zirai mahsûllerin 
muhafazasında pek çok işe yarıyan av malzeme
sinin günü gününe yetiştirilebilmesi zaruretinin 
mevcut ve katî olmasına ve askerî fabrikaların 
bu günkü imal programlarının bu işin ehemmi-
yetiyle mütenasip derecede süratle karşılanma
sına imkân görülemediğine göre kovan, tapa, av 
saçması gibi askerî imalâtla hiç bir alâkası ol-
mıyan ve münhasıran avcılığa ait bulunan mal
zemenin imali işinin İnhisarlar idaresine ait 

vazifeler arasına alınması Millî Müdafaa ve 
Gümrük ve inhisarlar vekillerinin huzurlariyle 
münakaşe edilmiş ve prensip itibariyle bunların 
İnhisarlar umum müdürlüğünce imali muvafık 
olacağı neticesine varılarak maddede ona göre 
tadiller yapılmıştır. 

İnhisarlar idaresince imali ikinci madde ile 
kabul edilen inhisar maddelerinin yapılabilmesi 
için 2441 sayılı kanunun birinci muvakkat mad
desiyle Millî Müdafaa vekâletine raptedilen Si-
lâhtarağa'daki saçma ve av malzemesi imal eden 
fabrika ve müştemilâtının bugünkü hal ve tesi-
satiyle İnhisarlar idaresine iade ve devri zaruri 
görülmüş ve dördüncü muvakkat madde bu mak
satla yazılmıştır. Ancak İnhisarlar idaresince 
buna tekaddüm eden bazı hazırlıkların yapılabil
mesi zaruretine binaen bu devrin zamanı ile şart
larının tâyin ve tesbiti İcra Vekilleri Heyetine 
bırakılmıştır. Şu kadar ki av malzemesi ve ima
li işinin durmaması için bu fabrikaların devrine 
kadar bunların Askerî fabrikalarca eskisi gibi 
imaline devam olunması lüzumu maddede kayıt 
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ve işaret olunmuştur. 

Bu kanunun diğer maddeleri aynen kabul 
edilerek tüccar ve esnaf elinde bulunan revolver 
ve tabanca fişeği imalinde kullanılan kapsül, 
kovan ile mermi gömleklerinin bir ay içinde 
İnhisarlar idaresine teslimini meşrut tutan mu
vakkat ikinci maddenin son fıkrası bunların 
satılamaması veya ihraç edilememesi halinde 
imhası esasını kabul etmiş ise de tüccar ve esna
fın hukukunun muhafazası bakımından bu hü
küm değiştirilmiş, idareye teslim edilen bu gibi 
mevaddm bütün masrafları sahiplerine ait olmak 
üzere şekillerinin değiştirilerek inhisar mevzuun
da kullanılamıyacak bir hale getirildikten sonra 
kendilerine iadesi ve aksi takdirde inhisarlar 
idaresine maledilmesi hak ve adalete daha uy
gun görüldüğünden madde ona göre tadil edil
miştir. 

işbu lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

G. ve in. En. Rs. 
Mardin 

8. Düzgören 

Amasya 
İV. Aktın 

Denizli 
F. A. Akça 

Konya 
/ . Erdal 

Samsun 
Sabiha Gökçül 

M. M. 
Erzurum 
M. E. Göle 

Çanakkale 
A. Kamçıl 

Eskişehir 
/ . Özdamar 

Seyhan 
A. K. Tecer 

Samsun 
8. Ne emi Selmen 

Kâtip 
Seyhan 
8. iîşcen 

Çorum 
S. Köstekçioğlu 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

Malatya 
0. Taner 

Tekirdağ 
N. Trak 

Trabzon Yozgad 
D. Eyiboğlu Ekrem Pekel 
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HÜKÜMETİN TEK-
L lF l 

Barut, patlayın mad
deler, silâh ve teferru
atı inhisarı kanunu lâ

yihası 

Umumî hükümler 

MADDE 1. — aşa
ğıda yazılı maddelerin 
yapılması, memlekete 
sokulması, memleket 
içinde satılması Dev
let inhisarı altındadır: 

A) Her ner nevi 
av ve taş barutları; 

B) Lâğım patlat
makta kullanılan her 
nevi patlayıcı madde
lerle bunlarm fitil, 
kapsül, ateşleme alet
leri gibi bütün 
me teferruatı; 

C) Kullanılması ya
sak olmayan revolver 
ve tabancalar ile fi
şekleri ve bunların 
aksamı; 

D) Her nevi nişan 
ve hava silâhlariyle 
fişekleri ve mermileri 
\ e bunlarm aksamı; 

E) Şenliklerde kul
lanılan her nevi şen
lik fişekleri, mehtap 
ve benzerleri, (çocuk
lara mahsus ve oyuı-
cak nevinden olanlar 
müstesnadır) ve dolu 
ya karşı kullanıl* a 
havai fişekleri; 

P) Müstahzar olan 
ve olmayan av fişek-
leriyle bunlarm ihza
rında kullanılan tapa 
ve kapsül gibi av mal-

— 14 
MALÎYE ENCÜME
NİNİN DEĞIŞTÎRİŞİ 

Barut, patlayıcı mad
deler, silâh ve teferru
atı inhisarı kanun lâ

yihası 

Umumî hükümler 

MADDE 1. — Aşa
ğıda yazılı maddelerin 
yapılması, memlekete 
sokulması, memleket 
içinde satılması Devlet 
inhisarı altındadır: 

a) Her nevi av ve 
taş barutları; 

b) Lâğım patlat
makta kullanılan her 
nevi patlayıcı madde
lerle bunların fitil, 
kapsül, ateşleme alet
leri gibi bütün ateşle
me ferileri; 

c) Kullanılması ya
sak olmıyan revolver 
ve tabancalarla fişek
leri ve bunların par
çalan ; 

d) Her nevi nişan 
silâhlariyle fişekleri 
ve bunların parçaları; 

e) Tazyik edilmiş 
hava ile işleyen silâh
larla fişekleri ve bun
larm parçaları (Oyun
cak nevinden olanlar 
istisna edilmiştir): 

f) Her nevi şenlik 
fişekleri, mehtap ve 
benzerleri (Oyuncak 
nevinden olanlar istis
na edilmiştir) ve do
luya karşı kullanılan 
havai fişekler; 

g) Dolu veya boş 
av fişekleriyle bunla-

MİLLİ MÜDAFAA 
ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Barut ve Patlayıcı 
maddeler, Silâh ve te
ferruatı inhisarı kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Mali
ye encümeninin 1 nci 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

DAHİLİYE ENCÜ
MENİNİN DEĞİŞ

TİRİŞİ 

Barut ve Patlayıcı 
maddeler, Silâh ve te
ferruatı inhisarı kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Mali
ye encümeninin 1 nci 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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ADLÎYE ENCÜME

NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Barut ve patlayıcı 
maddeler, silah ve 
teferruatı inhisarı 

kanun lâyihası 

Umumî hükümler 

MADDE 1. — Aşa
ğıda yazılı maddelerin 
yapılması, memlekete 
sokulması memleket i-
çinde satılması Devlet 
inhisarı altındadır: 

a) Her nevi av ve 
taş barutları; 

b) Lâğım patlat
makta kullanılan her 
nevi patlayıcı madde
lerle bunların fitil, 
kapsül, ateşleme alet
leri gibi bütün ateşle
me ferileri; 

c ) Kullanılması 
yasak olmıyan revol
ver ve tabancalarla fi
şekleri ve bunların 
parçaları; 

d) Her nevi nişan 
silahlariyle fişekleri 
ve bunların parçaları; 

e) Tazyik edilmiş 
hava ile işliyen silâh
larla fişekleri ve bun
ların parçaları (oyun
cak nevinden olanlar 
hariçtir); 

f) Her nevi şenlik 
fişekleri, maytap ve 
benzerleri (oyuncak 
nevinden olanlar ha
riçtir) ve doluya karşı 
kullanılan havai fişek
ler; 

g) Dolu veya boş 
av fişekleriyle bunla-

BÜTÇE ENCÜMENİ
NİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Barut ve patlayıcı 
maddeler, silâh ve te

ferruatı inhisarı 
hakkında kanun 

lâyihası 

Umumî hükümler 

MADDE 1. — Aşa
ğıda yazılı maddelerin 
yapılması, memlekete 
sokulması ve memle
ket içinde satılması 
Devlet inhisarı altın
dadır: 

a) Her nevi av ve 
taş barutları; 

b) Lâğım patlat
makta kullanılan her 
nevi patlayıcı madde
lerle bunların fitil, 
kapsül, ateşleme alet
leri gibi bütün ateşle
me ferileri; 

c ) Kullanılması 
yasak olmıyan revol
ver ve tabancalarla fi
şekleri ve bunların 
parçalan; 

d) Her nevi nişan 
tüfek ve tabancaları, 
fişekleri ve bunların 
parçaları ve tazyik 
edilmiş hava ile işliyen 
silâhlar ve bunların 
fişekleri ve parçaları 
(oyuncak ve eğlence 
nevinden olanlar ha
riçtir) ; 

e) Her neki şenlik 
fişekleri, maytap ve 
benzerleri (oyuncak 
nevinden olanlar ha
riçtir) ve doluya karşı 
kullanılan havai fişek
leri; 

GÜMRÜK VE İNHİ
SARLAR ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRİ

Şİ 
Barut ve patyıcı mad
deler, silâh ve tefer
ruatı inhisarı hakkın

da kanun lâyihası 

Umumî hükümler 

MADDE 1. — Aşa
ğıda yazılı maddele
rin yapılması, mem
lekete sokulması ve 
memleket içinde sa
tılması Devlet inhisa
rı altındadır: 

a) Her nevi av ve 
taş barutları; 

b) Lâğım patlat -
makta kullanılan her 
nevi patlayıcı madde
lerle bunların fitil, 
kapsül, ateşleme alet
leri gibi bütün ateşle
me ferileri; 

c) Kullanılması ya
sak olmayan revolver 
ve tabancalarla fişek
leri ve bunlarm par
çaları; 

d) Her nevi nişan 
tüfek ve tabancaları, 
fişekleri ve bunların 
parçaları ve tazyik 
edilmiş hava ile işle
yen silâhlar ve bunla
rın fişekleri ve parça
lan (oyuncak ve eğ
lence nevinden olan
lar hariçtir); 

e) Her nevi şenlik 
fişekleri, mehtap ve 
benzerleri (oyuncak 
nevinden olanlar ha
riçtir) ve doluya kar
şı kullanılan havai fi
şekler; 

( S. Sayısı : 90 ) 
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zemesi ve av saçması 
ve kurşunları; 

G) Büyük avlara 
mahsus yivli av tü
fekleri ve fişekleri ve 
bunların aksamı; 

H) Tababet ve sa
nayide kullanılanlar 
müstesna olmak ÜT r̂e 
barut imalinde kulla
nılacak potas güher-
çilesi. 

MADDE 2. — Bu 
inhisar, İnhisarlar U-
mum müdürlüğünce 
işletilir. Ancak; 

A) İnhisar altmda 
bulunan bu maddeler 
memlekette askerî 
fabrikalar tarafından 
yapılır; 

B) Askerî fabrika
lar tarafından yapıl
mayan veya istenilen 
zamanda yapılamayan 
inhisar maddelerini, 
İnhisarlar idaresi ya
bancı memleketlerden 
tedarik edebileceği 
gibi memlekette yapıl
ması kabil olanlarını 
bizzat yapabilir veya 
tâyin edeceği şartlar 
dahilinde ve muraka
besi altmda mesuliyet 
ve fennî ehliyetleri 
tahakkuk etmiş firma
lara yaptırabilir. 

C) Bundan başka 
icabı halinde İnhisar
lar idaresi hariçten it
hal edeceği inhisar 
maddelerinden bazıla
rının ithali ve satu 
hakkındaki mevzua'* 
tâbi olmak kaydiyle 

Mal. E. 
rm hazırlanmasında 
kullanılan tapa, kap
sül gibi av malzemesi, 
av saçması ve kurşun
ları; 

h) Yivli av tüfek
leri ve fişekleri ve 
bunların parçaları; 

i) Tababet ve sa
nayide kullanılanlar 
müstesna olmak üzere 
potast güherçilesi. 

MADDE 2. — Bi
rinci maddede yazılı 
İnhisarlar, İnhisarlar 
umum müdürlüğünce 
işletilir; ancak: 

a) İnhisar altmda 
bulunan maddeler 
memlekette Askerî fib-
rikalar tarafından ya
pılır; 

b) Askerî fabrika
lar umum müdürlüğü, 
İnhisarlar idaresinin 
ihtiyacı olan inhisar 
maddelerini ne kadar 
vakitte ve ne miktar
larda imal ve teslim 
edebileceğini, idare
nin bu husustaki teb
liğinden itibaren on 
beş gün içinde İnhi
sarlar idaresine bil
dirmeğe mecburdur. 

c) Bu fabrikaların 
yapmadığını veya ya-
pamıyacağmı veya is
tenilen zamanda vere-
miyeceğini bildirdiği 
inhisar maddelerini, 
İnhisarlar idaresi biz
zat imal edebileceği 
yahut göstereceği 
şartlar - ve muraka
besi altmda fennî ehli-

(S. S 

M. M. E. 

MADDE 2. — 1 nci 
maddede yazılı inhi
sarlar, İnhisarlar u-
mum müdürlüğünce iş
letilir; ancak: 

a) İnhisar altın
da bulunan maddeler 
memlekette askerî fab
rikalar tarafından ya
pılır. 

b) Askerî fabrika
lar umum müdürlüğü, 
İnhisarlar idaresinin 
ihtiyacı olan inhisar 
maddelerini ne kadar 
vakitte ve ne miktar
larda imal ve teslim 
edebileceğini, idarenin 
bu husustaki tebliğin
den itibaren 15 gün 
içinde İnhisarlar idare
sine bildirmeğe mec
burdur. 

c) Bu fabrikala
rın yapmadığını ve
ya yapamadığını veya 
istenilen zamanda ve-
remiyeceğini bildir
diği inhisar maddele
rini İnhisarlar idaresi 
bizzat imal edebileceği 
^ahut göstereceği şart
lar ve murakabesi al
tında fennî ehliyetleri 

ısı : 90) 

Da. E. 

MADDE 2. — Bi
rinci maddede yazılı 
İnhisarlar işleri İnhi
sarlar umum müdürlü
ğünce görülür; ancak: 

A) İnhisar altm
da bulunan maddeler 
memlekette askerî fab
rikalar tarafından ya
pılır; 

B) Askerî fabrika
lar umum müdürlüğü, 
İnhisarlar idaresinin 
ihtivacı olan inhisar 
maddelerinin ne kadar 
vakitte ve ne miktar
larda imal ve teslim 
edebileceğini, idarenin 
bu husustaki tebliğin
den itibaren on beş 
gün içinde İnhisarlar 
idaresine bildirmeğe 
mecburdur. 

C) Bu fabrikaların 
yapamadığmı veya ya-
pamıyacağmı veya is
tenilen zamanda ve-
remiyeceğini bildir
diği inlrsflr mad
delerini, İnhisarlar 
idaresi bizzat imal 
edebileceği yahut gös
tereceği şartlar ve 
murakabesi altında 
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rm hazırlanmasında 
kullanılan tapa, kap
sül gibi av malzemesi, 
av saçması ve kurşun
ları; 

h) Yivli av tüfek
leri ve fişekleri ve 
bunlarm parçaları; 

i ) Tababet ve sa
nayide kullanılanlar 
müstesna olmak üzere 
potas güherçilesi. 

MADDE 2. — 1 nci 
maddede yazılı İnhi
sarlar, İnhisarlar u-
mum müdürlüğünce i-
dare olunur. Şu kadar 
ki: 

a) İnhisar altın
da bulunan maddeler 
memlekette Askerî 
fabrikalar tarafından 
yapılır. 

b) Askerî fabrika
lar umum müdürlüğü, 
İnhisarlar idaresinin 
ihtiyacı olan inhisar 
maddelerini ne kadar 
vakitte ve ne miktar
larda imal ve teslim 
edebileceğini, idarenin 
bu husustaki tebliğin
den itibaren 15 gün 
içinde İnhisarlar ida
resine bildirmeğe mec
burdur. 

c) Bu fabrikaların 
yapmadığını veya ya-
pamıyacağını veya is
tenilen zamanda vere-
miyeceğini bildirdiği 
inhisar maddelerini, 
İnhisarlar idaresi biz
zat imal edebileceği 
yahut göstereceği şart
lar ve murakabesi al-

B. E. 

f) Dolu veya boş 
av fişekleriyle bunla
rm hazırlanmasında 
kullanılan tapa, kap
sül gibi av malzemesi, 
av saçması ve kurşun
ları; 

g) Yivli av tüfek
leri ve fişekleri ve 
bunlarm parçaları; 

h) Tababet ve sa
nayide kullanılanlar 
müstesna olmak üzere 
potas güherçilesi. 

MADDE 2. — Birin
ci maddede yazılı in
hisarlar, İnhisarlar u-
mum müdürlüğünce 
işletilir. Bunlardan: 

a ) İnhisar altın
da bulunan maddeler 
memlekette Askerî 
fabrikalar tarafından 
yapılır. 

b) Askerî fabrika
lar umum müdürlüğü, 
İnhisarlar idaresinin 
ihtiyacı olan inhisar 
maddelerini ne kadar 
vakitte ve ne miktar
larda imal ve teslim 
edebileceğini, idarenin 
bu husustaki tebliğin
den itibaren 30 gün 
içinde İnhisarlar ida
resine bildirmeğe mec
burdur. 

c) Bu fabrikaların 
yapmadığı veya yapa-
mıyacağmı veya iste
nilen zamanda veremi-
veceğini bildirdiği in
hisar maddelerini İn
hisarlar idaresi yaban
cı memleketlerden ge
tirtebileceği gibi İcra 
Vekilleri Heyetinden 
alınacak karar üzerine 

G..Î .B. 

f) Dolu veya boş 
av fişekleriyle bunla-
r ı n hazırlanmasında 
kullanılan tapa, kap
sül gibi av malzemesi 
av saçması ve kurşun
ları; 

g") Yivli av tüfek
leri ve fişekleri ve 
bunlarm parçalan; 

h) Tababet ve sa
nayide kullanılanlar 
müstesna olmak üzere 
potas güherçilesi; 

MADDE 2. — Bi
rinci maddede yazılı 
İnhisarlar, İnhisarlar 
Umum müdürlüğünce 
işletilir: bunlardan; 

a) Birinci madde
nin f fıkrasında ya
zılı av malzemesi ve 
av saçma ve kurşun
larından başka inhi
sar maddeleri Askerî 
fabrikalar tarafından 
yapılır. 

b) Askerî fabrika
lar Umum müdürlüğü 
İnhisarlar idaresinin 
ihtiyacı olan inhisar 
maddelerini ne kadar 
vakitte ve ne miktar
larda imal ve teslim 
edebileceğini, İdarenin 
bu husustaki tebliğin
den itibaren 30 gün 
içinde İnhisarlar ida
resine bildirmeğe mec
burdur. 

c) Askerî fabrika
ların yapmadığı veya 
yapamıyacağmı veya 
istenilen zamanda ve-
remiyeceğini bildir
diği maddeleri İnhisar
lar idaresi yabancı 
memleketlerden geti-

( S. Sayısı ; 90 ) 
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bunlann satışı için 
başkalarına da izin 
verebilir; 

D) Ordu ve emni
yet kuvvetlerinin bi
rinci maddede yazılı 
barut ve patlayıcı 
maddelerle teferrua
tına, silâh ve cephane
lerine ait ihtiyaçları 
Millî Müdafaa ve Da
hiliye vekâletlerince 
tedarik olunur. 

yetleri tahakkuk et
miş firmalara yaptır
tabıleceği gibi yaban
cı memleketleEdeıı de 
getirtebilir. 

MADDE 3; — İnhi
sarlar idaresi, haliç
ten ithal* edeceği inhi
sar maddelerinden ba
zılarının satışı içfn it
haf ve satlş hakkında
ki mevduata tabi oi-
mak kaydiyle icabı 
hafinde başkalarına 
da izin verebilir. An
cak bu izin ne gibi 
şartlar altında verile
ceği nizamname ile 
te*blt olunur. 

MfcDBIİ 4. — Bi
rinci maddenin (b) 
fıkrasındaki patlayı-
ca mıuideleıi* teferrü-
atma? ait OIHİH ih&yaç-
lm MiiJî M*idwfaft ve-
MletâK» tedarik oiu-

m M E. 
tahakkuk etmiş fir
malara yaptırabileceği 
gibi yabancı memle
ketlerden de getirte
bilir 

d) Ordu ve emni
yet kuvvetlerinin bi
rinci maddede yazılı 
barut ve patlayıcı 
maddelerle teferruatı
na, silâh, ve cephane
lerine ait. ihtiyaçları 
Millî, Müdafaa ve Da
hiliye vekilliklerince 
tedarik olunur. 

MADDE 3: — İnhi
sarlar idaresi, hariçten 
ithal edeceği initisar 
maddelerindeîi hazfla
rının satışı için ithal 
ve satışr hakkındaki 
mevzuata tabi crlhıak 
kaydi ile icabı halinde 
başkalarına da izin ve
rebilir. 

Da, E. 

fennî ehliyetleri ta
hakkuk etmiş firma
lara yaptırtabileceği 
gibi yabancı memle
ketlerden de getirtebi
lir. 

D) Ordu ve emni
yet kuvvetlerinin bi
rinci maddede yazılı 
barut ve patlayıcı 
maddelerle teferruatı
na, silâh ve cephane
lerine ait ihtiyaçları 
Millî Müdafaa ve Da
hiliye vekilliklerince 
tedarik olunur. 

MADDE 3. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 



tmdu feran !̂iiljp$*et9eri 
tahakkuk etmiş fönım-
İ€ö*a yapfarHfoilecejği îgt-
bi yabancı iK©mîe'ket-
lerden de getirtebilir. 

d) Ordu ve emni
yet kuvvetlerinin bi
rinci maddede yazılı 
barut ve patlayıcı 
maddelerle teferruatı
na, silâh ve cephane
lerine ait ihtiyaçları 
Millî Müdafaa ve Da
hiliye vekilliklerince 
tedarik olunur. 

MADDE 3. — (Mil
lî Müdafaa encümeni
nin ikinci maddesi ay
nen) 

B. E. 

bizzat imal eder ve
yahut göstereceği şart
lar ve mur-akafreei al
tında fennî «MiyetİOTİ 
tahakkuk etmiş mües
seselere imal ettirebi
lir. 

d) Ordu ve emni
yet kuvvetlerinin bi
rinci maddede yazılı 
barut ve patlayıcı 
maddelerle teferruatı
na, silâh ve cephanele
rine ait ihtiyaçları 
Millî Müdafaa ve Da
hiliye vekilliklerince 
tedarik olunur. 

MADDE 3. — İnhi
sarlar idaresi hariçten 
ithal edebileceği inhi
sar maddelerinden ba
zılarının, ithal ve satı
şı için, muayyen parti
lere inhisar etmek ve 
ithal ile satış hakkın
daki mevzuata tabi ol
mak kaydiyle icabı 
halinde başkalarına da 
izin verebilir. 

& t. D. 

rebileceği vef& fennî 
eMiyetleri •Msakfciiit 
etmiş- şahıs w müesse
selere kemü flrarak&>-
besi aH'mtâa ve ğt&fee-
receği şartlar tfarfıiKn-
de ya,|rtıi'ü?brleeegi ğrbi 
îera V^küforı Heyeti 
kararr^hs "teşrifi ^dite
cek esaslar ıfarresröde 
ctarak üzere Jcentfisi 
de yapafbffir. 

tt) 0r8tıj *&s Emni
yet kurve'Khs^âtt m- \ 
rinci luadâvüto yazöı j 
barut ve patlayıcı i 
maddelerin teferrua- ! 
tma, silâh ve «ephane- [ 
leriae ait ihtiyaçları 
Millî Müdafaa ve Da
hiliye vekilliklerince 
tedarik olunur. 

1ÎADBE S -— Bitçe 
encümeniflia 3 neü 
matNesı ay iten. 

(S. Sayısı; 90) 
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MADDE 3. — Aske
ri fabrikalar Umum 
müdürlüğü hariçten 
gühergile tedarik ede
bilir. Ancak kendisi 
ocak işletmediği tak
dirde dahilden tedarik 
edeceği güherçileyi 
münhasıran inhisarlar 
idaresince gühergile 
yapmağa izin verilmiş 
âmillerden alır. 

Gühergile imaline 
izin verilen esnafın 
imalâtı İnhisarlar ida
resince murakabe edi
lir. 

MADDE 4. — Aske
rî fabrikaların yapa
cağı inhisar maddele
rinin fabrika yükleme 
istasyonunda vagon
da veya fabrika iske
lesinde kayıkta teslim 
bedelleri, mal oldukla
rı fiyatm en çok % 5 
fazlasını geçemez. 

Bu bedeller, güm
rük ve sair vergi ve 
resimlerle masraf dahi 
dahil olduğu halde ya
bancı memleketlerin 
mümasil mamulâtmın 
mal olacağı bedelden 
% 10 dan fazla olursa 
inhisarlar idaresi bu 
gibi maddeleri yaban
cı memleketlerden te
darik etmeğe salahi
yetlidir. 

Mal. E. 

MADDE 5. — As
kerî fabrikalar umum 
müdürlüğü, dışarı
dan gühergile tedarik 
edebilir. Ancak ken
disi ocak işletmediği 
takdirde içeriden te
darik edeceği gühergi
leyi yalnız İnhiharlar 
idaresince gühergile 
yapmağa izin verilmiş 
âmillerden alır. 

Bu âmillerin imalâ
tı inhisarlar idaresin
ce murakabe edilir. 

MADDE 6. — Aske
rî lauı ikaların yapaca
ğı inhisar maddeleri 
nin fabrika yükleme 
istasyonunda vagonda 
veya fabrika iskele
sinde kayıkta teslim 
edilmeleri, mal olduk
ları fiyatın en çok 
yüzde beş fazlasını ge
çemez. Bu maliyetlerin 
ne gibi esaslar dairesin 
de tesbit edileceği, 
Millî Müdafaa ve 
Gümrük inhisarlar ve-
kâletlerince müştere 
ken kararlaştırılır. 

İnhisarlar idaresiyle 
Askerî fabrikalar 
sında maliyet bedellen 
yüzünden çıkacak ii. 
tilâflar Umumî mura
kabe heyetinin hakem-
ligiyle halledilir. Bu 
hakem kararma itiraz 
edilmez. 

M. MI E. 

MADDE 4. — Mali
ye encümeninin 5 nci 
maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

MADDE 5. — Mali
ye encümeninin 6 nci 
maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

t>a. ft 
MADDE 4. — Mali

ye encümeninin 5 nci 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Mali
ye encümeninin 6 nci 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

.(S. Sayısı: 90) 
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MADDE 4. — (Ma-" 
liye encümeninin be
şinci maddesi aynen. 

MADDE 5. — Aske
rî fabrikaların yapa
cağı inhisar maddleri-
nin fabrika yükleme 
istasyonunda vagonda 
veya fabrika iskelesin
de kayıkta teslim be
delleri, maliyetlerine 
yüzde beşi geçmemek 
üzere bir pay ilâve
siyle tesbit olunur. 
Maliyetlerin ne gibi 
esaslar dairesinde tes
bit edileceği, Millî 
Müdafaa ve Gümrük 
inhisarlar vekaletle-
rince müştereken ka
rarlaştırılır. 

inhisarlar idare
siyle Askerî fabrika
lar umum müdürlüğü 
arasmda maliyet be
delinin tesbiti husu
sunda anlaşma hasıl 
olamadığı takdirde bu 
bedel Umumî mura
kabe heyetince tesbit 
olunur. Bu suretle 
tesbit olunan bedel 
katî olup aleyhine 
İdarî veya kazai mer-

B. E. 

MADDE 4. — Aske
rî fabrikalar umum 
müdürlüğü dışarıdan 
gühercile getirtebilir. 
içeriden de yalnız İn
hisarlar idaresince gü
hercile yapmağa izin 
verilmiş âmillerden te
darik edebilir. 

Bu âmillerin imalâtı 
İnhisarlar idaresince 
murakabe edilir. 

MADDE 5. — Aske
rî fabrikaların yapa
cağı inhisar maddele
rinin fabrika yükleme 
istasyonunda vagonda 
veya fabrika iskelesin
de kayıkta teslim be
delleri maliyetlerine 
% 5 i geçmemek üzere 
bir pay ilâvesiyle tes
bit olunur. Maliyetleri 
ne gibi esaslar daire
sinde tesbit edileceği, 
Millî Müdafaa ve 
Gümrük ve inhisarlar 
vekâletlerince müşte
reken kararlaştırılır. 

İnhisarlar idaresiyle 
Askerî fabrikalar u-
mum müdürlüğü ara
sında maliyet bedeli
nin tesbiti hususunda 
anlaşma hâsıl olamadı
ğı takdirde bu bedel 
Umumî murakabe he
yetince tesbit olunur. 
Bu suretle tesbit olu
nan bedel katî olup a-
leyhine idarî veya ka
zai mercilere müracaat 
edilemez. 

G. 1. E. 

MADDE 4. — Bütçe 
encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 5. — Bütçe 
encümeninin 5 nci 
maddesi aynen. 

.(S. Sayası ; 90) 
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MADDE 5. — Ya
bancı memleketlerden 
gelecek yolcuların be
raberlerinde getirecek
leri kullanılması ya
sak olmıyan bir aded 
av veya nişan tüfeği 
ile bir aded tabanca 
veya revolver ve bun
ların 50 ger fişeği, in
hisar resmi almmaksı-

Mal. E. 

MADDE 7. - A l 
tıncı maddeye göre 
tesbit olunan bedeller, 
gümrük ve diğer ver
gi ve resimler ile mas-
raı üam uanıı olduğu 
halde yabancı memle
ketlerin mümasil ma 
mulâtmm - primli ve 
muzır rekabet fiyatla
rı nazarı dikkate alın
mak şartiyle - mal ola
cağı bedelden yüzde 
ondan fazla olursa Jtn-
hisirlar idaresi bu gibi 
maddeleri yabancı 
memleketlerden te
darik etmeğe salahi
yetlidir, 

MADDE 8. - Ya
bancı memleketlerden 
gelen yolcuların bera^ 
berlerinde getirecek
leri kullanılması yasak 
olmıyan bir aded ta
banca veya revolver 
ve bir aded yivli av 
veya nişan tüfeği ile 
bunların ellişer fişeği, 
inhisar resmi almmak-

M. ML E. 

MADDE 6 . - 5 nci 
maddeye göre tesbit 
olunan bedeller, güm
rük ve diğer vergi ve 
resimler ile masraf da
hi dahil olduğu halde 
yabancı memleketlerin 
mümasil mamulâtmın 
- primli ve muzır reka
bet fiyatları nazarı 
dikkate almanak şar
tiyle - malolacağı be
delden % 20 den fazla 
olursa İnhisarlar ida
resi bu gibi maddeleri 
yabancı memleketler
den tedarik etmeğe sa
lahiyetlidir. 

MADDE 7. — Ya
bancı memleketlerden 
gelen yolcuların bera
berlerinde getirecekle
ri kullanılması yasak 
olmıyan bir tabanca 
veya revolver ve bir 
yivli av veya nişan tü
feği ile bunların elli
şer fişeği, inhisar res
mi alınmaksızın yurda 

Da. & 

MADDE .«. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Say: ısı : 90) 
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çilere müracaat edile
mez. 

MADDE 6. — (Mil
lî Müdafaa encüme
ninin 6 ncı maddesi 
aynen.) 

MADDE 7. — Ya
bancı memleketlerden 
gelen yolcuların be
raberlerinde getire
cekleri kullanılması 
yasak olmayan bir 
tabanca veya revol
ver ve bir yivli av 
veya nişan tüfeği ile 
bunların ellişer fişeği, 
inhisar resmi alın-

B. E. 

Tesbit olunan bedel
ler, gümrük ve diğer 
vergi ve resimler ile 
masraf dahi dahil ol
duğu halde yabancı 
memleketlerin müma
sil mamulâtmın- prim
li ve muzır rekabet 
fiyatları nazarı dikka
te aimmak şartîyle -
mal olacağı bedelden 
% 10 dan fazla olursa 
inhisarlar idaresi bu 
gibi' maddeleri yaban
cı memleketlerden te
darik etmeğe salâhi-
yetlîdîr. 

MADDE 6. — Adli
ye encümeninin 7 nci 
maddesi aynen 

G. -I. E. 

MABBE 6. — Adli
ye encameninin 7 nei 
maddesi aynen. 

( S. Smyım : 90 ) 
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zm memlekete soku
labilir. 

Beyan edilmek şar-
tiyle bu gibi yolcula
rın beraberlerinde ge
tirecekleri âzami 500 
av fişeğinin gümrük 
resmi ve diğer vergi 
ve resimleriyle inhisar 
resmi ödenmek kay-
diyle memlekete gir
mesine müsaade olu
nur. 

Ancak bu gibi yol
cuların beraberlerinde 
getirmiş oldukları ta
banca ve revolverlerin 
ve yivli ise av tüfekle
rinin ve bu silâhlara 
mahsus fişeklerin sa
hibine teslimi, zabıta
dan silâh taşıma ruh
satı aimmış olmasına 
bağlı tutulur. 

Bu gibi eşya sahiple
ri tarafından ruhsat 
tezkeresi alınıncaya 
kadar İnhisarlar ida
resince saklanır. Altı 
ay zarfında sahibi ta
rafından ruhsat tezke
resi alınmadığı veya 
memleket dışına çı
karılmadığı takdirde 
bu eşya İnhisarlar ida
resinin malı olur. 

İlmî tetkikler veya 
tertir) edilecek beynel
milel atış müsabakala
rına iştirak veya mem
lekette avcılık yap
mak üzere hariçten 
jpreleceklerin birinci 
fıkrada yazılı miktar
dan fazla getirecekle
ri bu kanunun şümulü
ne giren silâhların, 3 
ncü fıkraya göre sa-

Mal. E. 

sızın yurda sokulabi 
lir. 

Beyan edilmiş ol
mak şartiyle bu gibi 
yolcuların beraberle
rinde getirecekleri si
lâhlara ait elliden faz
la beş yüze kadar fi
şeklerin vergi ve re 
simleri ödenmek kay-
diyle yurda sokulma 
sına müsaade olunu". 

Ancak bu gibi yol
cuların beraberlerinde 
getirmiş oldukları ta
banca ve revorverlerin 
ve yivli ise av tüfek
lerinin ve bu silâhlara 
mahsus fişeklerin sa
hibine teslimi, zabıta
dan silâh taşıma ruh
satı alrnmış olmasma 
bağlı tutulur. Bu gibi 
eşya, sahipleri tara
fından ruhsat tezkere
si alınıncaya kadar 
İnhisarlar idaresince 
saklanır. Altı ay zar
fında sahibi tarafın
dan ruhsat tezkeresi 
alınmadığı veya mem
leket dışına çıkarılma
dığı takdirde bu eşya 
İnhisarlar idaresinin 
malı olur. 

İlmî tetkikler yap
mak veya tertip edile
cek beynelmilel atış 
müsabakalarına işti
rak etmek veya mem
lekette avcılık yap
mak üzere hariçten 
geleceklerin birinci 
fıkrada yazılı miktar
dan fazla getirecekleri 
bu kanunun şümulüne 
giren silâhların, üçün
cü fıkraya göre sahip-

(S. S* 

M. M. E. 

sokulabilir. 
Beyan edilmiş ol

mak şartiyle bu gibi 
yolcuların beraberle
rinde getirecekleri si
lâhlara ait 500 e kadar 
fişeğin 50 den fazlası
nın vergi ve resimleri 
ödenmek kaydiyle yur
da sokulmasına müsa
ade olunur. 

Ancak bu gibi yol
cuların beraberlerinde 
getirmiş oldukları ta
banca ve revolverlerin 
ve yivli ise av tüfek
lerinin ve bu silâhla
ra mahsus fişeklerin 
sahibine teslimi, zabı
tadan silâh taşıma ruh
satı alınmış olmasına 
bağlı tutulur. Bu gi
bi eşya, sahipleri tara
fından ruhsat tezkere
si alınıncaya kadar 
İnhisarlar idaresince 
saklanır. 6 ay zarfnı-
da sahibi tarafından 
ruhsat tezkeresi alın
madığı veya memleket 
dışına çıkarılmadığı 
takdirde bu eşya İn
hisarlar idaresinin ma
lî olur. 

İlmî tetkikler yap
mak veya tertip edile
cek beynelmilel atış 
müsabakalarına işti
rak etmek veya mem
lekette avcılık yap
mak üzere hariçten ge
leceklerin birinci fık
rada yazılı miktardan 
fazla getirecekleri bu 
kanunun şümulüne gi
ren silâhların, 3 ncü 
fıkraya göre sahipleri 
tarafından taşınmala-
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maksızın ithal olunur. 
Beyan edilmiş ol

mak şartiyle bu gibi 
yolculan n beraberle
rinde getirecekleri si
lâhlara ait 500 e ka
dar fişeğin 50 den 
fazlasının vergi ve re
simleri ödenmek kay-
diyle yurda sokulması
na müsaade olunur. 

Ancak bu gibi yol
cuların beraberlerinde 
getirmiş oldukları ta
banca ve revolverin 
ve yivli ise av tüfek
lerinin ve bu silâhlara 
mahsus fişeklerin sa
hibine teslimi, zabıta
dan silâh taşıma ruh
satı alınmış olmasına 
bağlı tutulur. Bu gibi 
eşya, sahipleri tara
fından ruhsat tezkere
si alınıncaya kadar in
hisarlar idaresince 
saklanır. 6 ay zarfında 
sahibi tarafından ruh
sat tezkeresi alınma
dığı veya memleket 
dışına çıkarılmadığı 
takdirde bu eşya in
hisarlar idaresine mal 
edilir. 

îlmı tetkikler yap
mak veya tertip edi
lecek beynelmilel atış 
müsabakalarına işti
rak etmek veya mem
lekette avcılık yap
mak üzere hariçten 
geleceklerin birinci 
fıkrada yazılı miktar
dan fazla getirecekleri 
bu kanunun şümulü
ne giren silâhların, 
3 ncü fıkraya göre 
sahipleri tarafından 

( S. Sayısı : 90 



— 26 — 
Da/H. HüL 

hipleri tarafından ta
şınmalarına zabıtaca 
müsaade edildiği tak
dirde, en çok altı ay 
zarfında yurt dışına 
çıkarılmaları şartiyle 
ve teminat mukabilin
de inhisar resmi alın
madan ithaline izin 
verilebilir. 

Bu silâhlara ait 
fişekler ve aksamı 6 
ncı maddede yazılı in
hisar resmine tabi tu
tulur. 

Altı aylık müddet 
dolduğu halde taşıma 
ruhsatı almmıyan si
lâhlar ve fişekleri İn
hisar idaresi menfaa
tine zaptolunacağı gi
bi, taşıma ruhsatı alı-
nrota bu müddet zar
fında yurt dışına çı-
karılmıyan silâhlar 
için alınmış olan temi
nat İnhisarlar idare
since irat kaydolunur. 

Satış hükümleri 
MADDE 6. — Bu 

kanunla inhisar altına 
alman maddeler mem
leketin her tarafında 
aynı fiyatla satılır. Bu 
maddelerden, îcra Ve
killeri Heyetince tes-
bit olunacak âzami ve 
asgari hadler arasın
da inhisar resmi alı
nır. 

Her maddeden alı
nacak inhisar resminin 
miktarı ile o madde
nin satış fiyatı înhi-

Mal. E. 

leri tarafından taşın
malarına zabıtaca mü
saade edildiği takdir
de, en çok altı ay zar
fında yurttan çıkarıl
maları şartiyle ve te
minat mukabilinde in
hisar resmi alınmadan 
ithaline izin verilebi-: 
lir. Bu silâhlara ait 
fişekler 9 ncu madde
de yazılı inhisar res
mine tabidir. Altı ay
lık müddet dolduğu 
halde taşıma ruhsatı 
almmıyan silâhlar ve 
fişekleri inhisarlar i-
daresi menfâatine zap
tolunacağı gibi, taşı
ma ruhsatı almıpta bu 
müddet zarfında yurt 
dışına çıkarılmayan si
lâhlar için almmış o-
lan teminat İnhisarlar 
idaresince irat kaydo
lunur. 

Satış hükümleri 

MADDE 9. — Bu 
kanunla inhisar altına 
alman maddeler mem
leketin her tarafmda 
aynı fiyatla satılır. Bu 
maddelerden cinsleri
ne göre beher aded 
paket, kutu, metre, ve
ya kilosu için maliyet 
fiyatlarına, İcra Ve
killeri Heyetince tes-
bit olunacak âzami ve 
asgari hadler arasın
da bir inhisar resmi 
alınır. 

(S. Sa 

M. M. E. 

rina zabıtaca müsaade 
edildiği takdirde, en 
çok 6 ay zarfmda yurt
tan çıkarılmaları şar
tiyle ve teminat mu
kabilinde inhisar res
mi almmadan ithaline 
izin verilebilir. Bu si
lâhlara ait fişekler 8 
nci maddede yazılı in
hisar resmine tabidir. 
6 aylık müddet doldu
ğu halde taşıma ruh
satı ve alınmayan si
lâhlar ve fişekleri İn
hisarlar idaresi men
faatine zaptolunacağı 
gibi, taşıma ruhsatı a-
lmıpta bu müddet zar
fında yurt dışma şt-
karılmıyan silâhlar 
için alınmış olan te
minat İnhisarlar ida
resince irat kaydolu
nur. 

Satış hükümleri 
MADDE 8. — Mali

ye encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

MADDE 8. — Mali
ye encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

iyisi : 90) 
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taşınmalarına zabıtaca 
müsaade edildiği tak
dirde, en çok 6 ay 
zarfında yurttan çıka
rılmaları şartiyle ve 
teminat mukabilinde 
inhisar resmi alınma
dan ithaline izin ve
rilebilir. Bu silâhlara 
ait fişekler 7 nci mad
dede yazılı inhisar 
resmine tâbidir. 6 ay
lık müddet dolduğu 
halde taşıma ruhsatı 
almmryan silâhlar ve 
fişekleri inhisarlar 
idaresine mal edilir. 
Taşıma ruhsatı alınıp 
da bu müddet içinde 
yurt dışına çıkarılmı-
yan silâhlar için alın
mış olan teminat İn
hisarlar idaresince irat 
kaydolunur. 

Satış hükümleri 

MADDE 8. — Bu 
kanunla inhisar altma 
alman maddelerden, 
cinslerine göre beher 
aded, paket, kutu, 
metre veya kilosun
dan, alınacak inhisar 
resminin asgari ve â-
zami hadleri îcra Ve
killeri Heyetince tes
bit edilir. 

Bu maddelerin yurt 
içindeki satış fiyatı, 
maliyetlerine, yukarı-
M fıkraya göre tesbit 

B. E. 

Satış hükümleri 

MADDE 7. — Bu 
kanunla inhisar altma 
alman maddelerden, 
cinslerine göre beher 
aded paket, kutu, met
re veya kilosundan 
alınacak inhisar resmi
nin asgari ve âzami 
hadleri tcra Vekilleri 
Heyetince tesbit edi
lir. 

Bu maddelerin yurt 
içindeki satış fiyatı, 
maliyetlerine, yukarı-
ki fıkraya göre tesbit 

G. î. E. 

Satış hükümleri 

MADDE 7. — Bütçe 
encümeninin 7 nci 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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şarlar umum müdürlü
ğünün teklifi üzerine 
Gümrük ve inhisarlar 
vekâletince tâyin olu
nur. Şahıslarca İnhi
sarlar idaresinden alı
nacak mezuniyetle ha
riçten ithal veya da
hilde imal edilecek in
hisar maddelerinin sa
tış fiyatlarının tesbi-
tinde % 25 i geçmeye
cek bir kâr nazarı iti
bara alınır. 

İnhisar maddeleri
nin tâyin olunan fiyat
lardan fazlaya satıl
ması yasaktır. 

Maden işletme ve 
araması ve taşocakları 
gibi iktisadi teşebbüs 
eshabma ve bu yolda 
çalışan müesseselere 
lüzumu olan patlayıcı 
maddeler ve teferruatı 
ile taş barutlarım 
Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinin teklifi üze
rine cari fiyatlardan 
tenzilât icrasiyle sat
tırmağa İcra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 
İnhisarlar idaresi bu 
surele satılan inhisar 
maddelerinin sarfını 
murakabe edebilir. 

MADDE 7. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddelerini İnhisarlar 
idaresi ya bizzat satar 
veya satıcılar vasıta-
siyle sattırır. Bu mad-

• Mal. E. 

Her meddeden alı
nacak inhisar resmi 
nin miktarı ile o mad-
derrn ..etıs fiyatı, iu-
hİK-ar.'r r um um müdür
lüğünün teklifi üzeri
ne Gümrük ve inhisar
lar vekâletince tayin 
olunur. Şahıslarca İn
hisarlar idaresinden 
alınacak izinle dışarı
dan ithal veya içeride 
imal edilecek inhisar 
maddelerinin satış fi
yatlarının tesbi tinde 
yüzde yirmi beşi geç-
miyecek bir kâr hesap 
olunur. 

•i İnhisar maddeleri
nin tâyin olunan fiyat
lardan fazlaya satıl
ması yasaktır. 

Maden işletme ve 
araması ve taşocakları 
gibi iktisadi teşebbüs
ler sahiplerine ve bu 
yolda çalışan müesse
selere lüzumu olan 
patlayıcı madde! ar ve 
ferileri ile taş barut
larını, Gümrük ve in
hisarlar vekâletinin 
teklifi üzerine, maliyet 
bedelinin aşağısına 
düşmemek üzere cari 

fiyatlar indirilerek 
sattırmağa İcra Vekil 
leri Heyeti salahiyet
lidir. 

M. M. E. 

MADDE 10. — Ka
nunda yazılı inhisar 
maddelerin i, İnhisar
lar idaresi ya bizzat 
satar veya satıcılar 
vasıtasiyle sattırır. Bu 

Da. E. 

MADDE 9. — Ka
nımda yazılı inhisar 
maddelerini, İnhisar
lar idaresi ya bizzat 
satar veya satıcılar 
vasıtasiyle sattırır. Bu 

MADDE 9. — Millî 
Müadfaa encümeninin 
9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( İS. Sayısı : 90 ) 
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edilecek hadler arasın
da inhisar resmi ilâve 
edilmek suretiyle İn
hisarlar umum müdür
lüğünce tâyin ve Güm
rük ve inhisarlar ve
kâletince tasdik olu
nur. Şahıslarca İnhi
sarlar idaresinden alı
nacak izinle dışardan 
ithal veya içerde imal 
edilecek inhisar mad
delerinin satış fiyatla
rının tesbitinde ayrıca 
% 25 i geçmiyecek bir 
kâr hesap olunur. 

İnhisar maddeleri
nin perakende satışı 
yurdun her tarafında 
aynı fiyatla yapılır. 
Bunların tâyin olu
nan fiyatlardan fazla
ya satılması yasaktır. 

Maden işletme ve 
araması ve taşocakları 
gibi iktisadi teşebbüs
ler sahiplerine ve bu 
yolda çalışan müesse
selere lüzumlu olan 
patlayıcı maddeler ve 
ferileri ile taş barut
larını Gümrük ve in
hisarlar vekâletinin 
teklifi üzerine, maliyet 
bedelinin aşağısına 
düşmemek üzere ca
ri fiyatlar indirilerek 
sattırmağa İcra Ve
killeri Heyeti salahi
yetlidir. 

MADDE 9. — Ka
nunda yazılı inhisar 
maddelerini, İnhisar
lar idaresi ya bizzat 
satar veya satıcılar 
vasıtasiyle sattırır. Bu 

B. E. 

edilecek hadler ara
sında inhisar resmi 
ilâve edilmek suretiyle 
İnhisarlar umum mü
dürlüğünce tâyin ve 
Gümrük ve inhisarlar 
vekâletince tasdik olu
nur. 

Şahıslarca İnhisar
lar idaresinden alına
cak izinle dışarıdan 
ithal veya içeride i-
mal edilecek inhisar 
maddelerinin satış fi
yatlarının tesbitinde 
ayrıca % 20 yi geçmi-
yecek bir kâr hesap o-
lunur. 

İnhisar maddeleri
nin perakende satışı 
yurdun her tarafında 
aynı fiyatla yapılır. 
Bunların tâyin olunan 
fiyatlardan fazlaya sa
tılması yasaktır. 

Maden işletme ve 
araması ve taşocakla
rı gibi iktisadi teşeb
büsler sahiplerine ve 
bu yolda çalışan mües
seselere lüzumu olan 
patlayıcı maddeler ve 
ferileri ile taş barutla
rını Gümrük ve inhi
sarlar vekâletinin tek
lifi üzerine, maliyet 
bedelinin aşağısına 
düşmemek üzere cari 
fiyatlar indirilerek 
sattırmağa İcra Ve
killeri Heyeti salahi
yetlidir. 

MADDE 8. — Adli
ye encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen. 

G. İ. E. 

MADDE 8. — Adli
ye encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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deleri satmak isteyen
ler İnhisarlar idaresin
den ruhsat tezkeresi 
almağa mecburdurlar. 
Bu tezkereler, satıcılı
ğı isteyenler hakkında 
bulundukları yerler 
zabıtasının mütalâası 
alındıktan sonra veri
lir. 

Satış tezkerelerinden 
aşağıda miktarı yazılı 
harçlar alınır: 

Altı 
Smıf Yıllığı aylığı 

1 5 2,5 lira 
2 3 1,5 » 
3 1 0,5 » 
Satıcıların sınıfları, 

mevki ve satış miktarı 
gözönünde bulundu
rularak nizamname ile 
tâyin edilir. 

İnhisarlar umum mü
dürlüğü, köylerdeki 
satıcılarla köylerin pa
zar yerlerinde satış ya
pan gezgincilere harç
sız satış tezkeresi vere
bilir. 

Satış tezkereleri şah
sa mahsus olup âhara 
devrolunamaz. Dük
kânda satış yapacakla
rın tezkereleri yalnız 
tezkerede gösterilen 
mahal ve gezer satıcı 
larm satış tezkeresi 
dahi tezkerede tâyin 
olunan daire ve mevki 
için muteberdir. 

Mal. E. 

maddeleri satmak is
teyenler inhisarlar 
idaresinden ruhsat tez
keresi almağa mec
burdur. Tezkereler, sa
tıcılığı isteyenler hak
kında bulundukları 
yerler zabitasımn mü 
talâası alındıktan son
ra verilir. 

Satış tezkerelerin
den aşağıda miktarı 
yazılı harçlar alınır: 

Altı 
Sınıf Yıllığı aylığı 

1 5 2,5 lira 
2 3 1,5 » 
3 1 0,5 » 
Satıcıların sınıfları, 

mevki ve satış miktarı 
gözönünde tutularak 
nizamname ile tâyin 
oluur. 

İnhisarlar umum 
müdürlüğünce köy
lerdeki satıcılarla köy
lerin pazar yerlerinde 
satış yapan gezginci
lere verilecek satış 
tezkerelerinden harç 
aranmaz. 

Satış tezkereleri 
şahsa mahsus olup 
ahara devrolunamaz. 
Dükkânda satış yapa
cakların tezkereleri 
yalnız tezkerede gös 
terilen mahal ve ge
zer satıcıların satış 
tezkeresi dahi tezke
rede tâyin olunan da
ire ve mevki için mu
teberdir. 

M. M. E. 

maddeleri satmak is-
tiyenler İnhisarlar ida
resinden ruhhsat tez
keresi almağa mecbur
dur. Tezkereler, sa
tıcılığı istiyenler hak
kında bulundukları 
yerler zabıtasının mü
talâası alındıktan son
ra verilir. 

Satış tezkerelerin
den aşağıda miktarı 
yazılı harçlar almır: 

Altı 
Smıf Yıllığı aylığı 

1 5 2,5 lira 
2 3 1,5 » 
3 1 0,5 » 
İnhisarlar umum 

müdürlüğünce köyler
deki satıcılarla köyle
rin pazar yerlerinde 
satış yapan gezginci
lere verilecek satış tez
kerelerinden harç a-
ranmaz. 

Satış tezkereleri şah
sa mahsus olup âhara 
devrolunamaz. Dük
kânda satış yapacak
ların tezkereleri yal
nız tezkerede gösteri
len mahal ve gezer sa
tıcıların satış tezkeresi 
dahi tezkerede tâyin 
olunan daire ve mevki 
için muteberdir. 
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maddeleri satmak isti-
yenler inhisarlar ida
resinden ruhhsat tez
keresi almağa mecbur
dur. Tezkereler, satı
cılığı istiyenler hak
kında bulundukları 
yerler zabıtasının mü
talâası alındıktan son
ra verilir. 

Satış tezkerelerin
den aşağıda miktarı 
yazılı harçlar almır: 

Altı 
Smıf Yıllığı aylığı 

1 5 . 
2 3 
3 1 
inhisarlar 

2,5 lira 
1,5 > 
0,5 » 
umum 

müdürlüğünce köyler
deki satıcılarla köyle
rin pazar yerlerinde 
satış yapan seyyar sa
tıcılara verilecek sa
tış tezkerelerinden 
harç aranmaz. 

Satış tezkereleri şah
sa mahsus olup başka
sına devrolunamaz. 
Dükkânda satış yapa
cakların tezkereleri 
yalnız tezkerede gös
terilen mahal ve sey
yar satıcıların satış 
tezkereleri dahi tezke
rede tâyin olunan dai
re ve mevki için mu
teberdir. 

B. E. G. t E. 

( S. Sayısı : 90 ) 



— 32 — 
Hü. 

MADDE 8. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddelerini satanlara, 
aldıkları maddelerin 
satış bedelinden beyi
ye, satış depolarından 
itibaren bulundukları 
mahallin u*ak ve ya
kınlığına göre nakliye 
masrafı ve zayiat kar
şılığı olmak üzere ni
zamname ile tâyin edi
lecek miktarlarda ten
zilât yapılır. 

MADDE 9. — Ruh
satlı satıcılar, terki
binde kamilen İnhisar
lar idaresi tarafından 
satılan veya satışına 
izin verilen maddeler 
kullanılmak şartiyle, 
müşterilerinin arzu ve 
isteklerine göre av fi
şeği doldurabilirler, 
ve bu halde emekleri
ne mukabil müşterile
rinden . makul bir be
del isteyebilirler. 

MADDE 10. — İn-
hisarlar idaresinden 
nakliye tezkeresi alın
maksızın bu kanunda 
yazılı inhisar maddele
rinin memleketin bir 
yerden başka bir yere 
ne nekli ve nakliye 
tezkeresinde yazılı 
yerden diğer bir yeri-
gÖtürülmesi yasaktır. 

Nakliye tezkereleri 
bedelsiz verilir. 

Taşınmasına ruhsat 
alınmış silâhlarla bir 
kilo av barutu, bir ki
lo av saçması, 100 a-

Mal. E. 

MADDE 11. — Ka
nunda yazılan inhisar 
maddelerini satanlara, 
aldıkları maddelerin 
satış bedelinden beyi
ye, satış depolarından 
itibaren bulundukları 
mahallin uzak ve ya
kınlığına göre nakliye 
masrafı ve zayiat kar
şılığı olmak üzere ni
zamname ile tâyin 
edilecek miktarlarda 
tenzilât yapılır. 

MADDE 12. —- Ruh
satlı satıcılar, terki
binde kamilen İnhisar
lar idaresi tarafından 
satılan veya satışına 
izin verilen maddeler 
kullanılmak şartiyle 
müşterilerinin arzu ve 
isteklerine göre av fi
şeği doldurabilirler; 
bu halde emeklerine 
mukabil müşterilerin
den makul bir bedel 
isteyebilirler. 

MADDE 13. — in
hisarlar idaresinden 
nakliye tezkeresi alın
maksızın bu kanunda 
yazılı inhisar madde
lerinin memleketin bir 
yerinden diğer bir ye
rine nakli ve nakliye 
tezkeresinde yazılı 
yerden başka bir yere 
götürülmesi yasaktır. 

Nakliye tezkereleri 
bedelsiz verilir. 

Taşınmasına ruhsat 
alnımış silâhlarla bir 
kilo av barutu, bir 
kilo av saçması, 100 

M. M. E. 

MADDE 10. — Bu 
kanunda yazılan inhi
sar maddelerini sa
tanlara aldıkları mad
delerin satış bedelin
den beyiye ile satış 
depolarından itibaren 
mahallin uzak ve ya
kmağına göre nakli
ye masrafı ve zayiat 
karşılığı olarak tenzil
ler yapılır. 

MADDE 11. — Ruh
satlı satıcılar terki
binde kamilen inhisar 
idaresi tarafından sa
tılan veya satışına izin 
verilen maddeler kul
lanılmak şartiyle müş
terilerinin isteklerine 
göre av fişengi doldu
rabilirler ; bu halde 
emeklerine mukabil 
müşterilerinden inhi
sarlar idaresince tâyin 
edilecek hadleri aşma
mak üzere bir bedel 
istiyebilirler. 

MADDE 12. — inhi
sarlar idaresinden nak
liye tezkeresi alınmak
sızın bu kanunda yazı
lı inhisar maddelerinin 
memleketin bir yerin
den diğer bir yerine 
nakli ve naklive tez
keresinde yazık yer
lerden başka bir yere 
götürülmesi yasaktır. 

Nakliye tezkereleri 
bedelsiz verilir. 

Taşınmasına izin 
alınmış veya takınması 
izine bağlı bulunma
mış olan silâhlarla bir 

Da. E. 

MADDE 10. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Bu 
kanunda yazılan inhi
sar maddelerini satan
lara aldıkları madde
lerin satış bedelinden 
beyiye ile satış depo
larından itibaren ma
hallin uzak ve yakınlı
ğına göre nakliye mas
rafı ve zayiat karşılığı 
olarak tenzilât yapılrr. 

MADDE 11. — (Mil
lî Müdafaa encümeni
nin 11 nci maddesi ay
nen). 

MADDE 12. — in
hisarlar idaresinden 
nakliye tezkeresi alın
maksızın bu kanunda 
yazılı inhisar maddele
rinin memleketin bir 
yerinden diğer bir ye
rine nakli ve nakliye 
tezkeresinde yazılı 
yerlerden başka bir 
yere götürülmesi ya
saktır. 

Nakliye tezkereleri 
bedelsiz verilir. 

Taşınmasına izin a-
lmmış veya taşmması 
izne bağlı bulunmamış 

B. E. 

MADDE 9. — Adli-
liye encümeninin 10 
ncu maddesi aynen. 

MADDE 10. — Ad
liye encümeninin 11 
nci madesi aynen 

MADDE 11. — İn
hisarlar idaresinden 
nakliye tezkeresi alın
maksızın bu kanunda 
yazılı inhisar madde
lerinin memleketin bir 
yerinden diğer bir ye
rine nakli ve nakliye 
tezkeresinde yazılı 
yerlerden başka bir 
yere götürülmesi ya
saktır. 

Ancak: şehir ve ka
sabalar işinde İnhisar
lar idaresinin veya 
saticmin faturası bera
ber olmak şartiyle vu-

0. t & 

MADDE 9. — Adli
ye encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen, 

MADDE 10. — Adli
ye encümeninin 11 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 11. — Büt
çe encümeninin 11 nci 
maddesi aynen. 
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ded hazırlanmış veya 
aksam halinde av fi
şeği, 50 tane revolver 
veya tabanca veya 100 
tane nişan fişeğinin 
ve satış bedeli 3 lira
yı geçmeyen her nevi 
şenlik fişeklerinin ta
şınması nakliye tezke
resine tabi değildir. 

Nakliye tezkereleri
nin hükümlerinin ne 
kadar müddet için mu
teber olacağı metinle
rine yazılır. Bu müd
det, eşyanın gideceği 
yerin uzaklığı, taşın
ma vasıtası ve mevsim 
gözönünde tutularak 
hesan ve bir o kadar 
müddet de eklenmek 
suretiyle tesbit olunur. 

Ancak bu müddet 
üç günden az olamaz. 
Bu müddet srectikten 
sonra nakledilecek in
hisar maddeleri tezke-
resiz savılır. Mücbir 
sebeplerle srecen müd
detler kabul olunur. 
Mücbir sebeplerin tev
siki. vukubulduo-u ve
rin inhisarlar idaresi
ne ve bulunnııvan ver-
lerde beledive encü
menlerine. belediye ol-
mrvan yerlerde ihti
yar meclislerine aittir. 
Beledive encümenleri
nin ve ihtivar meclis
lerinin verecekleri ka
rarlar. mahallî Hükü
met reislisinin tasdi
kiyle katileşir. 

Mal. E. 

aded hazırlanmış veya 
aksam halinde av fi
şeği, 50 tane revolver 
veya tabanca veya 100 
tane nişan fişeğinin 
ve satış bedeli 3 lirayı 
geçmeyen şenlik fişek
lerinin taşmması nak
liye tezkeresine tabi 
değildir. 

Nakliye tezkereleri
nin hükümlerinin ne 
kadar müddet için 
muteber olacağı me

tinlerine yazılır. Bu 
müddet, eşyanın gide
ceği yerin uzaklığı, 
taşıma vasıtası ve 
mevsim gözönünde tu
tularak hesap ve bir 
o kadar müddet de 
eklenmek suretiyle 
tesbit olunur; ancak 
bu müddet üç günden 
az olmaz. 

Bu müddet geçtik
ten sonra nakledile
cek inhisar maddeleri 
tezkeresiz sayılır. Müc
bir sebeplerle geçen 
müddetler kabul olu
nur. Mücbir sebeplerin 
teşviki, vukubulduğu 
yerin inhisarlar idare
sine ve bulunmayan 
yerlerde Belediye en
cümenlerine, belediye 
olmayan yerlerde ih
tiyar meclislerine ait
tir. Belediye encü
menlerinin ve ihtiyar 
Meclislerinin verecek
leri kararlar, mahallî 
Hükümet reisliğinin 
tasdikiyle katileşir. 

M. M. E. 

kilo av barutu, beş ki
lo av saçması 100 
aded hazırlanmış veya 
parça halinde av fi-
şengi ile 50 tane re
volver veya tabanca 
veya 100 tane nişan 
fişeğinin veya satış 
bedeli «3» lirayı geç-
miyen şenlik fişek
lerinin taşınması nak
liye tezkeresine tabi 
değildir. 

Nakliye tezkereleri
nin hükümlerinin ne-
kadar müddet için mu
teber olacağı metinle
rinde yazılır. Bu müd
det eşyanın gideceği 
yerin uzaklığı, taşıma 
vasıtası ve mevsim 
gözönünde tutularak 
hesap ve bir o kadar 
müddet de eklenmek 
suretiyle tesbit olunur. 
Ancak bu müddet 3 
günden az olamaz. 

Bu müddet geçtik
ten sonra nakledilecek 
inhisar maddeleri tez
keresiz savılır Mücbir 
s^bûplerle £eçen müd
detler kabul olunur. 
Mücbir sebeplerin tev
siki vuku bulduğu ye
rin İnhisarlar idaresi
ne ve bulunmıyan yer
lerde belediye encü
menlerine, belediye en
cümeni olmıyan yer
lerde ihtiyar meclisle
rine aittir. Belediye 
encümenlerinin ve ih
tiyar meclislerinin ve
recekleri kararlar ma
hallî Hükümet reisinin 
tasdiki ile katileşir. 

Da. E. 
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olan silâhlarla bir kilo 
av barutu, beş kilo 
av saçması, 100 aded 
hazırlanmış veya par
ça halinde av fişeği 
ile 50 tane revolver 
veya tabanca veya 100 
tane nişan fişeğinin 
veya satış bedeli 3 li
rayı geçmiyen şenlik 
fişeklerinin taşınması 
nakliye tezkeresine ta
bi değildir. 

Nakliye tezkereleri
nin hükümlerinin ne 
kadar müddet için mu
teber olacağı metinle
rinde yazılır. Bu müd
det eşyanın gideceği 
yerin uzaklığı, taşı
ma vasıtası ve mevsim 
gözönünde tutularak 
hesap ve bir o kadar 
müddet de eklenmek 
suretiyle tesbit olunur. 
Ancak müddet 3 gün
den az olamaz. 

Bu müddet geçtik
ten sonra nakledilecek 
inhisar maddeleri tez-
keresiz sayılır. Mücbir 
sebeplerle geçen müd
detler kabul olunur. 
Mücbir sebeplerin tev
siki, vuku bulduğu ye
rin inhisarlar idaresi
ne ve bulunmıyan yer
lerde belediye encü
menlerine, belediye 
encümeni olmıyan yer
lerde ihtiyar meclisle
rine aittir. Belediye 
encümenlerinin ve ih
tiyar meclislerinin ve
recekleri kararlar ma
hallin en büyük mülki
ye âmirinin tasdiki 
ile katileşir. 

kubulan nakillerde 
nakliye tezkeresi aran
maz. 

Taşınmasına izin a-
lmmış veya taşınması 
izne bağlı bulunmamış 
olan silâhlarla bir ki
lo av barutu, beş kilo 
av saçması, 100 aded 
hazırlanmış veya par
ça halinde av fişeği ile 
100 tane revolver ve
ya tabanca veya 100 
tane nişan fişeğinin 
veya satış bedeli 3 li
rayı geçmiyen şenlik 
iişeklerinin taşınması 
nakliye tezkeresine ta
bi değildir. 

Nakliye tezkerelerin
de ne kadar müddet 
için muteber olacağı 
yazılır. Bu müddet eş
yanın gideceği yerin 
uzaklığı, taşıma vası
tası ve mevsim gözö-
nünde tutularak he
sap ve bir o kadar 
müddet de eklenmek 
suretiyle tesbit olu
nur. Ancak müddet 3 
günden az olamaz. 

Bu müddet geçtik
ten sonra nakledilecek 
inhisar maddeleri tez-
keresiz sayılır. Müc
bir sebeplerle geçen 
müddetler kabul olu
nur. Mücbir sebeple
rin tevsiki, vuku bul
duğu yerin İnhisarlar 
idaresine ve bulunmı
yan yerlerde belediye 
encümenlerine, beledi
ye encümeni olmıyan 
yerlerde ihtiyar mec
lislerine aittir. Beledi
ye encümenlerinin ve 
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MADDE 11. — 10 
ncu maddede yazılı is
tisnai miktarlardan 
fazla inhisar maddele
rini inhisarlar idare
sinden alanlar, nakli
ye tezkeresi almağa ve 
idarenin salahiyetli 
memurları da bu tezr 
kereleri vermeğe mec
burdurlar. 

MADDE 12. — Nak
liye tezkerelerinin sa
hip veya nâkilleri ta
rafından mevritlerinr 
de 48 saat içinde İnhi
sarlar idaresine veril
mesi mecburidir. 

İnhisarlar idaresi 
bulunmıyan yerlerde 
tezkerelerin gümrük 
memurlarına ve bun
ların da bulunmadık
ları yerlerde en büyük 
maliye, olmazsa mül
kiye memurlarına ve 
köylerde muhtar veya 
ihtiyar meclislerine 
verilmesi caizdir. Bu 
suretle verilen tezke
releri alanlar da en 
yakm İnhisarlar idare
sine göndermeğe mec
burdurlar. 

Mal. m 

MADDE 14. — Nak
liye tezkerelerinin, in
hisar emtiasının mevri-
de gelmesinden itiba
ren 48 saat içinde ma
hallî İnhisarlar idare
sine verilmesi mecbu
ridir. 

İnhisar emtiası, sa
hipleri tarafından biz
zat nakledilmediği 
takdirde birinci fık
rada yazılı mecburiyet 
bu emtiayı nakleden
lere aittir. 

İnhisarlar 
bulunmıyan 
tezkerelerin 
memurlarına 
ların da bulunmadıkla
rı yerlerde en büyük 
Maliye, olmazsa mül
kiye memurlarına ve 
köylerde muhtar veya 
ihtiyar meclislerine ve
rilmesi caizdir. Bu 
suretle verilen tezkere
leri alanlar da en ya
kın inhisarlar idaresi
ne göndermeğe mec
burdurlar. 

idaresi 
yerlerde 
gümrük 
ve bun-

M. M. E. Da. B. 

MADDE 13. — Ma
liye encümeninin 14 
ncü maddesi aynen 
kabul olunmuştur. 

MADDE 13. — Ma
liye encümeninin 14 
ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 13. — Nak
liye tezkerelerinin in
hisar maddelerinin gi
deceği yere varmasın
dan itibaren 48 saat 
içinde mahallî inhisar
lar idaresine verilmesi 
mecburidir. 

inhisar maddeleri 
sahipleri tarafından 
bizzat nakledilmediği 
takdirde birinci fıkra
da yazılı mecburiyet 
bunları nakledenlere 
aittir. 

İnhisarlar idaresi 
bulunmryan yerlerde 
tezkerelerin gümrük 
memurlarına ve bunla
rın da bulunmadıkları 
yerlerde en büyük 
maliye, onun da bu
lunmadığı yerlerde 
mülkiye memurlarına 
ve köylerde muhtar 
veya ihtiyar meclisle
rine verilmesi caizdir. 
Bu suretle verilen tez
kereleri alanlar da en 
yakın İnhisarlar idare
sine göndermeğe mec
burdurlar. 

B. E. 

ihtiyar meclislerinin 
verecekleri vesikalar 
mahallin en büyük 
mülkiye amirince tas
dik olunur. 

MADDE 12. — Ad
liye encümeninin 13 
ncü maddesi aynen 

G. î. E. 

MADDE 12. — Adli
ye encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen. 
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MADDE 13. — Şe
hir ve kasabalar için
de 10 ncu maddede ya
zılı istisnai hadlerden 
fazla inhisar maddele
rinin naklinde İnhi
sarlar idaresinin ve
ya satıcmm faturası 
beraber olmak şartiy-
le nakliye tezkeresi a-
ranmaz. 

MADDE 14. — Taş 
barutu ile sair patla
yıcı maddelere ve fi
til ve kapsül gibi te
ferruatına ihtiyacı o-
lanlar mahallî Hükü
metten alacakları mü
saade yazısını İnhi
sarlar idaresine ver
mek suretiyle istedik
lerini alabileceklerdir. 

Bu gibi maddeleri 
alanlar, bunları alma
ğa ve kullanmağa me
zun olanlara dahi sa
tamazlar ve veremez
ler. Bu inhisar mad
delerini tenzilli tari
fe üzerinden alanlar, 
bunları tahsis edildik
leri yerden başka yer
lerde kullanamazlar. 

Muayyen müddette 
biten işten artan taş 
barutu ve patlayıcı 
maddelerle teferruatı
nın sahibi tarafından 
zabıtaya haber veril
mesi ve İnhisarlar ida
resine iade edilmesi 
mecburidir. İade edi
lecek patlayıcı madde
lerden iyi vasıfta olan
ların bedeli evvelce 
yapılan satış muame
lesi esası üzerinden 

Mal. E. 

MADDE 15. — Şe
hir ve kasabalar içinde 
13 ncü maddede yazılı 
istisnai hallerden faz
la inhisar maddeleri
nin naklinde İnhisar
lar idaresinin veya sa
tıcının faturası bera
ber olmak şartiyie 
nakliye tezkeresi aran
maz. 

MADDE 16. — Taş 
barutu ile sair patla

yıcı maddelere ve fitil 
ve kapsül gibi teferru
atına ihtiyacı olanlar, 
mahalli Hükümetten 
alacakları müsaade ya
zışım İnhisarlar idare 
sine vermek suretiyle 
istediklerini alabile
ceklerdir. 

Bu gibi maddeleri 
alanlar, bunları alma
ğa ve kullanmağa me
zun olanlara dahi sa
tamazlar ve veremez
ler. Bu iniısar madde
lerini tenzilli tarife 
üzerinden alanlar, bun
ları tathsis edildikleri 
yerden başka yerlerde 
kullanamazlar. 

Biten işten artan taş 
barutu ve patlayıcı 
maddelerle teferruatı
nın, sahibi tarafından 
zabıtaya haber veril
mesi ve inhisarlar ida
resine iade edilmesi 
mecburidir. İade edi
lecek patlayıcı madde
lerden vasıflarını kay
betmemiş olanların be
deli evvelce yapılan sa
tış muamelesi esası 
üzerinden kendilerine 

M. M, E. 

MADDE 14. — Şe
hir ve kasabalar için-
de 12 iici maddede ya
zdı istisnai hallerden 
fazla miktarda inhisar 
maddelerinin naklinde 
İnhisarlar idaresinin 
veya satıcmm fatura
sı beraber olmak şar
tiyle nakliye tezkeresi 
aranmaz. 

MADDE 15. — Taş 
barutu ile sair patla
yıcı maddelere ve fitil 
ve kapsül gibi tefer
ruatına ihtiyacı olan
lar, mahallî Hükümet
ten alacakları müsaa
de yazısını İnhisarlar 
idaresine vermek sure
tiyle istediklerini ala
bileceklerdir. 

Bu gibi maddeleri 
alanlar, bunları alma
ğa ve kullanmağa me
zun olanlara dahi sa
tamazlar ve veremez
ler. Bu inhisar madde
lerini tenzilli tarife ü-
zerinden alanlar, bun
ları tahsis edildikleri 
yerden başka yerlerde 
kullanamazlar. 

Biten işten artan taş 
barutu ve patlayıcı 
maddelerle teferruatı
nın, sahibi tarafından 
zabıtaya haber veril
mesi ve İnhisarlar ida
resine iade edilmesi 
mecburidir. İade edile
cek patlayıcı madde
lerden vasıflarını kay
betmemiş olanların be
deli evvelce yapılan 
satış muamelesi esa
sı üzerinden kendileri-

Da. E. 

MADDE 14. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
15 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Say •ısı ; 90 
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MADDE 14. — (Mil 
lî Müdafaa encümeni
nin 14 ncü maddesi 
aynen). 

MADDE 15. — Taş 
barutu ile sair patla
yıcı maddelere ve fi
til ve kapsül gibi te
ferruatına ihtiyacı o-
lanlar, mahallin en 
büyük mülkiye âmi
rinden alacakları mü
saade yazısını inhi
sarlar idaresine ver
mek suretiyle istedik
lerini alabilirler. 

Bu gibi maddeleri 
alanlar, bunları alma
ğa ve kullanmağa me
zun olanlara dahi sa
tamazlar ve veremez
ler. Bu İnhisar madde
lerini tenzili! tarife ü-
zerinden alanlar, bun
ları tahsis edildikleri 
yerden başka yerler
de kullanamazlar. 

Biten işten artan taş 
barutu ve patlayıcı 
maddelerle teferuatı-
nm, sahibi tarafından 
sabit aya haber veril
mesi ve inhisarlar ida
resine iade edilmesi 
mecburidir. îade edi
lecek patlayıcı mad
delerden vasıflarını 
kaybetmemiş olanla
rın bedeli evvelce ya
pılan satış muamelesi 

B. E. 

MADDE 13. — Ad
liye encümeninin 15 
nci maddesi aynen 

G. 1. E. 

MADDE 13. — Adli
ye encümeninin 15 nci 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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kendilerine verilir ve 
satış kabiliyetini kay
betmiş olanlar imha e-
dilmek üzere bedelsiz 
alınır. 

Barut ve patlayıcı 
madde alanların, bun
ların naklinde, muha
fazasında ve kullanıl
masında tatbik etme
ğe mecbur oldukları 
hususlar nizamname 
ile tâyin edilir. 

Cezai hükümler 

MADDE 15. — İn
hisarlar idaresinden 
aldıkları taş barutu, 
patlayıcı maddeler ve 
teferruatını bu idare
den izin almadan baş
kasına devreden veya 
satan ve bu maddele
ri bilerek alanlar hak
kında 24 ncü madde 
hükmü tatbik olunur. 
Bu gibi maddeleri ten-
zilli tarife üzerinden 
alrpta yukarıda yazılı 
suçlan işleyenler veya 
taş barutu, patlayıcı 
maddeler ve teferrua
tını tahsis edildikleri 
yerden başka yerde 
kullananlardan ayrıca 
bu, maddeler için ya
pılmış olan tenzilâtın 
beş katı İnhisarlar ida
resince Tahsili em
val kanununa tevfikan 
tahsil olunur. Teker
rürü halinde tenzilâ
tın on katı almmakla 
beraber bu gibilere 
bir daha tenzilli tari
fe ile inhisar maddele-

Taş barutu, patlayı-

verilir, ve satış ka
biliyetini kaybetmiş 
olanlar imha edilmek 
üzere bedelsiz alınır. 

Barut ve patlayıcı 
madde alanların, bun
ların naklinde, muha
fazasında ve kullanıl
masında tatbik etmeğe 
mecbur oldukları hu
suslar nizamname ile 
tâyin olunur. 

Ceza hükümleri 

MADDE 17. — İn
hisarlar idaresinden 
aldıkları taş barutu, 
patlayıcı maddeler ve 
teferruatını bu idare
den izin almadan baş
kasına devreden veya 
satan ve bu maddeleri 
bilerek alanlar hak
kında 26 ncı madde 
hükmü tatbik olunur. 
Bu gibi maddeleri ten
zilli tarife üzerinden 
alıpta yukarıda yazılı 
suçlan işleyenler veya 
taş barutu, patlayıcı 
maddeler ve teferrua
tını tenzilli satış için 
tahsis edildikleri yer
den başka yerde kul
lananlardan aynca bu 
maddeler için yapılmış 
olan tenzilâtın beş ka
tı, İnhisarlar idaresin
ce Tahsili emval ka
nununa tevfikan tahsil 
olunur. Tekerrürü ha
linde tenzilâtın on ka
tı alınmakla beraber 
bu gibilere bir daha 
tenzilli tarife ile inhi
sar maddeleri veril-

(S. Sa 

ne verilir, ve satış ka
biliyetini kaybetmiş o-
lanlar imha edilmek ü-
zere bedelsiz alınır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 16. — İn
hisarlar idaresinden 
tarifesine veya tenzilli 
tarifeye göre aldıkları 
taş barutu; patlayıcı 
maddeler ve teferru
atını bu idareden izin 
almadan başkasına 
devreden veya satan 
veya bu maddeleri bi
lerek alanlarla tenzilli 
tarifeye göre almış ol-
duklan maddeleri tah
sis edildikleri yerler
den başka yerlerde 
kullananlar bir aydan 
altı aya kadar hapis 
ve «30» liradan «50» 
liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

Taş barutu, patlayı
cı, maddeler ve te
ferruatını alan mües
sese ve şahıslann hiz
metinde bulunmalann-
dan faydalanarak bun-
lan çalanlarla çalın
mış olduğunu bilerek 
alanlar bu maddeleri 
kullanma iznini haiz 
olsalar dahi Türk Ce-

i : 3 0 ) 

MADDE 16. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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esası üzerinden kendi
lerine verilir ve satış 
kabiliyetini kaybetmiş 
olanlar imha edilmek 
üzere bedelsiz alınır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 16. — İn
hisarlar idaresinden 
tarifesine veya tenzil-
li tarifeye göre aldık
ları taş barutu, pat
layıcı maddeler ve te
ferruatını bu idareden 
izin almadan başkası
na devredenler veya 
satan veya bu madde
leri bilerek alanlar ve 
tenzilli tarifeye göre 
almış oldukları mad
deleri tahsis edildik
leri yerlerden başka 
yerlerde kullananlar 
Türk Ceza kanununun 
264 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrasında yazı
lı cezalarla cezalandı
rılırlar. 

Tenzilli tarife ile al
dıkları maddeler üze
rinde yukarıda yazılı 
suçları işliyenlerden 
ayrıca bu maddelere 
ait inhisar resmi âza
mi haddinin iki katı, 
tekerrürü halinde dört 
katı inhisarlar idare
since Tahsili emval ka
nunu hükümlerine gö-

B. E. 

MA3DDE 14. — Ad
lîye encümeninin 16 
ncı madesi aynen 

G. t E. 

Ceza hükümleri 
MMADDE 14. — Adli
ye encümemnîn 16 ncı 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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cı maddeler ve tefer
ruatını alan müessese
ler ve şahıslar tara
fından istihdam edi
len kimselerden ken
dilerine emanet edi
len taş barutu ve pat
layıcı maddeleri ça
lanlarla bunlardan bu 
maddeleri bilerek a-
lanlar bu maddeleri 
kullanma mezuniyeti
ni haiz olsalar dahi 
Türk ceza kanununun 
491 nci maddesinin 
son fıkrasında yazılı 
ceza ile cezalandırılır. 

MADDE 16. — Bu 
kanunda yazılı in
hisar maddelerinden 
Türk ceza kanununun 
264 ncü maddesinin 
şümulü dışında kalan
ları, ruhsat tezkeresi 
almaksızın satanlar
dan 25 liradan 100 li
raya kadar hafif pa
ra cezası alınır ve el
lerindeki bu mallar İn
hisarlar idaresi men
faatine zabt ve müsa
dere olunur. 

Mal. E. 

mez. 
Taş barutu, patlayı

cı maddeler ve tefer
ruatını alan müessese 
ve şahısların hizmetin
de bulunmalarından 
faydalanarak bunları 
çalanlara çalınmış ol
duğunu bilerek alan
lar, bu maddeleri kul
lanma iznini haiz olsa
lar dahi, Türk ceza ka
nunun 491 nci madde
sinin son fıkrası hük
müne göre bir sene
den iki seneye kadar 
hapis cezasiyle ceza
landırılırlar. 

MADDE 18. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddeleriden barut, 
patlayıcı maddeler ve 
teferruatını ve bu ka
nunla inhisar altına 
alınan silâhlarla fişek
lerini şenlik ve doluya 
karşı kullanılan havai 
fişeklerini ve av tüfe
ği kapsülleriyle av fi
şeği kovanlarına mah
sus kapsülleri yapan 
veya yabancı memle
ketlerden ithal veya 
bu nevi kaçakçılığa 
tavassut edenler veya
hut memleket içinde 
bir mahalden diğer 
mahalle nakledenler 

M. M. E. 

za kanununun bu fiil
lere terettüp eden ce-
zalariyle cezalandırı
lırlar. 

Ancak fulde cezayı 
hafifletici sebepler bu-
lunmıyan hallerde 
bunlara verilecek ha
pis cezası bir seneden 
aşağı olamaz. 

Tenzilli tarife ile al
dıkları maddeler üze
rinde yukarıda yazılı 
suçlan işliyenlerden 
ayrıca bu maddeler 
için yapılmış olan ten
zilâtın beş katı İnhi
sarlar idaresince Tah
sili emval kanunu hü
kümlerine göre tahsil 
olunur. Tekerrürü ha
linde yine o kanuna 
göre tenzilâtın 10 
katı alınmakla beraber 
bu gibilere bir daha 
tenzilli tarife ile inhi
sar maddeleri veril
mez. 

MADDE 17. — Türk 
Ceza kanununun 264 
ncü maddesinin şümu
lü dışında kalan mad
delerden olup bu ka
nunla inhisar altına 
alman her nevi silâh
larla bunların parça
larını, fişek ve mer
milerini, her nevi 
şenlik fişekleri mah-
tap ve benzerlerini, 
doluya karşı kullanı
lan hava fişeklerini, 
dolu veya boş av fi-
şekleriyle bunların ha
zırlanmasında kulla
nılan tapa, kapsül gibi 
av malzemesini, her 
büyüklükte av saçması 

Da. E. 

MADDE 17. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
17 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 90) 
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re tahsil olunur. Mü-
kerrirlere bir daha 
tenzilli tarife ile bu 
kanunda yazılı İnhi
sar maddeleri veril
mez. 

MADDE 17. — Türk 
Ceza kanununun 264 
ncü maddesinin şümu
lü dışmda kalan mad
delerden olup bu ka
nunla inhisaı altına 
alınan her nevi silâh
larla bunların parça 
larmı, fişek ve mer
milerini, her nevi şen
lik fişekleri mahtap 
ve benzerlerini, dolu
ya karşı kullanılan 
hava fişeklerini, dolu 
veya boş av fişekleriy-
le bunların hazırlan
masında kullanılan ta
pa, kapsül gibi av mal
zemesini, her büyük
lükte av saçması ve 

— 43 — 
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MADDE 15. — Ad
liye encümeninin 17 
nci maddesi aynen 

MADDE 15. — Adli
ye encümeninin 17 nci 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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MADDE 17. —Nak
liye tezkeresi olmaksı
zın bir yerden diğer 
yere veya nakliye tez
keresinde yazılı bulu
nan mahalden gayrisi
ne nakledilen inhisar 
maddeleri İnhisarlar i-
daresi menfaatine zapt 
ve müsadere olunur. 

Bu suretle nakledi
len inhisar maddeleri
ni diğer cins maddeler 
ve eşya arasında giz
lemiş olan nâkillerden 
ayrıca 25 liradan 100 
liraya kadar hafif pa
ra cezası alınır. 

Tezkeresiz inhisar 
maddelerini nakleden
ler ruhsatlı satıcılar 
ise haklarmda yukarı-
ki fıkralarda yazılı ce
zalar tatbik edilmekle 
beraber ruhsat tezke
releri İnhisarlar idare
since iptal edilir ve 
zaptolunan maddeler
den gayri ellerinde bu-

Mal. B. 

Türk ceza kanununun 
264 ncü maddesinin 
birinci ve yukarıdaki 
maddeleri ruhsatsız 
olarak taşıyanlar, sa
tanlar veya satılığa 
arzedenler ve sakla
yanlar aynı maddenin 
ikinci fıkrasında ya
zılı cezalarla cezalan
dırılır ve ellerinde
ki inhisar eşyası İnhi
sarlar idaresi menfaa-
tına zabt ve müsadere 
olunur. 

Bu gibilerden alına
cak para cezaları 23 
ve 24 ncü maddeler 
hükmüne göre alınır. 

MADDE 19. — 
Nakliye tezkeresi ol
maksızın bir yerden 
diğer yere veya tez
kerede yazılı bulunan 
mahalden gayrisine 
nakledilen, 18 nci 
maddede yazılı olan
lardan gayri, inhisar 
maddeleri İnhisarlar 
idaresi menfaatma 
zabt ve müsadere olu
nur. 

Bu suretle nakledi
len inhisar maddeleri
ni diğer cins madde
ler ve eşya arasında 
gizlemiş olan nâkiller
den ayrıca 25 liradan 
100 liraya kadar ha
fif para cezası alınır. 

Tezkeresiz olarak in
hisar maddelerini 
nakledenler ruhsatlı 
satıcılar ise hakların
da yukarıdaki fıkra
larda yazılı cezalar 
tatbik edilmekle bera
ber ruhsat tezkereleri 

M. M. E. 

ve kurşunlarını, lâğım 
patlatmakta kullanı
lan her nevi fitil, 
kapsül ateşleme alet

leri gibi bütün ateşle
me vasıtalarını, taba
bet ve sanayide kulla
nılanlar müstesna ol
mak üzere potas gü-
herçilesini ruhsat tez
keresi olmaksızın sa
tanlardan (25) liradan 
(100) liraya kadar ha
fif para cezası alınır. 
Ve ellerindeki bu mal
lar İnhisarlar idaresi 
menfaatine zapt ve 
müsadere olunur. 

MADDE 18. — Nak
liye tezkeresi olmaksı
zın bir yerden diğer 
yere veya tezkerede 
yazılı bulunan yerler
den başka yerlere 
nakledilen 17 nci mad
dede yazılı inhisar 
maddeleri İnhisarlar 
idaresi menfaatine 
zapt ve müsadere o-

lunur, 
Bu suretle nakledi

len inhisar maddeleri
ni başka madde ve eş
ya arasında gizlemiş 
olan nâkillerden ayrı
ca (25) liradan (100) 
liraya kadar hafif pa
ra cezası almır. 

Tezkeresiz olarak 
inhisar maddelerini 
nakledenler ruhsatlı 
satıcılar ise hakların
da yukarıki fıkralar
da yazılı cezalar tatbik 
edilmekle beraber ruh
sat tezkereleri İnhisar
lar idaresince iptal e-

Ba. E. 

MADDE 18. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
18 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 90) 
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kurşunlarını, lâğım 
patlatmakta kullanı
lan hen nevi fitil, kap
sül ateşleme âletleri 
gibi bütün ateşleme 
vasıtalarını, tababet ve 
sanayide kullanılanlar 
müstesna olmak üze
re potas güherçilesi-

ni ruhsat tezkeresi 
olmaksızın satanlar
dan 25 liradan 100 li
raya kadar hafif para 
cezası alınır. Ve elle
rindeki bu mallar mü
sadere olunur. 

M&DDB18—17 n-
ci maddede yazdı in
hisar maddelerini' nak
liye tezkeresi olmaksı
zın bir yerden diğer 
yeo?e veya teskerede 
ya#İA buludan yerler
den baş^a yerlere nak
ledenler «5* liradan 
«50» liraya kadar "\%-
fif para cezası ile ce
zalandırılır ve bu mad
deler müsadere olunur. 

Bu suretle nakledi
len inhisar maddeleri
ni başka madde veya 
eşya arasmda gizlemiş 
olanlardan almacak 
hafif para cezası «25» 
liradan aşağı olamaz. 

Tezkeresin olarak in
hisar maddelerini nak
ledenler ruhsatlı satı
cılar ise haklarında 
yukarıkr fıkralar*! 
yazılı cezalar tatbik 
edilmekle beraber ruh
sat tezkereleri İnhi
sarlar idaresince iptal 

MABDE 16. — 15 
nci maddede yazılı in
hisar maddelerini nak
liye tezkeresi olmaksı
zın bir yerden diğer 
yere veya tezkerede 
de. yağıl* b ^ a a » yer
lerden başka yeplere 
n$lge£e»le^ (5) lira
da.» (50), liraya kadar 
h&$i£ para oezası ile 
Geaalandufilrr ve bu 
maddelşr- müsadere o-
lwıı*F. 

Bu. sı*retle nakledi
len inhisar maddeleri
ni başfea' madde veya 
şşyft arasittda gûlemiş 
olanlardan alılacak 
ha£# pwç% cezalı (25) 
liradan aşağı olamaz. 

Tezkereşiz olarak in
hisar maddelerini nak
ledenler ruhsatlı satı
cılar ise haklarında 
yukanki fıkralarda 
yazılı cezalar tatbik 
edilmekle beraber ruh
sat tezkereleri înhisar-

Gk 1. E: 

MADDE 16. — Büt
çe encümeninin 16 ncı 
maddesi aynen. 

(.&, Sayısı :9fc> 
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lunan inhisar madde
leri ruhsat tezkeresi 
bulunan bir satıcıya 
devrolununcaya kadar 
namlarına mühürlü o-
larak inhisarlar depo
larında bir seneye ka
dar saklanır. Bu müd
det içinde devir işi ya
pılmazsa bu maddeler 
İnhisarlar idaresi men
faatine irat kaydolu
nur. 

MADDE 18. — 12 
nci maddede yazılı 
mecburiyetlere riayet 
etmiyenlerden 5 lira
dan 10 liraya kadar 
hafif para cezası alı
nır. 

MADDE 19. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddelerini muayyen 
fiyattan fazlasına sa
tan satıcıların ruhsat 
tezkereleri İnhisarlar 
idaresince iptal olunur 
ve kendilerinden 5 li
radan 25 liraya kadar 
hafif para cezası alı
nır. 

Bu gibilerin ellerin
deki inhisar maddeleri 
hakkmda 17 nci mad
denin son fıkrası hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 20. — Bu 
kanunda vazıh inhisar 
maddelerinin bandrol 
ve etiketlerini bozarak 
ve zarflarını açarak 
satmak yasaktır. 

Kutuları açılmış ola-

Mal. E. 

İnhisarlar idaresince 
iptal edilir ve zaptolu-
nan maddelerden gay
ri ellerinde bulunan 
inhisar maddeleri, 
ruhsat tezkeresi bulu
nan bir satıcıya dev-
rolununcıya kadar 
namlarına mühürlü 
olarak inhisarlar de
polarında bir seneye 
kadar saklanır. Bu 
müddet içinde devir 
işi yapılmazsa bu 
maddeler İnhisarlar 
idaresi menfaatına 
irat kaydolunur. 

MADDE 20. — 14 
ncü maddede yazılı 
mecburiyetlere riayet 
etmiyenlerden 5 lira
dan 10 liraya kadar 
hafif para cezası alı
nır. 

MADDE 21. — Bu 
kanunda yazılı inhi-
i r maddelerini muay
yen fiyattan fazlasına 
satan satıcıların ruh
sat tezkereleri, İnhi
sarlar idaresince iptal 
olunur ve kendilerin
den 5 liradan 25 liraya 
kadar hafif para ce
zası alınır. 

Bunların ellerindeki 
inhisar maddeleri hak
kında 19 ncu madde
nin son fıkrası hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 22. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddelerinin bandrol 
ve etiketlerini bozarak 
ve zarflarını açarak 
satmak yasaktır. 

Kutu ve zarfları 

46 — 
M. M. E. 

dilir ve zaptolunan 
maddelerden başka el
lerinde bulunan bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddeleri ruhsat tez
keresi bulunan bir sa
tıcıya devrolununca
ya kadar namlarına 
mühürlü olarak İnhi
sarlar depolarında al
tı aya kadar saklanır. 
Bu müddet içinde de
vir işi yapılmazsa bu 
maddeler İnhisarlar 
idaresi menfaatine irat 
kaydolunur. 

MADDE 19. — Ma
liye encümeninin 20 
nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddelerini muayyen 
fiyattan fazlasına sa
tan satıcıların ruhsat 
tezkereleri İnhisarlar 
idaresince iptal olunur 
ve kendilerinden (5) 
liradan (25) liraya ka
dar hafif para cezası 
alınır. 

Bunlarm ellerindeki 
inhisar maddeleri hak
kmda 18 nci madde
nin son fıkrası hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 21. — Mali
ye encümeninin 22 nci 
maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

Da. E. 

MADDE 19. — 13 
ncü maddede yazılı 
mecburiyetlere riayet 
etmiyenlerden beş li
radan on liraya kadar 
hafif para cezası alı
nır. 

MADDE 20. — Mil
lî Müdafaa encüme
ninin 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiş 
tir. 

MADDE 21. — Ma
liye encümeninin 22 
nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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edilir ve müsadere o-
lunan maddelerden 
başka ellerinde kalan 
bu kanunda yazılı in
hisar maddeleri, ruh
sat tezkeresini hazi o-
lan bir satıcrya devro-
lununcaya kadar nam
larına, mühürlü ola
rak, inhisarlar idaresi 
depolarında 6 aya ka
dar saklanır. Bu müd
det içinde devir işi 
yapılmazsa bu madde
ler inhisarlar idaresi
ne maledilir. 

MADDE 19. — 13 
ncü maddede yazılı 
mecburiyetlere riayet 
etmiyenlerden «5» li
radan «10» liraya ka
dar hafif para cezası 
almrr. 

MADDE 20. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddelerini muayyen 
fiyattan fazlasına sa
tan satıcılardan «5» 
liradan «25» liraya ka
dar hafif para cezası 
alınır ve ruhsat tezke
releri inhisarlar idare
since iptal olunur. 

Bunların ellerinde 
kalan inhisar madde
leri hakkında 18 nci 
maddenin son fıkrası 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 21. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddelerinin bandrol 
ve etiketlerini bozarak 
ve zarflarını açarak 
satmak yasaktır. 

Kutu ve zarfları a-

B. E. 

/ar idaresince iptal e-
dilir ve müsadere olu
nan maddelerden baş
ka ellerinde kalan bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddeleri, ruhsat tez
keresini haiz olan bir 
satıcıya devrolununca-
ya kadar namlarına, 
mühürlü olarak, inhi
sarlar idaresi depola
rında altı aya kadar 
saklanır. Bu müddet 
içinde devir işi yapıl
mazsa bu maddeler in
hisarlar idaresine mal 
edilir. 

MADDE 17. — 12 n-
ci maddede yazılı mec
buriyetlere riayet et
miyenlerden (5) lira
dan (10) liraya kadar 
hafif para cezası alı
nır. 

MADDE 18. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddelerini muayyen 
fiyattan fazlasına sa
tan satıcılardan (5) 
liradan (25) liraya ka
dar hafif para cezası 
almır ve ruhsat tezke
releri inhisarlar idare
since iptal olunur. 

Bunların ellerinde 
kalan inhisar maddele
ri hakkında 16 ncı 
maddenin son fıkrası 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 19. — Ad
liye * encümeninin 21 
nci maddesi aynen 

(S. 

G. I. E. 

MADDE 17. — Büt
çe encümeninin 17 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 18. — Büt
çe encümeninin 18 n-
ci maddesi aynen 

MADDE 19. — Ad
liye encümeninin 21 
nci maddesi aynen 

:90) 
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Hü. 

rak tutulacak inhisar 
maddeleri İnhisarlar 
idaresince zabtolunur. 

Şu kadar ki şenlik 
fişeklerinin ve diple
rinde İnhisarlar idare
sinin alâmeti bulunan 
av kovanları ve av ve 
revolver ve tabanca fi
şeklerinin ve köy ve 
nahiyelerde bu gibi fi
şeklerden başka av 
saçmasının kutusuz o-
larak satılması caiz
dir. 

MADDE 21. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddeleri kaçakçıla
rından almacak para 
cezası, tutulan kaçak 
eşyanm benzeri olan 
inhisar maddelerinin 
satış fiyatlarının üç 
katıdır. 

Kaçak olarak yaka
lanan maddeler yaban
cı memleketler mamu-
lâtı olursa para cezası 
yukarıda yazılı mikta
rın iM misli almır. 

Kaçakçılık yapanlar 
İnhisarlar idaresinin 
ruhsatlı satıcıları ise, 
bunlarm satış tezkere
leri iptal edilmekle be
raber, satmak üzere el
lerinde bulunan bu ka
nunda yazılı inhisar 
maddeleri dahi İnhi
sarlar idaresi menfaa
tine zapt ve müsadere 
olunur. 

Mal. E. 

açılmış olarak tutula
cak inhisar maddeleri 
İnhisarlar idaresince 
zaptolunur. 

Şu kadarki, şenlik 
fişeklerinin ve dipleri 
ne İnhisarlar idareci
nin alâmeti konulmuş 
bulunan av kovanları 
ve av ve revolver ve 
tabanca f ışcklerinin ve 
köy ve nahiyelerde bu 
gibi fişeklerden başka 
av saçmasının kutu
suz olarak satılması 
caizdir. 

MADDE 23.— Bu 
kânunda yazılı inhisar 
maddelerinden ğüher-
çileden gayrisinm ka
çakçılarından alınacak 
para cezası, tutulan 
kaçak eşyanın benzeri 
olan inhisar maddeleri
nin satış fiyatlarının 
üç katıdır. 

Kaçak olarak yaka
lanan maddeler yaban
cı memleketler mamu-
lâtı olursa para cezası 
yukarıda yazılı mikta
rın iki misli olarak 
alınır. 

Kaçakçılık yapan
lar İnhisarlar idaresi
nin ruhsatlı satıcıları 
ise, bunların satış tez
kereleri iptal edilmek
le beraber, satmak üze
re ellerinde bulunan 
bu kanunda yazılı in
hisar maddeleri dahi 
İnhisarlar idaresi men-
faatına zapt ve müsa
dere olunur. 

M. M. E. 

MADDE 22. —Mali
ye encümeninin 23 ncü | 
maddesi aynen kabul 
ûlunmaftur. 

Da. E. 

MADDE 22. — Ma-
îfye encümeninin 23 
it£a mftddesi aynen 
¥hlM edilmiştir. 

( S. Sayısı: 90 ) 
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Ad. E. 

çılmış olarak tutula-
l cak inhisar maddeleri 

İnhisarlar idaresince 
| .müsadere olunur. 

Şu kadar ki, şenlik 
fişeklerinin ve dipleri
ne İnhisarlar idaresi
nin alâmeti konulmuş 
bulunan av kovanları 
ve av ve revolver ve 
tabanca fişeklerinin ve 
köy ve nahiyelerde bu 
gibi fişeklerden başka 
av saçmasmm kutusuz 
olarak satılması caiz
dir. 

MADDE 22. — Bu 
kanunda yazılı inhisar 
maddelerinden küher-
çileden gayrisinin ka
çakçılarından alınacak 
para cezası, tutulan 
kaçak eşyanın benzeri 
olan inhisar maddele
rinin satış fiyatlarının 
üç katıdır. 

Kaçak olarak yaka
lanan maddeler ya
bancı memleketler ma-
mulâtı olursa para ce
zası yukarıda yazılı 
miktarın iki katı ola
rak alınır. 

Kaçakçılık yapanlar 
inhisarlar idaresinin 
ruhsatlı satıcılar ise, 
bunlarm satış tezkere
leri iptal edilir ve sat
mak üzere ellerinde 
bulunan bu kanunda 
yazılı inhisar madde
leri dahi inhisarlar 
idaresi menfaatına 
müsadere olunur. 

Iİ.-33.' 

MADDE 20. — Ad
liye encümeninin 22 
nci maddesi aynen 

G. î. E. 

MADDE '20 — Ad
liye encüırieriinin 23 
nci maddesi aynen 

î(f&!Sayısi.:90*) 
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Mnl. K. 

MADDE 24. — Ka
ra barut imalinde kul
lanılan potas güherçi-
leaini izinsiz olarak 
memlekete ithal veya 
memleket dahilinde 
imal edenler yahut bu 
güherçileyi işgalleri 
altmda bulunan yer
lerde veya yanlarında 
bulunduranlar hakkın
da 1918 sayılı kanun 
hükümleri tatbik edil
mekle beraber bu gi
bilerden tutulacak o-
lan güherçilenin beher 
kilosundan veya % 5 
veya daha fazla gü
herçileyi havi toprak 
veya mahlûlün beher 
kilo veya litresinden 
bir lira ağır para ceza
sı alrmr, kilo veya lit
re kesirleri kilo veya 
litre sayılır. 

Hü. 
MADDE 22. — Ka

ra barut imalinde kul
lanılacak potas güher-
çilesini müsaadesiz o-
larak memlekete ithal 
edenler, memleket da
hilinde yapanlar veya 
bu güherçileyi işgal
leri altında bulunan 
yerlerde veya yanla
rında bulunduranlar 
hakkrada 1918 sayılı 
kanun hükümleri tat
bik edilmekle beraber 
bu gibilerden tutula
cak olan giiherçilenin 
kilosundan veya % 5 
ve daha fazla güher
çileyi havi toprak ve
ya mahlûlün beher ki
lo veya litresinden 
100 kuruş aq-ır para 
cezası alınır. Kilo veya 
litro kesirleri, kilo ve
ya litre sayılır. 

MADDE 23. — Ba
rut, av saçması vo kur
şunu imaline ve güher-
çilo tasfiyosino yara
yıp bu işlerde kulla
nılmış oldukları veya 
kullanılacakları belli 
olan dibek, kazan, e-
lek ve kalıp gibi alet
leri inhisarlar idare
sinden mezuniyet al
maksızın ellerinde ve
ya işgal ettikleri ma
hallerde bulunduran
lardan ve her ne suret
le olursa olsun bunları 
yapan, satan, kullanan 
ve nakledenlerden be
her alet için on beş li
radan elli liraya kadar 
hafif para cezası alı
nır, ve aletler ve par
çaları zapt ve imha 
olunur. 

MADDE 25. — Me
zuniyetleri olmaksızın, 
barut, av saçması ve 
kurşunu imaline ve gü-
horçile tasfiyesine ya
rayıp bu işlerde kulla
nılmış oldukları veya 
kullanılacakları belli 
olan dibek, kazan, e-
lek ve kalrp gibi alet
leri ellerinde veya iş
gal ettikleri mahaller
de bulunduranlardan 
ve her ne suretle olur
sa olsun bunları ya
pan, satan, kullanan 
ve nakledenlerden be
her âlet için 15 lira
dan 50 liraya kadar 
hafif para cezası alı
nır ve aletler ve par
çalan zapt ve imha 
olunur. 

M. M. E. 
MADDE 23. — Kara 

barut imalinde kulla
nılan potas güherçile-
sini izinsiz olarak 
memlekete ithal veya 
memleket içinde istih
sal ve imal edenler ya
hut bu güherçileyi iş
galleri altında bulu
nan yerlerde veya yan
larında bulunduranlar
dan tutulan güherçile-
nin her bir kilosun
dan veya % 5 veya 
daha fazla güherçileyi 
havi toprak veya mah
lûlün her bir kilo ve
ya litresinden «1» li
ra ağır para cezası alı
nır. Kilo veya litre ke
sirleri kilo veya litre 
sayılır. 

MADDE 24. — Mali
ye encümeninin 25 nci 
maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

Da. E. 
MADDE 23. — Ka-;V 

ra barut imalinde kul- ,; 
lanılan potas güherçi. | 
leşini izinsiz olarak I 
memlekete ithal veya 
memleket içinde ig. ; 
tihsal ve imal edenler 
yahut bu güherçileyi 
işgalleri altmda bulu
nan yerlerde veya bile
rek yanlarında bulun-
duranlardan tutulan 
küherçilenin her bir 
kilosundan veya yüz
de beş veya daha fazla 
küherçileyi havi top. 
rak veya mahlûlün 
her bir kilo veya lit
resinden (1) lira ağır 
para cezası almır. Ki
lo veya litre kesirleri 
kilo veya litre sayılır. 

MADDE 24. — Ma-
liye encümeninin 25 

ncı maddesi .iynen 
knbul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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Ad. E. 

MADDE 23. —(Mil-
H Müdafaa encümeni
min 23 ncü maddesi 
aynen.) 

MADDE 24. — Me
zuniyetleri olmaksızın 
barut, av saçması ve 

fi* kurşunu imaline ve 
küherçile tasfiyesine 
yarayıp bu işlerde 
kullanılmış oldukları 
veya kullanılacakları 
belli olan dibek, ka
zan, elek ve kalıp gi
bi aletleri ellerinde 
veya işgal ettikleri 
mahallelerde bulundu
ranlardan veya bun
ları yapan, satan, 
kullanan ve bilerek 
nakledenlerden beher 
alet için «15» liradan 
«50» liraya kadar ağır 

§ para cezası alınır ve 
aletler ve parçaları 
müsadere ve imha olu
nur. i 

B. K. 
MADDE 21. — Mil

lî Müdafaa encümeni
nin 23 ncü maddesi ay
nen 

G. I. K. 
MADDE 21. — TVIİ1-

li Müdafaa encümeni
nin 23 ncü nıadde?i 
aynen 

MADDE 22. — Ad
liye encümeninin 24 
ncü maddesi aynen 

MADDE 22. — Ad
liye encümeninin 24 
ncü maddesi aynen 

( S. Sayısı : 90 ) 
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m. 
MADDE 24. — Mc 

zuniyet ve salâhiyet
leri olmadığı halde 
ellerinde patlayıcı 

madde bulunduranlar 
veya bu maddeleri me
zuniyetle alıp kullan
dıkları halde artanları 
vaktinde haber vermi-
yen ve inhisarlar ida
resine iade etmiyenler, 
Türk Ceza kanununun 
264 ncü maddesinin 
ikinci fıkrası hükmüne 
göre cezalandırılır. 

MADDE 25. — Bu 
kanuna göre zapt ve 
müsadere edilen pat
layıcı maddeler, bun
ların menşei, cinsi, 
miktarı ve durumu 
hakkında malûmatı ih
tiva edecek zabıt va-
varakanı üzerine İnhi
sarlar umum müdürlü
ğünce lüzum gösteril
diği takdirde, mahke
me kararı beklenmek
sizin İnhisarlar idare
since imha edilir. İm
ha kevfiveti avrıca bir 
zabıtla tevsik ve bu 
zabıt varakası ait ol
duğu mahkemeye tev
di olunur. 

MADDE 26. — Ba
rut ve patlayıcı mad
delerin muhafaza na
kil ve istimallerine da
ir bu kanunun tatbik 
suretini gösteren ni
zamnamede yazılı em
niyet tedbirlerinin a-
lınmasmda ihmali gö
rülenlerden, elli lira
dan iki yüz liraya ka-

Mal. E. 

MADDE 26. — Mo-
zuniyetle pat 1 a y ı c i 
madde ve teferruatını 
veya taş barutunu a-
lıp kullandıktan son
ra artanları vaktinde 
haber vermiyen ve in
hisarlar idaresine iade 
etmiyenler Türk ceza 
kanununun 264 ncü 
maddesinin ikinci fık
rası hükmüne göre ce
zalandırılır. 

MADDE 27. — Bu 
kanunun hükümlerine 
göre zabt ve müsadere 
edilen patlayıcı mad
deler, bunlarm men
şei, cinsi, miktarı ve 
durumu hakkmda ma
lûmatı ihtiva edecek 
zabıt varakası üzerin.), 
muhafazası mahzur) ıı 
olduğu takdirde, lüzu
munda mahkeme ka
r a n beklenmeksizin 
inhisarlar idaresince 
imha edilir, imha key
fiyeti ayrıca bir zabıt
la tevsik ve bu zabıt 
varakası ait olduğu 
mahkemeye tevdi olu
nur. 

MADDE 28. — Ba
rut ve patlayıcı mad
delerin muhafaza nakil 
ve istimallerine dair 
bu kanunun tatbik su
retini gösteren, nizam
namede vazıh emniyet 
tedbirlerinin, alınma
sında ihmali görülen
lerden 50 liradan 209 
liraya ve gerek bu ka-

M. M. E. 

MADDE 25. — Me
zuniyetle patlayıcı 
maddeler ve teferrua
tını veya taş barutunu 
alıp kullandıktan son
ra artanları vaktinde 
haber vermiyen ve 
inhisarlar idaresine 
iade etmiyenler bir ay
dan altı aya kadar ha
pis ve «30» liradan 
«50» liraya kadar ağır 
para cezasiyle ceza
landırılırlar. 

MADDE 26. — Bu 
kanun hükümlerine gö
re zaptedilen patlayıcı 
maddelerden muhafa
zası mahzurlu olanlar 
menşei, cinsi ve sınıf
ları, miktarı ve duru-. 
mu inhisarlar idaresi 
memurlarmca tanz'm 
edilecek bir tesbit va
rakası ile belirtilerek 
mahkeme kararı bek
lenmeksizin hemen yok 
ed ;l ;r. Ve keyfiyet bir 
zabıt varakası i1 e ayrı
ca tevsik olunur. Ge
rek tesbit ve gerek 
yok etme zabıt varaka
ları, suçun işendiğini 
gösteren evrak ile bir
likte mahkemeye tevdi 
edilir 

MADDE 27. — Ba
rut ve patlavıcı mad
delerin muhafaza, na
kil ve istima^srine 
da '̂r nizamnamede ya
zılı emniyet tedbirleri
nin alınmasında ihmali 
görülenlerden «50» li
radan «200» liraya ka
dar hafif para cezası 
almır. 

Da. E. 

MADDE 25. — Mil 
li Müdafaa encümeni. 
nin 25 nci maddesi 
aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 26. — Mil
lî Müdafaa encümeni
nin 26 nen maddesi 
aynen kabul edilmiş
tir. 

MADPS 27. - M')-; 
lî Müdafaa encümeni
nin 27 nci maddesi: 
aynen kabu". edilmiş
tir. 

( S , Sayısı : 90) 
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MADDE 25. — Me
zuniyetle patlayıcı 
maddeler ve teferrua
tını veya taş barutunu 
alıp kullandıkan sonra 
artanları vaktinde ha
ber vermiyen ve in
hisarlar idaresine ia
de etmiyenler bir ay
dan altı aya kadar 
hapis ve «30» liradan 
«300» liraya kadar 
ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

MADDE 26. — S u 
kanun hükümlerine 
göre müsadere edilen 
patlayıcı maddelerden 
muhafazası mahzurlu 
olanlar menşei, cinsi 
ve sınıfları, miktarı 
ve durumu İnhisarlar 
idaresi memurlarınca 
tanzim edilecek bir ra
porla tesbit edilerek 
mahkeme kararı bek
lenmeksizin hemen yok 
edilir ve keyfiyet bir 
zabıt varakasiyle ayrı
ca tevsik olunur. Ge
rek rapor ve gerek 
yok etme zabıt vara
kaları suçun işlendi
ğini gösteren evrak 
ile beraber mahkemeye 
tevdi edilir. 

MADDE 27. — Ba* 
rut ve patlayıcı mad
delerin muhafaza, na
kil ve istimallerine da
ir nizamnamede yazılı 
emniyet tedbirlerinin 
alınmasında ihmali gö
rülenlerden fiilleri u-
mumî hükümlere göre 
daha ağır cezayı müs-
telzim olmadığı tak-

B. E. 

MADDE 23. — Ad
liye encümeninin 25 ,| 
nci maddesi aynen 

Mk&m^. — Ad-
Irjre ^cuMeninin 26 
ncımİâdeM aynen 

^ 1 fe. 
MÂtoDE 23. — Üûr 

iİfye enMm%ıühih "S5 
nci ̂ öfâMesi aynen 

MADDE 24. - - ad 
liye ^cnnıeıünin 26 
nbf ihttâdcfsi kynen 

-MADDE 25. —* ^Ad-
diye" ehlsümenmin 27 
nci matfdesi aynen 

MADDE 25. — Ad-
' liye encümeninin 27 
Tici maddesi aynen 

( S/Sâyısı : 90) 
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dar ve gerek bu ka
nunda, gerek bu ka
nunun tatbik suretini 
gösteren nizamnamede 
yazılan ve kanunda ce
zası tâyin edilmiyen 
memnuiyet ve mecbu
riyetlere riayet etmi-
sında bir liradan beş 
liraya ve tekerrürü 
halinde beş liradan 
yirmi beş liraya kadar 
hafif para cezası alı
nır. 

MADDE 27. — Bu 
kanun ile bu kanunun 
tatbik suretini göste
ren nizamname hü
kümlerine aykırı hare
ket eden suçlular hak
kında yapılacak taki
bat ve hükmolunacak 
cezaların hüküm ve 
infazında 3437 sayılı 
kanunun 106,107,108, 
109,110 ncu maddeleri 
hükümleri tatbik olu
nur. 

MADDE 28. — 16, 
19, 20 nci maddelerle 
17 nci maddenin ilk ve 
26 nci maddenin son 
fıkralarında yazılı ce
zalar hakkında İnhi
sarlar idare, Gümrük 
ve inhisarlar vekilinin 
muvafakatiyle hüküm
den evvel veya kati-
lesmiş olsun olmasın 
hükümden sonra sulh 
oîabilece$i gibi bu ce
zalan takip ve tahsil 
den vazgeçebilir. 

Mal. E. 

nunda, gerek bu ka
nunun tatbik suretini 
gösteren nizamnamede 
yazılan ve kanunda ce
zası tâyin edilmiyen 
memnuiyet ve mecbu
riyetlere riayet etmi-
yenlerden birinci defa
sında 1 liradan 5 lira-
ya ve tekerrürü halin
de 5 liradan 25 liraya 
kadar hafif para ceza
sı alınır. 

MADDE 29. — Bu 
kanun ile kanunun tat
bik suretini gösteren 
nizamname hükümleri
ne aylan karpket eden 
suçlular hakkında ya
pılacak takibat ve 
hükmolunacak cezala-
nn hüküm ve infazın
da 3437 sayılı kanu
nun 106, 107,108,109, 
110 ncu maddeleri hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 30.— 18. 
21, 22 nci maddelerle 
19 ncu maddenin ilk 
ve 28 nci maddenin 
son fıkralannda yazılı 
cezalar hakkında İnhi
sarlar idaresi, Güm
rük ve inhisarlar ve
kilinin m »w afakatiyle 
hükümden evvel veya 
katileşmiş olsun olma
sın hükümden sonra 
sulh olabileceği gibi 
bu cezalan takip ve 
tahsilden de vazgeçe
bilir. 

M. M. E. Da. E. 

MADDE 28.— Ge
rek bu kanunda ve ge
rek bu kanunun tatbik 
suretini gösteren ni
zamnamede yazılı olup 
kanunda cezası tâyin 
edilmiyen ve emniyet 
gayesine taallûk eden 
memnuiyet ve mecbu
riyetlere riayetsizlik 
gösterenlerden birinci 
defasında «1» liradan 
«5» liraya ve tekerrü
rü halinde «5» liradan 
«25» liraya kadar ha
fif para cezası alınır. 

MADDE 29. — Bu 
kanun ile nizamnamesi 
hükümlerine aylan ha
reket edenler hakkın
da yapılacak takipler
de ve hüküm olunacak 
cezaların infazında 
3437 sayılı kanunun 
106, 107, 108, 109 ve 
110 ncu maddeleri hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 28. — Mil
lî Müdafaa encümeni
nin 28 nci maddesi 
aynen kabul edilmiş-
tir. 

MADDE 29. — Mil
lî Müdafaa encümeni
nin 29 ncu maddesi 

aynen kabul edilmiş
tir. 
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dirde «60» liradan 
«200» liraya kadar ha
fif para cezası alınır. 

MADDE 28. — (Mil-
lî Müdafaa encümeni
nin 28 nci maddesi 
aynen.) 

MADDE 29. — Bu 
Iramın hükümlerine 
aykın hareket edenler 
haldcmda yapılacak 
takiplerde ve hükmo-
lunacak cezaların in
fazında 3437 sayılı 
kanunun 106,107,108, 
109 ve 110 ncu mad
deleri hükümleri tat
bik olunur. 

B.'E. 

MADDE 26. — Mil-
lî Müdafaa encümeni
nin 28 nci maddesi 
aynen 

MADDE 27. — Ad
liye encümeninin 29 
ncu maddesi aynen 

G. î. E. 

MADDE 26. — Mil
lî Müdafaa encümeni
nin 28 nci maddesi 
aynen 

MADDE 27. — Ad
liye encümeninin 29 
ncu maddesi aynen 

(S . Sayısı: 90) 
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Müteferrik hükümler 

MADDE 29. — Ta
şınması yasak olmıyan 
silâhlar hakkındaki 
2637 sayılı kanunun 
av barutları, av malze-
mesi ve av saçmasına 
ve yivli av tüfekleri 
müstesna olmak üzere 
hava, nişan ve av si
lâhlarına ait hükümle
riyle 23 ikinci kânun 
1291 tarihli Barut ni-

Mal. E. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 31. — Ta
şınması yasak olmıyan 
silâhlar hakkındaki 
2637 sayılı kanunda 
yazılı av barutları, av 
fişek ve kovanlariyle 
kapsül ve tapaları vo 
av saçması gibi av 
malzemesi ile yivsiz av 
tüfekleri, tazyik edil
miş hava ile işleyen sa
lon silâhları ve çapla-

M. M. E. 

MADDE 30. — 17 
nci madde ile 18 nci 
maddenin birinci fık
rasında ve 20, 21 ve 
28 nci maddelerde ya
zılı cezalar hakkın
da İnhisarlar idaresi, 
Gümrük ve inhisarlar 
vekilinin muvafakatiy
le hükümden evvel ve
ya katileşmiş olsun ol
masın hükümden sonra 
sulh olabileceği gibi 
bu cezaları takip ve 
tahsilden de vaz^ejge-
bilir. 

MADDE 31. — ?2, 
23 ve 24 ncü madde
lerde yazılı inhisar 
maddeleri kaçakçılık
ları hakkmda kaçakçı
lığın men ve takibi 
hakkındaki 1918 sa
yılı kanun ile zeyil ve 
tadilleri hükümleri de 
tatbik olunur. 

MADDE 32. — Ta
şınması yasak olmıyan 
silâhlar hakkındaki 
2837 sayılı kanunda 
yazalı av barutları, av 
fişek ve kovanları ile 
kapsül ve tapaları ve 
av saçması gibi av 
malzemesi ile yivsiz 
av tüfekleri, tazyik 
edilmiş hava ile işli-
yen salon silâhlan ve 

Da. E, 

lî îjfâîlfaa enenmen^ 
nin âö ncü mâdâest 
aynen kabul edilmiş
tir. 

tADDE 31. — Mtf: 
ûdafaa encümeni

nin 31 nci madxtesi 
aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 32. — Mü-
ilî ^Müdâfaa er cümerö-
nin 32 nci maddesi 
aynen kabul edilmiş
tir. 

(,S. Sayısı :JQ) 
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MADDE 30. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
30 ncu maddesi aynen. 

MADDE 31. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
31 nci maddesi aynen. 

MADDE 32 — Bu 
kanuna göre müsadere 
edilen inhisar madde
lerinden kaçak olmı-
yanları bedelsiz olarak 
inhisarlar idaresine 
maledilir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 33. — Millî 

Müdafaa encümeninin 
32 nci maddesi aynen. 

B. E. 

MADDE 28. — 15 
nci madde ile 16 nci 
maddenin birinci fık
rasında ve 18, 19 ve 
26 nci maddelerde ya
zılı cezalar hakkında 
İnhisarlar idaresi, 

Gümrük ve inhisarlar 
vekilinin muvafakati 
ile hükümden evvel 
veya katileşmiş olsun 
olmasın hükümden 
sonra sulh olabileceği 
gibi bu cezaları takip 
ve tahsilden de vaz
geçebilir. 

MADDE 29. — 20, 
21 ve 29 ncu madde
lerde yazılı inhisarlar 
maddeleri kaçakçılık
ları hakkında Kaçak
çılığın men ve takibi 
hakkındaki 1918 sayı
lı kanun ile zeyil ve 
tadilleri hükümleri de 
tatbik olunur. 

MADDE 30. — Ad
liye encümeninin 32 
nci maddesi aynen. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 31. — Mil
lî Müdafaa encümeni
nin 32 nci maddesi ay
nen 

G. î. E. 

MADDE 28. — Büt
çe encümeninin 28 
nci maddesi aynen 

MADDE 29. — Büt
çe encümeninin 29 
ncu maddesi aynen 

MADDE 30. — Ad
liye encümeni n'.n 32 
nci maddesi aynen 

Müteferrik hükümler 
MADDE 31. — Mil

lî Müdafaa encümeni
nin 32 nci maddesi 
aynen 
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zamnamesi ve ek ve 
tadilleri ve 2441 sayılı 
kanun kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MAD
DE — Ellerinde bava 
tüfek ve tabancalariy-
le mermileri ve nişan 
tüfek ve tabancalariy-
le fişekleri ve bunlarm 
aksamı ve büyük avla-

Hal. E. 

n 5, 6 m. den fazla 
olmıyan nişan silâhla
rı ve bu silâhlara ait 
fişeklerin alım ve satı
mı 2637 sayılı kanun
da yazılı kayıtlara ta
bi değildir. 

23 ikinci kânun 1291 
tarihli Barut nizamna
mesi ve ek ve tadilleri 
ile 2441 sayılı kanu
nun bu kanuna aykırı 
hükümleri dahi kaldı
rılmıştır. 

MUVAKKAT MAD 
De — Ellerinde hava 
tüfek ve tabancalariy-
le mermileri ve nişan 
tüfek ve tabancalariy-
le fişekleri ve bunların 
aksamı ve büyük av-

M. M. E. 

çaplan 5, 6 mili met
reden fazla olmıyan 
nişan silâhları ve bu 
silâhlara ait fişeklerin 
alım ve satımı 2637 
sayılı kanunda yazılı 
kayıtlara tabi değildir. 

MADDE 3 3 . - 3 
ncü madde gereğince 
verilecek iznin ne gibi 
şartlar altında verile
ceği, 9 ncu maddeye 
göre satıcıların sınıf
larının mevki ve satış 
miktarları gözönünde 
tutularak ne suretle 
tâyin edileceği 10 ncu 
madde mucibince inhi
sar maddeleri satıcıla
rına ne miktarda ten
ziller yapabileceği, 
15 nci maddeye naza
ran barut ve patlayıcı 
madde alanların bun
ların naklinde, muha-
f af asında ve kullanıl
masında nelere riayete 
mecbur olacakları ve 
bu kanunun diğer hü
kümlerinin nasıl tat
bik edileceği bir ni
zamname ile tâyin ve 
tesbit olunur. 

MUVAKKAT MAD
DE 1. — Ellerinde ha
va tüfek ve tabanca
ları ile mermileri ve 
nişan tüfek ve taban
caları ile fişekleri ve 
bunların parçaları ve 

Pa, p. 

MADDE 33. — Mil
lî Müdafaa encümeni
ni» 33 neü m&Odesi 
aynen kabul edilmij?-
î*r. 

MUVAKKAT MAD-
DE 1. — Millî Müda
faa encümeninin mu
vakkat birinci madde
si aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 90) 
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MADDE 34. — Millî 
Müdafaa encümeninin 
33 ncü maddesi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 1. — Millî Müda
faa encümeninin mu
vakkat birinci madde
si aynen. 

B. E. 

MADDE 32. — Ü-
çüncü madde gereğin
ce verilecek iznin ne 
gibi şartlar altmda 
verileceği, 8 nci mad
deye göre satıcıların 
sınıflarının mevkii ve 
satış miktarları gözö-
nünde tutularak ne 
suretle tâyin edilece
ği, 9 ncu madde muci
bince inhisar maddele
ri satıcılarına ne mik
tarda tenziller yapıla
bileceği 13 ncü madde
ye nazaran barut ve 
patlayıcı madde alan
ların bunların naklin
de, muhafazasında ve 
kullanılmasında nele
re riayete mecbur ola
cakları ve bu kanu
nun diğer hükümleri
nin nasıl tatbik edile
ceği bir nizamname ile 
tâyin ve tesbit olunur. 

MUVAKKAT MAD
DE İ. — Ellerinde ha
va tüfek ve tabancala-
riyle mermileri ve ni
şan tüfek ve tabanca
ları ile fişekleri ve 
bunların parçaları ve 

G. î. E. 

MADDE 32. — Büt
çe encümeninin 32 nci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MAD
DE 1. — Bütçe enfeü-
meninifr muvâkkat bi
rinci maddesi aynen 

(S. Sayısı : 90) 
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lara mahsus yivli av 
tüfekleriyle fişekleri 
ve ateşleme aletleri ve 
kullanılması yasak ol-
mıyan tabanca ve re
volver aksamı bulu
nan silâh satıcıları, si
lâhların sistem ve nu
marasını dahi gösterir 
bir beyanname ile bu 
mevaddm cins ve mik
tarlarını bir ay içinde 
inhisarlar idarelerine 
bildirmeğe mecbur
durlar. 

Bunlardan 6 ncı 
maddenin 4 ncü fık
rasına göre tesbit edi
lecek miktarlarda in
hisar resmi alınır. 

Beyanname alındık
tan sonra İnhisarlar 
idaresince tâyin olu
nacak müddet içinde 
inhisar resmini ödemi-
yenler hakkında 
Tahsili emval kanunu 
hükümleri tatbik ve 
tahsilat inhisarlar 
idaresi tarafından ic
ra olunur. 

Birinci fıkrada ya
zılı bir aylık müdde
tin hitamında beyan
name verildiğine dair 
vesika göstereme
yenlerin bu cins mal
ları inhisarlar idaresi 
menfaatine müsade
re olunur, ve hakla
rında kaçakçılık hü
kümleri tatbik olu
nur. 

Ellerinde revolver 
ve tabanca fişeği ima
linde kullanılması 
mümkün, kapsül, ko
van ve mermi ile mer-

Mal. E. 

lara mahsus yivli av 
tüfekleriyle fişekleri 
ve lâğım patlatmağa 
mahsus ateşleme âlet
leri ve kullanılması 
yasak olmıyan taban 
ca ve revolver parça
lan bulunan silâh sa
tıcıları, silâhların sis
tem ve numarasını da
hi gösterir bir beyan
name ile bu maddele
rin cins ve miktarla
rını kanunun neşrin
den itibaren bir ay 
içinde İnhisarlar :' 
relerine bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Bunlardan 9 ncu 
maddenin ikinci fıkra
sına göre tesbit edi
lecek mmtakalarda in
hisar resmi alınır. 

Beyanname alındık
tan sonra İnhisarlar 
idaresince tâyin olu
nacak müddet içinde 
inhisar resmini öde
meyenler hakkında 
Tahsili emval kanunu 
hükümleri tatbik ve 
tahsilat İnhisarlar ida
resi tarafmdan icra 
olunur. 

Birinci fıkrada ya
zılı bir aylık müdde
tin sonunda beyanna
me verildiğine dair 
vesika gösteremiyen-
lerin bu cins malları 
İnhisarlar idaresi 
menfaatma müsadere 
olunur ve haklarında 
kaçakçılık hükümleri 
tatbik olunur. 

Ellerinde revolver 
ve tabanca fişeği ima
linde kullanılması 

M. M. E. Da. E. 

büyük avlara mahsus 
yivli av tüfekleri ile 
fişekleri ve lâğım pat
latmağa mahsus işlet
me âletleri ve kullanıl
ması yasak olmıyan 
tabanca ve revolver 
parçalan bulunan si
lâh satıcıları, silâhla
rın sistem ve numara
sını dahi gösterir bir 
beyanname ile bu mad
delerin cins ve miktar
larını kanunun neş
rinden itibaren bir ay 
içinde inhisarlar ida
relerine bildirmeğe 
burdurlar. 

Bunlardan 8 nci 
maddenin 2 nci fıkra
sına göre tesbit edile
cek miktarlarda inhi
sar resmi almır. 

Beyanname alındık
tan sonra inhisarlar 
idaresince tâyin olu
nacak müddet içinde 
inhisar resmi ödemi-
yenler hakkmda Tah
sili emval kanunu hü
kümleri tatbik ve tah
silat inhisarlar idare
si tarafından icra olu
nur. 

1 nci fıkrada yazılı 
bir aylık müddetin so
nunda beyanname ve
rildiğine dair vesika 
gösteremiyenlerin bu 
cins malları inhisarlar 
idaresi menfaatine mü
sadere ve haklarında 
kaçakçılık hükümleri 
tatbik olunur. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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büyük avlara mahsus 
yivli av tüfekleri 
ile fişekleri ve lâğım 
patlatmıya mahsus iş
letme aletleri ve kulla
nılması yasak olmıyan 
tabanca ve revolver 
parçaları bulunan si
lâh satıcıları, silâhla
rın sistem ve numara
sını dahi gösterir bir 
beyanname ile bu 
maddelerin cins ve 
miktarlarını kanunun 
neşrinden itibaren bir 
ay içinde İnhisarlar 
idaresine bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Bunlardan 7 nci 
maddenin 2 nci fıkra
sına göre tesbit edile
cek miktarlarda inhi
sar resmi alınır. Be

yanname alındıktan 
sonra inhisarlar idare
since tâyin olunacak 
müddet içinde inhisar 
resmi ödemiyenler 
hakkmda Tahsili em
val kanunu hükümleri 
tatbik ve tahsilat İn
hisarlar idaresi tara
fından icra olunur. 

Birinci fıkrada ya
zılı bir aylık müddetin 
sonunda beyanname 
verildiğine dair vesi
ka gösteremiyenlerin 
bu cins mallan İnhi
sarlar idaresi menfa
atine müsadere ve 
haklarında kaçakçılık 
hükümleri tatbik olu
nur. 

G. I. E. 
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mi gömleği bulunan 
tüccar ve esnaf bir ay 
içinde bunları inhi
sarlar idaresine tes
lim etmeğe mecbur
dur. 

inhisar depoların
da kendi namlarına 
saklanacak olan bu 
maddeler, kanunun 
meriyetinden itiba
ren altı ay içinde sa
hipleri tarafından As
kerî fabrikalar idare
sine satılmadığı veya 
memleket dışına çıka
rılmadığı takdirde bu 
müddet sonunda ken
dilerine yapılacak ih
bardan itibaren yedi 
gün hitamında inhi
sarlar idaresince im
ha olunur, ve bunlar 
için hiç bir bedel ö-
denmez. 

Mal. E. 

mümkün kapsül, ko
yan ve mermi ile mer
mi gömleği bulunan 
tüccar ve esnaf bir 
ay içinde bunları in
hisarlar idaresine tes
lim etmeğe mecbur
durlar. 

inhisar depoların
da kendi namlarına 
saklanacak olan bu 
maddeler, kanunun 
meriyetinden itibaren 
6 ay içinde sahipleri 
tarafından Askerî fab
rikalar idaresine sa
tılmadığı veya mem
leket dışına çıkarıl
madığı takdirde bu 
müddet sonunda ken
dilerine yaplacak ih
bardan itibaren 7 gilı 
hitamında inhisarla 
idaresince imha olu
nur ve bunlar için hiç 
bir bedel ödenmez. 

M. M. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 2. — Ittîerinde re
volver ve tabanca fi
şeği imalinde kullanıl
ması mümkün kapsül, 
kovan ve mermi ile 
mermi gömleği bulu
nan tüccar ve esnaf 
bir ay içinde bunları 
İnhisarlar idaresine 
teslim etmeğe mecbur
durlar. 

inhisar depolarında 
kendi namlarma sak
lanacak olan bu mad
deler kanunun meri
yetinden' itibaren altı 
ay içinde sahipleri ta
rafından Askerî fabri
kalar idaresine satıl
madığı veya memleket 
dışma çıkarılmadığı 

S a r & 

MUVAKKAT MAD
DE 2. — MÜH Müda
faa encümeninin mu
vakkat ikinci mad
desi aynen kabul edil
miştir. 
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MUVAKKAT MAD
DE 2. — MilH Müda
faa encümeninin mu
vakkat ikinci maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 2. — Ellerinde re
volver ve tabanca fi
şeği imalinde kulla
nılması mümkün kap
sül, kovan ile mermi 
gömleği bulunan tüc
car ve esnaf bir ay 
içinde bunları inhisar
lar idaresine teslim 
etmeğe mecburdurlar. 

inhisar depolarında 
kendi namlarına sak
lanacak olan bu mad
deler kanunun meri
yetinden itibaren altı 
ay içinde sahipleri ta
rafından Askerî fab
rikalar umum müdür
lüğüne satılmadığı ve
ya memleket dışma çı
karılmadığı takdirde 

(S. Sf 

MUVAKKAT MAD
DE 2. — Ellerinde re
volver ve tabanca fi
şeği imalinde kulla
nılması mümkün kap
sül, kovan ile mermi 
gömleği bulunan tüc
car ve esnaf bir ay 
içinde bunları İnhisar
lar idaresine teslim 
etmeğe mecburdur. 

inhisar depolarında 
kendi namlarına sak
lanacak olan bu mad
deler, kanunun mer'-
iyetinden itibaren al
tı ay içinde salimleri 
tarafından Askerî fab
rikalar Umum müdür
lüğüne satılmadığı ve
ya memleket dışma çı
karılmadığı takdir-
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takdirde bu müddet 
sonunda kendilerine 
yapılacak ihbardan iti
baren yedi gün sonun
da inhisarlar idaresin
ce yokedilir ve bunlar 
için hiç bir bedel öden
mez. 

liLi. { S. Sajısı: 90) 



— 65 
"îifts 

Ad. E. B. E. 

bu müddet sonunda 
kendilerine yapılacak 
ihbardan 7 gün sonun
da inhisarlar idare
since yok edilir ve 
bunlar için hiç bir 
bedel ödenmez. 

MUVAKKAT MAD
DE 3. — Beşinci mad
de mucibince Askerî 
fabrikalar mamulleri 
ile dışarıdan getirti
lecek emsali maddeler 
arasında % 10 olarak 
tesbit edilmiş olan fi
yat fazlalığı işbu ka
nunun neşri tarihin
den itibaren beş sene 
sonuna kadar % 20 
olarak kabul edilmiş
tir. 

a I; E. 

de inhisarlar idaresin
ce 7 günlük bir müh
let daha verilir. 

Bu müddetler için
de sahipleri isterlerse 
bütün masraflarını ö-
demeleri şartiyle bu 
maddeler inhisar mev
zuunda kullanılamıya-
cak bir hale getirile
rek kendilerine veri
lir. 

7 günlük mühlet 
içinde dahi satılama
mış veya çıkarılama
mış veya şekli değişti
rilerek tesellüm edile
memiş olan maddeler 
inhisarlar idaresinin 
malı olur. 

Bunlardan istifade 
edilemiyecek olanlar 
inhisarlar idaresince 
yok edilir. 

MUVAKKAT MAD
DE 3. — Bütçe encü
meninin muvakkat 
üçüncü maddesi ay
nen. 

MUVAKKAT MAD
DE 4. — Birinci mad
denin F fıkrasında ya
zılı maddelerin inhi
sarlar idaresince imal 
edilebilmesi için 2441 
sayılı kanunun muvak
kat birinci maddesiy
le Milli Müdafaa ve-

( S. Sayısı : 90) 
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MADDE 30. — Bu 
kanan hükümlerinin 
tatbik suretlerini gös
terir bir nizamname 
yapılacaktır. 

Mal. E. 

MADDE 32.— Bu 
kanun hükümlerinin 
tatbik suretlerini gös
terir bir nizamname 
yapılır. 

M. M. E. 

MADDE 34. — 23 
ikincikânun 1291 ta
rihli Barut nizamna
mesinin ve ek ve ta
dillerinin halen mer'i 
bulunan hükümleri 
ve 2441 sayılı kanun 
kaldırılmıştır. 

Ancak mezkûr ka
nunun Askerî fabrika
lar idaresine bırakıl-
lan imal işleri için 
(100 000) liraya ka
dar mütedavil serma
ye tefrik ve tahsisine 
mütedair olan 6 ncı 
maddesi ile Maliye 
vekilliğine verilen sa
lâhiyet mahfuzdur. 

Millî Müdafaa ve
killiği ile Askerî fab
rikalar umum müdür
lüğünün 2441 sayılı 
kanunun muvakkat 

Da. E. 

MADDE 34. — Mil
lî Müdafaa encümeni
nin 34 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiş
tir. 

( a Sayısı: 90 ) 
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MADDE 35. — 2441 
sayılı kanunun 6 ncı 
ve muvakkat İM ve 
üçüncü maddelerinden 
maada hükümleri ile 
23 ikinci kânun 1291 
tarihli Barut nizamna
mesi ve ek ve tadilleri 
ilga edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 33. — Ad-
liye encümeninin 35 
nci maddesi aynen. 

G. î. E. 

kâletine raptedilmiş 
olan Silahdarağa'daM 
saçma ve av malze
mesi imal eden fabri
ka ve müştemilâtı 
Gümrük ve inhisarlar 
vekâletine raptedile
rek inhisarlar umum 

müdürlüğüne bedelsiz 
devrolunur. 
Ancak bu devrin 

zaman ve şartları İc
ra Vekilleri Heyeti 
karariyle tâyin ve tes-
bit olunur. 

Devrin filen yapıl
masına kadar birinci 
maddenin F fıkrasın
da yazılı maddelerin 
imaline diğer inhisar 
maddeleri hakkındaki 
hükümler dairesinde 
Askerî fabrikalarca 
devam olunur. 

MADDE 33. — Ad
liye encümeninin 35 
nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 90 ) 
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Hü. 

MADDE 31. — Bu 
kanun neşrini takip 
eden ayın ilk günün
den itibaren meridir. 

MADDE 32. — Bu 
kanun hükümlerinin 
icrasına Adliye, Mil
lî Müdafaa, Dahiliye 
ve gümrük ve inhisar
lar vekilleri memur
dur. 

21. m . 1941 
Bş.V. 

Dr. B. Saydam 
Ad.V. 

ff. Menemencioğlu 
M. M. V. 
S. Ankan 

Da.V. 
Fayik öztrak 

Ha.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ma. V. 
Jf. Ağralt 

Mf. V. 
Yücel 
Na.V. 

A. F. Cebesoy 
Ik. V. 

H. Çakır 
S. t M. V. 

Dr. B. Alataş 
Gt. t V. 

B. Karadeniz 
Zr.V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

Mal. E. 

MADDE 33. — Bu 
kanun neşrini takip 
eden aym ilk günün
den mer'idir. 

MADDE 34. — Bu 
kanun hükümlerinin 
icrasma Adliye, Millî 
Müdafaa, Dahiliye ve 
Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

M. MS. E. Da. E. 

2 ve 3 ncü maddeleri 
mucibince İnhisarlar 
idaresine borçlu ol
dukları paraların ö-
denmesine aynı esas
lar dairesinde devam 
olunur. 

MADDE 35. — Bu 
kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

MADDE 36. — Ma
liye encümeninin 34 
ncü maddesi aynen 
kabul olunmuştur. 

MADDE 35. — Mil
lî Müdafaa encümeni
nin 35 nci maddesi 
aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 36. — Ma
liye encümeninin 34 
ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Ad. E. 

MADDE 36. —Millî 
Müdafaa encümeninin 
35 nci maddesi aynen. 

MADDE 37. — Ma
liye encümeninin 34 
ncü maddesi aynen. 

B. E. 

MADDE 34.— Bu 
kanun neşri tarihin
den meridir. 

MADDE 35. — Ma
liye encümeninin 34 
ncü maddesi aynen. 

G. î. E. 

MADDE 34. — Büt
çe encümeninin 34 
ncü maddesi aynen. 

MADDE 35.— Bu 
kanun hükümlerinin 
icrasına îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

(S. Sayısı : 90) 





S. Sayısı:91 
İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüt sandığı hakkın
daki 2921 sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler1 eklenmesine 

dair kanun lâyihası, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve 
İnhisarlar encümenleri mazbataları (1/781) 

T.C. 
Başvekâlet ' 25 . IH . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1188 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Tekaüt sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 11 . III . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası ^ 

Lâyihanın 7 ve 11 nciden gayri maddeleri, aynı prensiplerle kurulmuş olan İnhisarlar ve Dev
let Demiryolları tekaüt sandıklarından Devlet Demiryolları tekaüt sandığı için 4001 sayılı kanunla 
kabul buyurulan hükümler olup inhisarlar tekaüt sandığı için de aynen kabul edilmesi madelete 
muvafık görülerek kaleme alınmıştır. 

Mefsuh Reji şirketi zamanında Millî Hükümet tarafından muvakkaten idare edilen Tütün inhi
sarına ait 28 şubat 1338 tarihli ve 198 sayılı ve 1338 senesi Avans kanununun 4 ncü maddesinde 
(Reji idaresi 1338 senei maliyesi iptidasından itibaren mülhak bütçe ile idare olunacaktır. Bu ida
renin memurin ve müstahdemininin maaşat ve masarifi dahi devairi sairei Devlet hakkında cari ah
kâmı umumiyeye tefrik edilir) diye yazılmak suretiyle bu idarede çalışan memur ve müstahdemlerin 
Devlet memuru hakkına malik oldukları kabul edilmiş olmasına binaen bu kabil memurlardan 
halen idarede bulunanların o devreye ait hizmetlerinin inhisarlardaki hizmetlerine ilâvesi suretiyle 
o hizmetlerinden mahrum bırakılmaları uygun olmıyacağı düşünülerek 7 nci madde yazılmıştır. 

İster idare memurlarından olsun ister hariçten alınsın vekil olarak istihdam edilenlerin vekâ
letlerinin bizatihi muvakkat olması ve daimî memurlardan başka bir vazifeye vekâlet edenlerin 
vekâlet müddetlerinin tekaütlük hesabında müessir olmaması gözönünde tutularak vekâlet ücretle
rinden sandık aidatı tevkif edilmemesi muvafık mütalâa edilerek 11 nci madde yazılmıştır. 
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Bütçe encüm 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 40 
Esas No. 1/781 

Yüksek 

İnhisarlar tekaüt sandığı hakkındaki 2921 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince ha
zırlanan ve Başvekâletin 25 mart 1942 tarih ve 
6/1188 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan ve encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihasının müzakeresi sırasında vekil me
murların aldıkları vekâlet ücretlerinden sandık 
aidatının kesilmiyeceği hakkında lâyihaya 
Hükümetçe ilâve edilen 11 nci maddenin tetkiki 
neticesinde bu hükmün teklifine 2921 sayılı 
kanunda sandığın sermaye ve gelirlerini gös
teren altıncı maddenin A fıkrasının Divanı 
muhasebatça anlayış tarzından doğan bir ihti
lâfın sebep olduğu anlaşılmıştır. Divanı mu
hasebat Reisinden alman izahata göre mese
lenin bir tesis değil ancak bir tefsir mevzuu 
mahiyetinde olduğu mütalâa olunmuş ve ilâvesi 
teklif olunan maddenin lâyihadan çıkarılarak o 
suretle tetkikma encümence karar verilmiştir. 
İnhisarlar vekili ile Divanı muhasebat reisi de 
hazır olduğu halde mezkûr A fıkrası mütalâa 
ve müzakere olunmuştur. 

Divanı muhasebat, altıncı maddeyi sandığın 
mutlak geliri bakımından ve mülga Tekaüt 
kanununun tevkifat usullerinden mülhem ola
rak birinci maddede yazılı memur ve müstah
demlerin gerek tekaütlük hakkına esas olan da
imî ve müseccel memuriyet, gerekse tekaüt müd
det ve hizmetine mahsup edilmiyen muvakkat 
vekâlet aylıklarından aidatın kesilmesi icabe-
deeeği içtihadına varmıştır. 

Halbuki biribirine bağlı olan maddelerin sa
rih ifadeleri karşılıklı olarak tekaütlük hakkı
na esas olan daimî ve müseccel memur ve müs
tahdemlerin aylıklarından yüzde beşlerin ke-

mazbatası 

4.1.1943 

Reisliğe 

silmesini, tekaüde esas ve tekaüt müddetine 
mahsubu mümkün olmayan vekâlet hizmetleri 
müddet ve ücretlerinin bu aidata tabi tutulması 
hususunu ima edecek müphemiyetin de mev
cut olmadığını göstermesi, iktisadi Devlet te
şekküllerinin Tekaüt sandığı kanununda umu
mî olarak asli memuriyetlerin tekaüde esas 
olduğunun teyit edilmesi gibi sarahatler muva
cehesinde Divanı muhasebatın içtihadına mahal 
olmadığı kanaatine varılmıştır. Birinci madde
nin daimî memuriyete maksur sarih hükmü al
tıncı maddenin A fıkrasının da birinci madde
ye bağlanarak sarahaten birinci maddede ya
zılı memur ve müstahdemlerin aylıklarından 
yüzde beşlerin kesileceğini göstermesi, vekâlet 
ücretlerine teşmiline mahal bırakmamış oldu
ğundan encümenimiz maddelerin bu derece sa
rih ifadelerinin tefsirini mucip bir cihet de 
görmemiştir. 

Esas kanundaki havale veçhile Gümrük ve 
inhisarlar encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis Reis V. M. M 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker Tahsin 'Coşkan H. Kitabet 

Kâtip 
İstanbul Bolu Bursa 
F. öymen Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk 
Giresun İsparta istanbul 

M. Akkaya B. Ünlü H. Ülkmen 
Kırklareli ( Maraş Mardin 
B. Denker M. Bozdoğan R. Erten 
Samsun Tokad Tunceli 

M. Ali Yörüker H. N. Keşmir M. Yenel 
Zonguldak 

Emin Erişirgil 

( S . Sayısı : 91) 



Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve în. encümeni 

Esas No. 1/781 
Karar No. 6 

12.1.194$ 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 25 mart 1942 tarih ve 6/1188 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise arzedilen 2921 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun lâyihasına 11 nci madde olarak ko
nulan hükmün esasen 2921 numaralı kanunun 
birinci ve altıncı maddelerinin sarahati bunu te
min etmiş olduğundan ayrıca ne bir tesis ve ne de 
bir tefsire mahal olmadığı kanaatine varan En
cümenimiz Bütçe encümeninin noktai nazarına 
tamamen iştirak eder. 

Bütçe encümeninin bu husustaki mazbatası 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük

sek Reisliğe sunuldu. 
G. ve în. En. Rs. 

Mardin 
Gl. S. Düzgören 

Amasya 
N. Akün 
Denizli 

F. A. Akça 
Konya 

1. Erdal 
Samsun 

8. Gökçül 
Trabzon 

D. Eyiboğlu 

M. M. 
Erzurum 

M. II. Göle 
Çanakkale 
A. Kamçtl 
Eskişehir 

.t özdamar 
Seyhan 

A. K. Tecer 
Samsun 

8. N. Selmen 

Kâtip 
Seyhan 

Ş. îşcen 
Çorum 

S. Köstekçioğlu 
Kocaeli 

A. Dikmen 
Malatya 
O. Taner 
Tekirdağ 
N. Trak 

Yozgad 
E. Pekel 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 
Esas No. 1/781 

Karar No. 34 

Yüksek Reisliğe 

16. VI. 1942, 

İnhisarlar tekaüt sandığı hakkındaki 2921 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilerek 
aynı kanuna bazı maddeler eklenmesi maksa-
diyle Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırla
nıp İcra Vekilleri Heyetinin 1 1 . I I I . 1942 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihasiyle Başvekilliğin bu hu
sustaki 6/1188 numaralı ve 3/25 1942 tarihli 
tezkeresi Encümenimize havale edilmiş olmakla 
Gümrük ve inhisarlar vekili mümessili huzu-
riyle tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın hazırlanmasını mucip sebeplere 
ve Gümrük ve inhisarlar vekilliği mümessili ta
rafından verilen izahlara göre bahse konulan 
tekaüt sandığı, Devlet demiryolları tekaüt san
dığı hakkında cari hükümlere tabi bulunduğu 
ve bu hükümlerden bazılarının 4001 sayılı ka
nunla değiştirilmiş olmasından dolayı İnhisar

lar tekaüt sandığı kanununda da aynı suretle 
tadiller yapılmasının ve Reji şirketi zamanında 
Millî Hükümet tarafından idare edilmiş olan 
Tütün inhisarı memur ve müstahdemlerine j 28 
şubat 1338 tarihli ve 198 numaralı Avans.ka
nununun 4 ncü maddesinde Devlet memur ve 
müstahdemlerinin haklan tanınmış olmasından 
dolayı hu kabîl memurlardan bugün İnhisarlar 
idaresinde çalışmakta bulunanların o devreye 
ait hizmetlerinin Inhisarlardaki hizmetlerine 
ilâvesi madelete muvafık görüleceğinden kanun
da değişiklikler yapılırken bu cihetin de hük
me bağlanmasının doğru olacağı düşünceleriyle 
kaleme alınmış olduğu anlaşılan lâyiha esas iti
bariyle müzakereye şayan görülmüştür. 

Maddelere gelince: Encümenimiz birinci mad
deyi ittifakla ve ikinci maddeyi ekseriyetle ay
nen kabul etmiş, üçüncü maddeyi 4222 sayılı 

(S . Sayısı : 9X) 
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kanun hizmet müddetini 25 seneye indirmiş ol
duğundan lâyihadan çıkarmış, dördüncü mad
deyi teklif edildiği gibi kabul etmiş, beşinci ve 
altıncı maddelerdeki 18 yaşı, 4222 sayılı kanu
nunda da kabul edilmiş olduğu gibi, 19 a yük
seltmiş, yedinci maddeyi aynen bırakmış, 8 nci 
ve 9 ncu maddeleri ise 4222 sayılı kanun bunla
rın ihtiva eyledikleri hükümleri almış olduğun
dan lâyihadan kaldırmış, diğer maddeleri teklif 
olundukları şekilde kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 
Yüksek Reislikten rica olunur. 

Maliye En. Es. 
İstanbul 

A. Bayındır 

Aydın 
A. Menderes 

İzmir 
K. Dursun 

Kırşehir 
/ . Özkan 

M. M. 
Malatya 

Nasııhi Haydar 

Bursa 
Dr. 6r. Kahraman 

Kayseri 
Ö. Taşçıoğlu 

Kâtip 
Tokad 

Cemal Kavak 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 

Gaziaııteb 
A. Aksu 

Kırklareli 
Hamdı Kuleli 

Kırşehir 
M. IS ey f eli 

Zonguldak 
Y. Ziya 

Bütçe encümeni mazbatası 

t: B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No> 39 
Esas No. u/781 

4.1.1943 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar Tekaüt sandığı hakkındaki 2921 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 25 mart 1942 tarih ve 6/1186 sayılı 
tezkeresiyle Yüknek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Encümenimize tevdi buyurulmakla Ma
liye encümeni mazbatasiyle birlikte ve Gümrük 
ve inhisarlar vekili Raif Karadeniz'le Maliye 
vekâleti namına Bütçe ve mali kontrol umum 
müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Lâyiha Devlet Demiryolları Tekaüt sandığı için 
4001 sayılı kanun ile kabul edilmiş olan bazı ta
dilâtın İnhisarlar Tekaüt sandığına da teşmilini 
ve mefsuh Reji şirketi zamanmda Millî Hükümet 
tarafından muvakkaten idare edilen Tütün in
hisarında çalışan memurların o sırada geçmiş 
hizmetlerinin İnhisardaki hizmet müddetlerine 
ilâvesini tazammun etmektedir. 

İnhisarlar ve Devlet Demiryolları Tekaüt san
dıkları aynı prensipler ile idare edilmekte ve bu 
sandıklar lıakkmda cari hükümler yekdiğerine 
mütenazır bulunmaktadır. Bu itibarla Devlet De
miryolları Tekaüt sandığı için ahiren 4001 sa
yılı kanun ile vazedilen hükümlerin İnhisarlar 
Tekaüt sandığında dahi aynen yer alması mu

vafık görüldüğü gibi yukarı da bahsi geçen mu
vakkat idarede çalışanlar için 198 sayılı kanunda 
(Maaşat ve masarifi dahi devairi sairei Devlet hak
kında cari ahkâmı uınumiyeye tevfik edilir) diye 
yazılı sarahate nazaran o sırada sebkeden hiz
met müddetlerinin İnhisarlar idaresindeki müd
dete ilâve edilmelimin madelet icaplarına uygun 
düşeceği mülâhaza edilmiş ve esas itibariyle şa
yanı kabul olduğu kararlaştırılan lâyihanın 
maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Hükümet teklifinin Maliye encümenince de 
kabul edilen 1 ve 2 nci maddeleriyle 3 ncü mad
denin mezkûr encümence kaldırılmasından do
layı sırası değişen Hükümetin 4 ncü ve Maliye 
encümeninin 4 ııcü ve 5 nci maddeleri ve Hü
kümetin 10 ve 13 ncü maddeleri Encümenimizce 
de aynen ve 12 nci tnadesi kelime tashihiyle ka
bul olunmuştur. 

Hükümetin 7 nci maddesi muvakkat mahi
yette bir hükmü tazammun etmekle lâyihanın 
sonuna muvakkat madde olarak geçirilmiştir. 

Lâyihanın 11 nci maddesinin müzakeresi sıra
sında, Divanı muhasebatın vekâlet maaşlarından 
dahi sandık aidatı kesilmesi lâzımgeleceği yolun
daki içtihadı dolay isiyle bu maddenin tedvinine 
lüzum görüldüğü ifade olunmakla Divanı muha
sebat reisi Seyfi Oran da Encümene davet olun-
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müş ye cereyan eden müzakere neticesinde: Di
vanı muhasebatın bu içtihadı varit görülmiyerek 
meselenin tesis suretiyle değil tefsir yoliyle halli 
kabil ve muvafık olacağı kanaatine varılmış ve an
cak keyfiyetin ayrı bir mazbata ile Yüksek Umumî 
Heyete arzına ve 11 nci maddenin de bu sebeple 
tayyına karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Gümrük ve inhisarlar encü
menine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
nunulur. 
Bütçe En. Rs. Es. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker Tahsin Coşkan H. Kitabet 

İstanbul 
F. öymen 

Giresun 
M. Karaağaç 

Kırklareli 
B. Denker 

Samsun 

Bolu Bolu 
Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk 

İsparta 
R. Ünlü 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Tokad 
M. Ali Yörüker H. N. Keşmir 

Zonguldak 
Emim Erişirgil 

istanbul 
H. Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 

Tunceli 
M. Yenei 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 
T. B. if. M. 

Gümrük ve İn. encümeni 
Esas No. 1/781 
Karar No. 7 

12.1.1943 

Yüksek Reisliğe 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıp 

icra Vekilleri Heyetinin 11 . III . 1942 tarihli 
toplantısında Meclise arzı kararlaştırılan ve Baş
vekâletin 25 mart 1942 tarih ve 6/1188 sayılı tez
keresiyle Yüksek Reisliklerine sunulan 2921 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddelerin eklenmesi hak
kındaki kanun lâyihası Encümenimize de hava
le bnyurulmuş olmakla mezkûr lâyiha Maliye ve 
Bütçe encümenlerinin mazbatalariyle birlikte 
Gümrük ve inhisarlar ve Maliye vekilliklerinin 
mümessilleri de hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Lâyiha anyı prensiplerle kurulmuş olan Dev
let Demiryolları tekaüt sandığı kanununda yapı
lan tadilâtın inhisarlar tekaüt kanununa da teş
milini ve mefsuh Reji şirketi zamanında Millî 
Hükümet tarafından muvakkaten idare edilen 
Tütün inhisarında çalışan memurların bu idare
de geçirdikleri müddetin de hizmet müddetleri
ne ilâvesiyle bu kanun hükümleri dahilinde 
istifadelerini tazammun etmektedir. Encümeni
miz bu lâyihayı esas itibariyle muvafık görerek 
maddelerin müzakeresine geçmiş ve lâyihanın 
birinci, ikinci, üçüncü maddelerini aynen ka
bul ederek dördüncü maddede- 4222 numaralı 
iktisadi Devlet teşekkülleri memurları tekaüt 
sandığı hakkındaki kanunun kabul ettiği esasla
ra mütenazır olmak üzere yaş haddini erkek 

evlât için 19 ve kız çocukları için 25 olarak ka
bul ve maddeyi ona göre tadil etmiştir. 

Tazminat ve mevzuata istihkak yaşı, gerek 
2921 ve gerek 4001 sayılı kanunlarla 18 olarak 
kabul edilmiş ve 4222 numaralı iktisadi Devlet 
teşekkülleri memurları tekaüt sandığı hakkın
daki kanunla da bu hüküm değiştirilmemiş bu
lunduğundan Bütçe encümenince aynen kabul 
edilmiş olan Maliye encümeninin 5 nci maddesin
deki 19 yaş haddi tatbikatta tereddüde mahal 
verecek mahiyette görülmüş ve buna binaen En
cümenimiz Hükümetin altıncı maddesini aynen 
kabul etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

G. ve in. En. Rs. 
Mardin 

Gl. S. Düzgören 
Amasya 

İV. Akün 
Denizli 

F. A. Akça 
Konya 

î. Erdal 
Samsun 

S. Gökçül 
Trabzon 

D. Eyiboğlu 

M. M. 
Erzurum 

M. H. Göle 
Çanakkale 

A. Kamçtl 
Eskişehir 

î. özdamar 
Seyhan 

A. K. Tecer 
Samsun 

8. N. Selmen 

Kâtip 
Seyhaa 

Şemsa İşçen 
Çorum 

E. Köstekçioğlu 
Kocaeli 

A. Dikmen 
Malatya 
O. Taner 

Tekirdağ 
N. Trak 

Yozgad 
E. Pekel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

2921 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı maddelerin eklenmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2921 sayılı kanunun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sandığın bilcümle mevcudatiyle alacakları, | 
Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haiz 
olup mevcut parasiyle aidatı ve bu paraların 
kazandıracağı faiz ve temettüler bir gûna ver
gi ve resme tâbi olmadığı gibi haciz ve tem
lik de edilemez. 

MADDE 2. — 2921 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu gibilerden evvelce yalnız bıraktıkları 
aidatı temettüsüz olarak sandıktan almak sure
tiyle ayrılmış olanların tekrar hizmete avdet
lerinde sandığa iade edecekleri aidattan kesil
miş olan vergiler de Hazinece sandığa red ve 
iade olunur. 

MADDE 3. — 2921 sayılı kanunun 17 nci 
maddesinin «C» fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : I 

C) İdarede asgari 30 sene bilfiil hizmet et
miş olmak şarttır. 

MADDE 4. — 2921 sayılı kanunun 21 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Altmış yaşını doldurduktan veya tekaüt hak
kını kazandıktan sonra bir müddet daha istih
dam edilmekte olanlardan 12 nci maddede yazı
lı haller haricinde olarak her hangi bir sebeple ı 
terkini kayda uğrıyanlarm vazifelerine nihayet 
verildiği tarihe kadar hesap edilen tekaüt ve 
tazminat hakları mahfuzdur. 

MADDE 5. — 2921 sayılı kanunun 25 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hizmette iken veya tekaüt aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerin 18 yaşını 
henüz doldurmamış öz evlâtlarından her birine 
son hizmet aylığmm % 10 nu nispetinde yetim 
aylığı verilir. 

Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlarsa 
yetim aylığı % 15 nispetinde tahsis olunur. [ 

% 10 nispetinde aylık bağlanmış çocuklar 
sonradan ana ve babadan yetim kalırlarsa bu ta- | 

(S. Sayış 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRÎŞİ 

2921 sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı maddelerin eklenmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2921 sayüı kanunun 25 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hizmette iken veya tekaüt aylığı almakta 
ölen memur ve müstahdemlerin 19 yaşını he
nüz doldurmamış öz evlâtlarından her birine 
son hizmet aylığının % 10 nu nispetinde yetim 
aylığı verilir. 

Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlar
sa yetim aylığı % 15 nispetinde tahsis olunur. 

% 10 nispetinde aylık bağlanmış çocuklar 
sonradan ana ve babadan yetim kalırlarsa bu 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

İnhisarlar' umum müdürlüğü tekaüt sandığı ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 3. 
nen. 

Hükümetin 4 ncü maddesi ay-

MADDE 4. — Maliye encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen. 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR ENCÜMENININ 
DEĞTŞTÎEİŞİ 

İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüt sandığı ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine vv 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. 
aynen. 

Hükümetin birinci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4. — 2921 sayılı kanunun 25 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hizmette iken veya tekaüt aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerin 19 yaşını 
doldurmamış erkek ve 25 yaşını doldurmamış kız 
öz evlâtlarından her birine, son hizmet aylığmm 
% 10 u nispetinde yetim aylığı verilir. 

Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlarsa 
yetim aylığı % 15 nispetinde tahsis olunur. 

% 10 nispetinde aylık bağlanmış çocuklar 
sonradan ana ve babadan yetim kalırlarsa bu 
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Hü. 
rihten itibaren aylıkları % 15 e çıkarılır. 

Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yük
sek tahsilde bulunanlar hakkında 19 ncu mad
de mucibince muamele olunur. 

Ölenin muhtaç dul anasiyle malûl veya 65 
veya daha ziyade yaşta bulunan muhtaç babası 
dahi 1683 sayılı kanunun 48 nci muaddel mad
desinde yazılı şartlar aranmak kaydiyle, talep
leri üzerine yetim muamelesi görürler. Bu tak
dirde bu kanun hükümlerine göre verilecek 
maaş, tazminat ve iade olunacak aidattan hisse
leri ayrılır. 

Bunlardan hiç biri bulunmadığı takdirde 
muhtaç olmasa dahi dul anaya yetim maaşı tah
sis edilir. 

Memur, müstahdem veya mütekait; bir be
yanname ile, dul ananın da diğer maaş ve taz
minata müstehik olanlar arasına konmasını ta
lep edebilir. 

Ölenin maaş ve tazminata müstehik kimsesi 
olmadığı takdirde sandık aidatı reşit evlâtları
na verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa irat 
kaydolunur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat, 
verilecek maaş ve tazminat, istihkak kesbedildi-
ği tarihten itibaren beş sene zarfında aranmadı
ğı takdirde sandık lehine müruruzamana uğ
rar. 

MADDE 6. — Tedavisi kabil olmayan emraz 
veya çalışmaya mâni maluliyet sebepleriyle ma
işetlerini tedarikten acizleri tıbben sabit bulu
nan muhtaç öz evlâtlar, yaşları ne olursa olsun 
yetim muamelesi görürler. Bu kabîl malûller ya
şı 18 den aşağı evlâtlara verilen mevduat ile 
tazminata veya aylığa müstahak olurlar. Aylık 
tahsisi halinde maluliyetlerinin devam müdde-
tince aylıkları kesilmiyeceği gibi aylık almakta 
iken bu hallere duçar olanlar hakkmda da ay
nı muamele tatbik olunur. 

MADDE 7. — Mefsuh Reji şirketi zama
nında Millî Hükümet tarafından Anadolu'da 
muvakkaten idare edilen Tütün inhisarında va
zife görmüş olanlardan halen idarede müstah
dem bulunanların o zamana ait hizmet müddet
leri de 2921 sayılı kanunun (Muvakkat - 3) ncü 
maddesinde yazılı kayıt ve şartlar dahilinde 
borçlanmak suretiyle inhisarlardaM hizmetleri
ne ilâve edilir. 

(S. Sa; 

Mal. E. 
tarihten itibaren aylıkları % 15 şe çıkarılır. 

Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yük
sek tahsilde bulunanlar hakkmda 19 ncu mad
de mucibince muamele olunur. 

Ölenin muhtaç dul anasiyle malûl veya 65 
veya daha ziyade yaşta bulunan muhtaç baba
sı dahi 1683 sayılı kanunun 48 nci muaddel 
maddesinde yazılı şartlar aranmak kaydiyle, 
talepleri üzerine yetim muamelesi görürler. Bu 
takdirde bu kanun hükümlerine göre verilecek 
maaş, tazminat ve iade olunacak aidattan hisse
leri ayrılır. 

Bunlardan hiç biri bulunmadığı takdirde 
muhtaç olmasa dahi dul anaya yetim maaşı 
tahsis edilir. 

Memur, müstahdem veya mütekait; bir be
yanname ile, dul ananın da diğer maaş ve taz
minata müstahik olanlar arasına konmasını ta
lep edebilir. 

Ölenin maaş ve tazminata müstahik kimsesi 
olmadığı takdirde sandık aidatı reşit evlâtları
na verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa irat 
kaydolunur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat, 
verilecek maaş ve tazminat, istihkak kesbedil-
diği tarihten ittibaren beş sene zarfmda aran
madığı takdirde sandık lehine müruruzamana 
uğrar. 

MADDE 5. — Tedavisi kabil olmıyan emraz 
veya çalışmağa mâni maluliyet sebepleriyle ma
işetlerini tedarikten acizleri tıbben sabit bulu
nan muhtaç öz evlâtlar, yaşları ne olursa ol
sun yetim muamelesi görürler. Bu kabîl ma
lûller yaşı 19 dan aşağı evlâtlara verilen mev
duat ile tazminata veya aylığa müstahik olur
lar. Aylık tahsisi halinde maluliyetlerinin de
vamı rnüddetince aylık lan kesilmiyeceği gibi 
aylık almakta iken bu hallere duçar olanlar 
hakkmda da aynı muamele tatbik olunur. 

MADDE 6. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen. 
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B. B. 

MADDE 5. — Maliye encümeninin 5 nci mad
desi aynen. 

G. t E. -"""1 
tarihten itibaren aylıkları % 15 e çıkarılır. 

Yetim aylığı alan çocuklardan lise veya yük
sek tahsilde bulunanlar hakkmda 19 ncu madde 
mucibince muamele olunur. 

Evlenen kız çockuların aylıkları kesilir; 
ölenin muhtaç dul anasiyle malûl veya 65 

veya daha ziyade yaşta bulunan muhtaç babası 
dahi 1683 sayılı kanunun 48 nci muaddel madde
sinde yazılı şartlar aranmak kaydiyle talepleri 
üzerine yetim muamelesi görürler. Bu takdirde 
bu kanun hükümlerine göre verilecek ayhk, taz
minat ve iade olunacak aidattan hisseleri ayrılır. 

Bunlardan hiç biri bulunmadığı takdirde 
muhtaç olmasa dahi dul anaya yetim maaşı tah
sis edilir. 

Memur, müstahdem veya mütekait; bir be
yanname ile dul ananm da diğer maaş ve tazmi
nata müstehak olanlar arasına konmasını ta
lep edebilir. 

ölenin aylık ve tazminata mtitahak kimsesi 
olmadığı takdirde sandık aidatı reşit evlâtlarına 
verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa irat kay
dolunur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat, ve
rilecek aylık ve tazminat, istihkak kesbediidiği 
tarihten itibaren beş sene zarfında aranmadığı 
takdirde Sandık lehine müruruzamana uğrar. 

MADDE 5. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen. v 
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nü. 

MADDE 8. — Bilfiil 35 sene ve daha fazla 
hizmet ifa edenlere tekaüt oldukları zaman al
makta bulundukları aylığın bir seneliği ikra
miye olarak verilir. 

Tekaüt hakkını kazanıpta ikramiyelerini 
almaksızın vefat edenlerin bu ikramiyeleri ay
lık veya tazminata müstahik ailesi efradına ay
lık veya tazminattaki istihkakları nispetinde, 
yoksa reşit olan evlâtlarına müsavatan verilir. 

MADDE 9. — Malulen veya sair sebeplerle 
sandıktan maaş tahsisi suretiyle idareden ay
rıldıktan sonra tekrar intisap edenler hakkında 
1683 numaralı kanunun 7 nci maddesinin hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 10. — Sandıktan tekaüt ve yetim 
aylığı alanlardan ecnebi Devlet hizmetini ka
bul veya ecnebi memleketlerde ikamet edenle
rin yoklama ve tediye usullerinde 1683 sayılı 
kanun mucibince umumî bütçeden aylık alan 
mütekait ve yetimler hakkında cari hükümler 
tatbik olunur. 

MADDE 11. — Vekil memurların aldıkları 
vekâlet ücretlerinden sandık aidatı kesilmez. 

MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Mal. E. 

MADDE 11 Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

P>ş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam II. Menemcntioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

s. l. M:, v. 
Dr. II. Alo.lm 

Mü. V. 
I<\ Engin 

İla. V. 
S. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebcsoy 

G. t V. 
/7. Karadeniz .'/i 

Ti. V. 
M. Ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralı 
lk. V. 

Sırrı Bay 
Zr. V. 

m¥, 7. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 8. •— Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 9. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 10. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 
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— IX 
13. K 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin 7 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 6. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 7. •— Bıı kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 8. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 

G. î. E. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin 7 nci 
maddesi aynen 

MADDE 6. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 7. — Bütçe encümeninin 7 nci mad
desi aynen 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen. 

I I MI 
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S. Sayısı: 93; 
Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müsteşarlığı teşkilât 
kadrosunun tasdiki hakkında 3/343, Ticaret vekâle
tinde kurulan iaşe müsteşarlığı teşkilât kadrosunda 
yapılan değişikliğin tasdikına dair 3 425 ve Ticaret 
vekâletinde kurulan iaşe müsteşarlığı merkez kadro
sunda yapılan değişikliğin tasdikına dair 3/473 sayılı 
Başvekâlet tezkereleri ve Bütçe encümeni mazbatası 

Ticaret vekâletinde kurulan îaşe müsteşarlığı teşkilât kadrosunun tasdiki hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/343) I 

T. C. 
Başvekâlet 11 .111. 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay% : 6/928 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3780 sayılı Millî korunma kanununun 2950 sayılı kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin 3 ncü 
fıkrası mucibince Ticaret vekâletine bağlı olarak kurulan iaşe müsteşarlığı Teşkilât kadrosunun 
tasdikli sureti sunulmuştur. 

3954 sayılı kanunun 6 ncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere arzolunur. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Ticaret vekaletinde kurulan îaşe müsteşarlığı teşkilât kadrosunda yapılan değişikliğin tasdi
kına dair Başvekâlet tezkeresi (3/425) 

16 .XII . 1941 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

- 8780 sayılı Mîllî korunma kanununun 3954 numaralı kanunla muaddel 6 ncı maddesine müs
teniden 14 şubat 1941 tarih ve 2/15168 sayılı kararname ile Ticaret vekâletine bağlı olarak ku
rulan îaşe teşkilâtı kadrosunda 27 . XI . 1941 tarih ve 2/16925 numaralı kararname ile yapılan 
•bazı tadilât ve ilâveler, 3780 sayılı Millî korunma kanununun muaddel 6 ncı maddesine tevfikan 
Yüksek Meclisin tasviplerine arzolunur. 

Başvekil V. 
Ş. Saraçoğlu 



Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müsteşarlığı merkez kadrosunda yapılan değişikliğin tasdikmâ, 
dair Başvekalet tezkeresi (3/473) 

T. G. 
Başvekâlet 16. V. 1942 

Koordinasyon bürosu 
Umumî kâtipliği 

1/726 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

13 . IV . 1942 tarih ve 2/17675 numaralı icra Vekilleri Heyeti kararnamesiyle Ticaret vekâleti 
İaşe müsteşarlığı merkez teşkilâtında ihdas olunan memuriyetlere ait kadro ekli olarak sunul
muştur. 

Millî korunma kanununun 6 ncı maddesinin III ncü fıkrasına müsteniden Büyük Millet Mec
lisinin yüksek tetkik ve tasdikmâ arzını rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

T.C. 
Başvekâlet 

Koordinasyon bürosu 
Umumî kâtipliği 

V8 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
îaşe müsteşarlığının Hukuk müşavirliği kadrosunda 25 . V . 1942 tarih ve 2/17993 sayılı ka

rarname ile yapılan bazı tadilât ve ilâvelerin, 3780 sayılı Millî korunma kanununun muaddel 
6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasına tevfikan, Yüksek Meclisin tetkik ve tasdikmâ arzını saygılarımla 
rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 11.1.1943 
Mazbata No. 54 

Esas No. 3/343, 425, 473 
Yüksek Reisliğe 

3780 sayılı Millî korunma kanununun 3954 
sayılı kanunla değiştirilen 6 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrası mucibince Ticaret vekâletine bağ
lı olarak kurulan iaşe müsteşarlığı teşkilâtı 
kadrolarının sunulduğuna dair 11 mart 1941, 
16 . X I I . 1941, 16 . V . 1942, 9 .1 .1943 tarih ve 
6/928, 1/2058,1/726,1/8 sayılı Başvekâlet tezke
releriyle merbutu kararnameler Yüksek Reis

likçe Encümenimize tevdi buyurulmakla Tica
ret vekâleti müsteşarı Cahit Zamangil hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Vekâletlerin merkez teşkilâtında, fevkalâde 
ahvalin icap ettirdiği teşkilât değişiklikleri için 
Millî korunma kanununun 3954 sayılı kanun
la değiştirilen 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası 
«ihdas olunacak kadroların tatbik ve derhal 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin tetkik ve 
tasdikına arzolunaeağı» yolunda bir hükmü ih
tiva eylemektedir. 

Ticaret vekâletine bağlı bir iaşe müsteşar
lığı kurulması ve merkez teşkilâtı kadroların
da ahvalin icaplarına uygun görülen değişik
liklerin yapılması, Millî korunma kanununun 
Hükümete bahşettiği salâhiyetler cümlesin
den bulunmak ve yine Millî korunma kanunu 
hükümleri dairesinde teşkilât kadrolarında ya
pılan değişikliklerin Yüksek Meclise arzı 
muktazi olmakla halen tatbik mevkiinde bu-
lunmıyan teşkilâtın tatbik müddetlerince meri
yetlerinin bir kanunla tasdiki Encümenimizce 
uygun görülmüş ve ilişik kanun lâyihası ha
zırlanmıştır. 

ilga olunan teşkilât yerine, son defa yine 
Millî korunma kanununun verdiği salâhiyete 
istinaden kurulmuş olan bürolara ait kararna

menin diğerlerinden ayrı olarak tetkik ve tas
dikına Encümenimizce karar verilmiştir. 

Lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

istanbul 
H. Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 

Tunceli 
M. Yenel 

Reis V. 
Kastamonu 
T, Coşkan 

Antalya 
İV. E. Sümer 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 
Samsun 

M. A. Yörüker 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
Dr. 8. Konuk 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Sivas 
Remzi Çiner 

Zonguldak 
Emin Erişirgil 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLM 

Millî korunma kanununun verdiği salâhiyete bi
naen İcra Yehilleri Heyeti karariyle tatbik mev
kiine konulan İaşe teşkilâtının kabul ve tasdikına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî korunma ka
nununun 25» XII. 1940 tarih ve 3954 sayılı 
kanunla tadil olunan 6 nez maddesinin verdiği 
salâhiyete binaen îcra Vekilleri Heyetinin 
14. IIİ1941 tarih ve 2/15168 sayılı ve 27. XI . 
1941 tarih ve 2/16925 sayılı ve 13. IV. 1942 tarih 
ve 2/17675 sayılt ve 25. V. 1942 tarih ve 2/17993 
sayılı kararnameleriyle tatbik mevkiine konulan 

Ticaret vekâletine bağlı İaşe teşkilâtına ait olup 

11. VIII. 1942 tarih ve 2/18530 sayılı kararna
me ile ilga edilen kadrolarının tatbik müddet
lerince meriyetleri kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
mer'idir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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14 . II . 1941 tarih ve 2/15168 sayılı kararname 

Madde 1. — Memleketin iaşe işlerinin tanzim, idare ve mürakabesiyle mükellef olmak üzere ku
rulan Ticaret vekâleti iaşe teşkilâtı, Ticaret vekilinin emri altında bir müsteşarla bir müsteşar 
muavininden, ve aşağıda yazılı heyetle merkez ve vilâyetler teşkilâtından terekküp eder; 

a) İaşe işbirliği heyeti; 
b) îaşe umum müdürlüğü; 
e) Fiyat murakabe müdürlüğü; • . 
d) Matbuat; muhasebe; Zatişleri; levazım; evrak ve dosya ve şifre servisleri ve; 
e) Vilâyetler teşkilâtı. 
Madde 2. — Ticaret vekâletine bağlı (Toprak mahsulleri ofisi); (Petrol ofisi) ve (Ticaret ofisâ) 

ile ileride aynı maksatla kurulacak teşekküllerin vekâletteki işleri îaşe müsteşarlığında görülür. 
Madde 3. — İaşe müsteşarı, vekilin emrinde ve onun yardmıcısıdır. Vekilin vereceği talimat 

dairesinde müsteşarlık işlerini vekil namına idare eder. 
Madde 4. — İaşe işbirliği heyeti, Millî Müdafaa, Maliye, İktisat Münakalât ve ziraat vekâletleri 

mümessilleriyle Ticaret vekilinin tensip edeceği daire âmirlerinden mürekkeptir. Bu heyet iaşe 
işlerinin yürütülmesinde alâkalı vekâletlerle irtibat, tatbikatta sürat ve elbirliği teminiyle muvaz
zaftır. 

İaşe müsteşarı heyetin reisi ve İaşe teşkilâtı âmirleri tabii âzasıdır. 
Madde 5. —• İaşe müsteşar muavinliği, bir müsteşar muavininin idaresinde yukarıda 1 nci 

maddenin D fıkrasında yazılı servisleri ihtiva eder. Muavin müsteşarın kendisine vereceği işleri 
tedvir ve İaşe teşkilâtına dahil teşekkül ve müesseseler arasında ahenkli çalışmayı ve irtibatı temin 
eder. 

Madde 6. — İaşe umum müdürlüğü, memleketin iaşe ihtiyaçlarının icabettirdiği şekilde ithal, 
ihraç stok ve tevzi işleriyle istihlâki tanzim ve tedvir eder. Umum müdürlük, ihtiyaçlar, ofis
ler ve nakliyat şubelerinden mürekkeptir. 

Madde 7. — Fiyat murakabe müdürlüğü, iaşe maddelerine müteallik fiyatların ve icabında, 
muhtelif ticaret ve sanayi zümrelerinin âzami kâr hadlerinin tesbiti esaslarını hazırlar ve mura
kabe eder. Hayat pahalılığı seyrini tetkik eyler. 

Bütün fiyat murakabesine ait mevzuatın, sair vekâlet veya makamlara bıraktığı husttsat ha
riç olmak üzere, tatbiki bu müdürlüğün vazifesi cümlesindendir. 

Madde 8. — İaşe teşkilâtının vilâyetlerdeki işleri, vekâletin vilâyetler teşkilâtı ve bu husus 
için kurulmuş ve kurulacak sair teşkilât tarafından görülür. 

Madde 9. — İaşe teşkilâtının merkez kadrosu bağlı 1 sayılı cetvelde, bu teşkilât dolayisiyle. Ti
caret vekâleti Teftiş heyeti reisliği ve Hukuk müşavirliği kadrolarına yapılan ilâveler 2 sayılı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Muvakkat madde — Bağlı kadrolar mucibince maaş, ücretlerle tazminat ve harcırahlar ye bu 
teşkilâtın çalışması için lüzumlu bina kirası, mefruşat, demirbaşlar, kırtasiye, tenvir, teshin, 
melbusat ve saire gibi masrafların 1 şubat ilâ 31 mayıs tarihli dört aylık devreye münhasır kar« 
şılığı olmak üzereı Millî korunma kanununun muaddel 6 ncı maddesinin 3 neü fıkrası ve 43 ncü maddesi 
mucibince Ticaret vekâletinin emrine 160 000 lira verilmiştir. 

17 . V I I I . 1940 tarih ve 2/14203 sayılı İcra Vekilleri Heyeti karariyle tasvip edilen 48 sayılı 
Koordinasyon heyeti kararma tevfikan kabul edilmiş bulunan Fiyat murakabe teşkilâtı kadrosu 
ve tahsisatı yukarıdaki 8 nci madde mucibince aynen bu teşkilâta ilâve olunmuştur. 

Madde 10. — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

( S. Sayısı : 93 ) 



— 5 — 
[1] SAYILI CETVEL 

Ticaret vekâleti İaşe müsteşarlığı merkez kadrosu 

Adedi D. 

İ 1 
1 2 
1 2 
1 3 
2 3 
fr 4 
1 4 
2 4 

12 5 
12; 6 
10 7 
15 8 
7 9 
3 

e 3 
1 
5 
0 
2 
Â 

-

Memuriyetin unvanı 

iaşe müsteşarı 
> » muavini 
* Umum müdürü 

Fiyat murakabe müdürü 
Ofis komiserleri 
Şube müdürleri 
iaşe iş birliği heyeti raportörü 
Matbuat ye hayat pahalılğı tetkik servisler şefleri 
Servis şefleri 
Büro şefleri 
Memur 

> 
> 

Daktilo 
» 
e> 

Başodacı 
Odacı 
- » : 

Evrak ve tevzi memura 
Motosiklet şoförü 

Ücreti 
lira 

600 
500 
500 
400 
400 
300 
300 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
120 
100 
85 
50 
35 
30 
60 
70 

Aylık 4 aylık 
baliği baliği 

600 
500 
500 
400 
800 
900 
300 
600 

2 400 
2 000 
2 000 
1 600 
3 200 
3 600 
1 200 
2 400 

3 120 12 480 
2 520 10 080 
1 700 
2 100 

840 
360 
600 
255 
50 

175 
150 
120 
70 

6 800 
8 400 
3 360 
1 440 
2 400 
1 020 

200 
700 
600 
480 
280 

16 660 66 640 

[2] SAYILI OETVEL 

Ticaret vekâleti Teftiş fatyeti reisliği ve Hukuk müşavirliği hadrolanna yapılan ilâveler 

3 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

r-i 

1 
1 
1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 

Müfettiş 

» 
» 
» 

Büro şefi 
Mümeyyk 
Memur 

» 
Daktilo 

> 
.» 

Odacı 

300 
260 
210 
170 
140 
170 
140 
120 
100 
120 
100 
85 
40 

900 
1 040 

840 
510 
140 
170 
140 
120 
100 
120 
100 
85 
80 

3 600 
4 160 
3 360 
2 040 

560 
680 
560 
480 
400 
480 
400 
340 
320 
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Adedi D. 

1 
1 
2 
2 

4 
5 

10 

Aylık 4 aylık 
Ücret baliği baliği 

Memuriyetin unvanı Lira Lira Lira 

; i - \ - B -
Hukuk müşaviri birinci muavini 300 300 1 200 
Hukuk müşaviri ikinci muavini 260 260 1 040 
Memur 100 200 800 
Daktilo 100 200 800 

5 705 22 820 

27 . X I . 1941 tarih ve 2/16925 sayılı kararname 

1. — 14.11.1941 tarih ve 2/15168 numaralı kararname ile mer'iyete giren 102 sayılı kararın 9 
ncu maddesinde zikrolunan ve Ticaret vekâleti iaşe müsteşarlığı merkez kadrosunu teşkil 
eden (1) sayılı cetvelde derece, memuriyet ve ücretleri miktarı tesbit edilmiş bulunan 
kadroya aşağıdaki cetvelde gösterilen kadro ilâvesi yapılmıştır. 

2. — Mezkûr 102 sayılı karara merbut iaşe müsteşarlığı merkez kadrosunu gösteren (1) sayılı 
cetvelde ismi geçen (Hayat pahalılığı tetkik servisi şefi) unvanı (Hayat pahalılığı tetkik şu
besi müdürlüğü) unvanına ve yine aynı karara ilişik iki sayılı cetvelin B fıkrasındaki 
(Hukuk müşavirliği birinci muavinliği) unvanı (Üçüncü hukuk müşavirliği) ne ve (Hukuk 
müşavirliği ikinci muavinliği) unvanı da (Dördüncü hukuk müşavirliği) ne çevrilmiştir. 

3. — 102 sayılı kararın 6 ncı maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: iaşe umum müdürlüğü, memle
ketin iaşe ihtiyaçlarının icabettirdiği şekilde ithal, ihraç, stok ve tevzi işleriyle istihlâki 
tanzim ve tedvir eder. Umum müdürlük, Toprak mahsulleri ofisi muamelâtiyle iştigal eden 
birinci şube, sair ihtiyaç madedleri ve ticaret işleriyle meşgul olan ikinci şube, petrol ve 
nakliyat muameleleriyle iştigal eden üçüncü şube, kararlar ve muamelât ile meşgul olan 
dördüncü şubeden mürekkeptir. 

4. — işbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Ticaret vekâleti îaşe müsteşarlığı merkez kadro
suna yapılan ilâveleri gösteren cetvel 

Ücret 
D. Vazifesinin unvanı Aded Lira 

4 Şube müdürü 
5 Servis şefi 
5 Ressam 
6 Büro şefi 
7 Memur 

Kaloriferci 
Odacı 

1 
3 
1 
1 
7 
1 
2 

16 

300 
260 
260 
210 
170 
60 
35 

-t 
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' 1 ^ 13 . IV . 1942 tarih ve 2/17675 sayılı kararname 

Madde 1. — İaşe müsteşarlığı, memleket iaşe işlerinin tanzimi, idaresi ve murakabesiyle mü
kellef olmak üzere, Ticaret vekilinin emrinde b i r müsteşar, bir müsteşar muavini ve aşağıda ya
zılı merkez ve taşra teşkilâtından terekküp eder: 

a) İaşe iş birliği heyeti; 
b) Daimî müşavere heyeti; 
c) İaşe teftiş ve murakabe heyeti; 
d) Tespit ve ihtiyaçlar, tedarik ve dağıtma, fiyat ve mücadele işleri, istihlâk ve dağıtımı teş

kilâtlandırma umum müdürlükleri ve kararlar müdürlüğü; 
e) önemli işler, levazım ve muhasebe, zat işleri, Arşiv müdürlükleri ve basın servisi şefliği; 
f) Vilâyetler teşkilâtı; 
g) Fiat murakabe heyetleri; 
h) Ofis murakıpları. 

•Madde 2. — Ticaret vekâletine bağlı Toprak mahsulleri ofisi, Ticaret ofisi, Petrol ofisi ve ilerde 
aynı maksatla kurulacak diğer teşekküllerin işleri iaşe müsteşarlığında görülür. 

Madde 3. — İaşe müsteşarı Ticaret vekilinin inhası ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle ve İaşe 
teşkilâtına dahil diğer memur ve müstahdemler, Ticaret vekili tarafından tâyin olunur. 

Madde 4. — İaşe müsteşarı Ticaret vekilinin emrinde ve onun iaşe işlerinde yardımcısıdır. 
Vekilin vereceği talimat dairesinde müsteşarlık işlerini vekil namına idare ve murakabe eder. 

Madde 5. — Müsteşar muavini, müsteşarın tevdi edeceği vazifeleri ifa eder. 
Madde 6. — İaşe İşbirliği heyeti, Millî Müdafaa, Maliye, Sıhhat ve içtimai muavenet, İkti

sat, Münakalât, Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekâletleri mümessilleriyle Ticaret vekilinin ten
sip edeceği daire âmirlerinden terekküp eder. 

Bu heyet, iaşe işlerinin yürütülmesinde alâk alı vekâletlerle irtibat, tatbikatta sürat ve iş 
birliği teminiyle muvazzaftır. 

İaşe müsteşarı, Heyetin reisi ve müsteşar muavini ile umum müdürler, Kararlar müdürü ve 
Hukuk, müşaviri tabii âzasıdır. Bu heyetin raportörlüğü vazifesi ve büro işleri (İaşe iş birliği hey
eti raportörü) tarafından ifa edilir. 

Madde 7. — Daimî müşavere heyeti, en az ayda bir defa İaşe müsteşarının veya tevkil edeceği 
diğer bir zatın reisliğinde toplanarak Ticaret vekâleti İaşe işlerini ilgilendiren mevzuları tetkik 
ve bu mevzular üzerinde alınması gereken tedbirler hakkındaki görüşlerini bir raporla tesbit 
eder. 

Bu Heyete Umum müdürler ve Kararlar mü diriyi e Teftiş ve murakabe heyeti reisi, Hukuk 
müşaviri ve Ofislerin umum müdür veya mümessilleri iştirak ederler. 

Madde 8. — İaşe teftiş heyeti, İaşe müsteşarlığına bağlı veya murakabesi bu müsteşarlığa ait 
daire, tesis ve teşkilleri Ticaret vekili namına teftiş ve murakabe ve icabedenler hakkında tah
kikat yapmak ve piyasayı daimi bir nezaret altında bulundurarak lüzum gördüğü ahvalde ka
nuni icaplara tevessül etmek vazife ve salâhiyetlerini haizdir. 

Bu heyet, bir Teftiş heyeti reisiyle üç Başmüfettiş ve üç Başmurakıptan ve kadrosunda aded 
ve dereceleri yazılı müfettişler ile murakıp komiserlerden terekküp eder. 

Madde 9. — Tesbit ve ihtiyaçlar umum müdürlüğü, iaşe mevzuları arasında alınmasına karar 
verilen memleket dahilinde mevcut bilûmum maddelerin miktar, nevi ve cinslerini ve nerelerde 
bulunduklarını tesbit ve bunların miktarlarmdaki tahavvülleri takip ve ledelhace bu maddelerin 
meydana çıkarılması hususunda lâzımgelen arama ve tarama tedbirlerini tanzim ve aynı zamanda 
memleket dahilinde iaşe bakımından halk, Millî Müdafaa, resmî ve hususi müesseseler ihtiyaçla
rını ve iaşe mevzuları meyanma ithali icabeden ihtiyaç maddelerini tetkik ve tesbit eder. 

Bu unmm müdürlük, bir muavin ile ordu? halk ve müesseseler istihsal, imâl ve ithal şube mü
dürlüklerinden mürekkeptir. 

Madde 10. — Tedarik ve Dağıtma umum müdürlüğü, halk, Millî Müdafaa ve müesseseler ih-
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t iyaçlannm karşılanması içia ihtiyaç görülen maddelerin t e t e i k ve bımlarm ihtiyaç mahallerine 
tertip ve nakledilmesi işlerini tanzim ve murakabe eder. 

Ofisfere müteallik işkr bu umum müdürlük vasıtasiyle takip Ye intaç olunur. 
Bu ıımum müdürlük, bir muavinle Tedarik, Dağıtma ve nakliyat şube müdürlüklerinden mü

rekkeptir. 
Madde 11. — Fiyat ve mücadele işleri umum müdürlüğü, gerek memleket dahilinde istihsal 

ve imâl olunan ve gerek yabancı memleketlerden ithal edilen aleîûmmm iaşe maddelerinden, fi
yatlarının âzami kâr hadlerinin tesbiti icabedenleri tâyin ve bunlara müteallik âzami fiyat ve 
âzami kâr hadleri esaslarını ihzar eder ve memlekette fiyatlar arasmda en mâkul muvazeneyi 
temine çalışarak fiyat politikasının ahenkli bir tarzda işlemesi imkânlarını araştırır ve bunun 
tatbikatını murakabe altında bulundurur. Hayat pahalılığı seyrini tetkik ve yukarıda yazılı ol
duğu veçhile, hangi maddeler ve hangi mevzular üzerinde ihtikârla mücadele edilmesi lâzımgel-
diğini tetkik ve tesbit ve ihtikârla mücadele tedbirlerini ittihaz eder. Bütün Fiyat murakabesine 
müteallik mevzuatın, sair vekâlet ve makamlara bıraktığı hususat hariç olmak üzere, tatbiki Fi
yat ve mücadele işleri umum müdürlüğünün vazifeleri cümlesindendir. 

Bu umum müdürlük, Fiyatları tesbit, Fiyat derleme ve murakabe ve ihtikârla mücadele şube 
müdürlüklerinden mürekkeptir. 

Madde 12. — İstihlâk ve dağıtımı teşkilâtlandırma umum müdüTİüğü, koy birlikleri ve kasa
balarda sokak ve mahalle birlikleri tüccar ve perakendeci esnafı birlikleri, Devair ve müesse-
sat birlikleri ve diğer İstihlâk birlikleriyle dağıtma ve yoğaltım işlerini düzenliyecek ve kolaylaş
tıracak diğer teşkilleri kurmak ve bu esaslar dahilinde kurulmuş mevcutlardan da istifade 
etmek suretiyle yoğaltımı ve dağıtımı teşkilâtlandırmak ve tanzim etmek vazifelerini ifa eder. 

Bu umum müdürlük, İstihlâk birlikleri, Halk ve Ticaret ve perakendeci esnafı birlikleri ve 
müesseseleri birlikleri şube müdürlüklerinden mürekkeptir. 

Madde 13. — Kararlar müdürlüğü, iaşe işlerinin yürütülmesi için ittihaz edilecek kararların 
projelerini ihzar etmek, kabul olunan kararların tatbikatına müteallik talimatnameleri yapmak 
ve bu kararların tatbikatından elde edilecek neticelere göre bunların tadili veya kaldırılması 
veyahut yeni kararlar ittihazı hususunda tekliflerde bulunmak; yabancı memleketlerde ittihaz 
edilmiş olan kararları ve mevzuatı tetkik ve takıp etmek vazifelerini ifa eder. 

Bu müdürlük, bir muavin ile kararları ihzar ve takıp ve yabancı mevzuatı tetkik şubelerin
den terekküp eder. 

Madde 14. — Millî Müdaf aa,Naf ia, İktisat, Sıhhat ve içtimai muavenet, Gümrük ve. inhisarlar, Zira
at ve Münakalât vekâletleri, ihtiyaç halinde, kendi vekaletleriyle iaşe teşkilâtı arasındaki münasebet 
leri tanzim ve işlerin süratle yürütülmesini temin maksadiyle vekâletleri kadrolarından münasip 
görecekleri bir irtibat bürosunu taşe müsteşarlığı emrine verirler. 

Bunlardan (Münakalât İrtibat bürosu) Tedarik ve Dağıtma Umum müdürlüğüne ve diğer ir
tibat büroları işe Tespit ve ihtiyaçlar Umum müdürlüğüne bağlı bulunurlar. 

Bu büroların başında bulunan şefler, kendi mevzu ve ihtisasları dahilinde îaşe müsteşarlığmm 
müşavirliği vazifesini de ifa ederler. 

Madde 15. — Ticaret vekâletinin vilâyetlerde ki iaşe işleri vilâyet merkezlerinde vilâyet îaşe 
müdürlükleri ve mülhak kazalarda kaza îaşe amirlikleri tarafmdan ifa ve murakabe olunur. 

Madde 16. — İstanbul'da valiliğe bağlı bir Bölge iaşe müdürlüğü ve belediye hudutları dahi
lindeki kazalarda Bölge iaşe müdürlüğüne bağlı olmak üzere birer İaşe müdürlüğü kurulmuştur. 

Madde 17. — Bölge ve vilâyet iaşe müdürlükleri doğrudan doğruya valiye bağlr olup iaşe iş
lerinde valinin direktifleri dahilinde hareket ve bu hususta valinin vereceği vazifeleri vali namı
na tedvir ederler. 

İstanbul belediye hudutları dahilindeki Kaza iaşe müdürlükleri, doğrudan doğruya Bölge ia
şe müdürlüğüne ve diğer kazalar îaşe amirlikleri ise kaymakamlıklara bağlidırlar. 

Madde 18. — îaşe müdür ve amirliklerinin vazifeleri ve yekdiğerleriyle münasebet ve muhabere-
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leri ve yekdiğerine karşı olan vazife ve salâhiyetleri Ticaret vekâletince bir talimatname ile 
tâyin olunur. 

Madde 19.— istanbul Bölge iaşe müdürlüğü, müsteşarlık merkezindeki umum müdürlüklerin 
teşkilâtına mütenazır şube teşkilâtına malik olup bu şubeler, umum müdürlüklerin merkezde ifa 
eyledikleri vazifelerin, İstanbul vilâyeti dahilindeki tatbikatını yürütmekle mükelleftirler. 

Madde 20. —• Vilâyet ve kazalardaki İaşe müdür ve amirlikleri, kendilerine verilen emir ve 
direktifler dairesinde aşağıda yazılı vazifeleri ifa ederler: 

a) Mevcudu ve ihtiyaçları tesbit; 
1)) istihlâki teşkilâttlandırma ve dağıtma; ' 
c) Fiyat murakabesi ve ihtikârla mücadele. 
Madde 21. — Ticaret vekili tarafından lüzum görülen yerlerde muayyen ücretle tâyin edilen 

bir reis vekili ile iki ilâ dört azadan terekküp etmek üzere Fiyat murakabe heyetleri teşkil 
olunur. 

Bu heyetlerin kararlan rey ekseriyetiyle verilir. Valinin reislik yaptığı toplantılarda reyler 
arasında müsavat olduğu takdirde valinin iştirak ettiği tarafın kararı muteber olur. 

Valinin bulunmadığı toplantılarda reis vekiline vali namına imza salâhiyeti verilmediği tak
dirde bu heyetin vereceği kararlar valinin tasdikiyle tekemmül eder. 

Fiyat murakabe heyetleri, teşkil olundukları yerlerde Fiyat murakabe komisyonlarının yerine 
kaim olurlar. 

Madde 22. — Fiyat murakabe heyetleriyle Fiyat murakabe komisyonları yalnız 11 nci madde 
esasları dahilinde tesbit edilecek mevzu ve maddeler üzerirde vazife görürler. 

Bu mevzu ve maddeler haricindeki fiyat ve murakabe ve ihtikârla mücadele vazifesi beledi
yelere aittir. 

Bu heyetler ve bu heyetlerin bulunmadığı yerlerde Fiyat murakabe komisyonları, Ticaret ve
kâletinin direktiflerine göre mahallî fiyatları kontrol ve lüzumunda yine bu vekâletin direktifi da
hilinde tesbit ve murakabe i ş le r i üzerinde çalışırlar. 

Fiyat murakabe heyetleriyle Fiyat murakabe komisyonlarının mahallî fiyatları ne suretle tes
bit edecekleri, murakabe ve kontrol vazifelerini hangi esaslar dairesinde yapacakları Ticaret 
vekâletince bir talimatname ile tesbit ve tanzim olunur. 

Fiyat murakabe heyetlerinin, fiyat tesbiti hususunda bilûmum hakikî ve hükmi şahıslarla 
resmî daire ve müesseselerden şifahen veya tahriren talep edecekleri malûmat, geciktirilmeksizin 
kendilerine doğruca verilir. 

Madde 23. — Ofis murakıpları, murakabesine memur edildikleri Ofislerin tekmil muamelâtını 
Ticaret vekili namına daimî ve sıla bir murakabe altında bulundururlar. 

Madde 24. — Mevcudu tesbit işiyle, Ticaret vekâletince lüzum görülecek diğer iaşe.işlerinde 
valilerin tensip edeceği memurlar esas vazifelerine halel gelmemek şartiyle ve lise ve daha yu
karı okul öğrenicileri tatil zamanlarında valiler tarafından iaşe işlerinde istihdam olunabilirler. 
Bu takdirde bu gibilere âzami beş liraya kadar yevmiye verilir. 

Madde 25. — 8 ilâ 14 ncü maddelerde yazdı daireler, icra ve karara taallûk etmiyen hususatta, 
bilûmum vekâletlerin alâkalı daireleriyle, Ofisler ve diğer resmî hususi devair ve müessesat ve vilâ
yet iaşe teşkilâtiyle resen muhabere etmek salâhiyetini haizdirler. 

Bu daireler tarafından yukarıda yazılı olduğu veçhile talep edilecek bilgiler doğruca yerilir, 
Madde 26. —• Ticaret vekâletince lüzum görülecek ahvalde, mevcut kadrolardan herhangi biri 

yerine iki derece madun bir kadro ikame edilebilir. 
Madde 27. — 2/15168 ve 2/16925 numaralı kararnamelerle Ticaret vekâleti hukuk müşavir

liği kadrosuna yapılan ilâveler ve verilen unvanlar, Millî korunma kanununun 6 nci maddesi hü
kümlerine tevfikan kurulmuş olan bu teşkilâta ilâve ve kabul olunmuştur, 

Madde 28. — Millî korunma kanununun muaddel 43 ncü maddesindeki sermayeden iaşe müs
teşarlığının merbut kadro masraflarına mahsuben, 1942 takvim senesi için 1 500 000 (bir mil-
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yon beş yüz bin) lira ve idare masraflarına karşılık olarakta 400 000 (dört yüz bin) lira tah
sis edilmiştir. 
. Madde 29. — 17 . VIII . 1940, 14 . I I . 1941, 14 . V . 1941, 31 . V . 1941, 9 . VI . 1941, 8 . X . 
1941, 27 . XI . 1941, 13 . I . 1942 ve 23 . I I . 1942 tarih ve 2/14203, 2/15168, 2/15804, 2/15894, 2/15914, 
2/16697, 2/16924, 2/16925, 2/17146 ve 2/17382 numaralı kararnamelerle mer'iyet mevkiine ko
nan 48, 102, 151, 156, 158, 203, 224, 225, 252 ve 272 sayılı kararlar ilga ve bu kararlarla İaşe 
müsteşarlığı için Ticaret vekâleti emrine verilen tahsisat bakiyeleri iptal olunmuştur. 

Madde 30. — îşbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Muvakkat madde 1. — 29 ncu made ile lâğvedilen kararnamelerle kurulmuş olan teşkilâtta is

tihdam edilmekte olan bilûmum memur ve müstahdemler, işbu kararname ile kurulan iaşe müs
teşarlığı merkez ve vilâyetler teşkilatındaki kadrolara tâyin edilinceye kadar eski vazifelerinde 
devam eder ve almakta bulundukları ücretlerini kemafissabık alırlar. 

Yeni kadrolara nakil ve tâyin edilecekler arasında tazminat alanlar, yeni kadrolarda aynı üc
retle veya daha az ücretli bir vazife aldıkları takdirde de tazminat almağa devam ederler. 

Muvakkat madde 2. — 29 ncu madde ile lâğvedilen teşkilâtın hâlen mevcut bulunan bilûmum 
eşya ve malzemesi iaşe müsteşarlığının işbu kararla vücuda getirilen merkez ve vilâyetler teşki 
lâtına devredilir. 

ÎA\ŞE MÜSTEŞARLIĞI KADROSU 

A - Merkez memurları 

Barem 
D. Memuriyetin unvanı 

Aylık 
Memur ücreti 
adedi Lira 

1 Müsteşar 
muavini 

Teftiş ve murakabe heyeti 

Rein 
Başmüfettiş 
Müfettiş 

Başmurakıp 
Murakıp komiser 

» » 
» » 

Memur 

600 
500 

500 
300 
260 
210 
170 
140 
300 
260 
210 
170 
170 
140 
120 

Tesbit ve ihtiyaçlar umum müdürlüğü 

2 Umum müdür 1 500 

Barem 
D. 

9 

Memuriyetin unvanı 

3 » » muavini 
4 Şube müdürü 
5 Servis şefi 
6 Büro şefi 
7 Memur 

Tedarik ve dağıtma umum müdürlüğü 

2 Umum müdür 
3 » » muavini 
4 Şube müdürü 
5 Servis şefi 
6 Büro şefi 
7 Memur 

Fiyat ve mücadele işleri umum müdürlüğü 

2 Umum müdür 1 500 

Aylık 
Memur ücreti 
adedi 

1 
5 
5 
10 
5 
10 
5 

dürlüğü 

1 
1 
3 
3 
6 
9 
8 
5 

Lira 

400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 

500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
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Barem 
D. Memuriyetin unvanı 

4 Şube müdürü 
5 Servis şefi 
6 Büro şefi 
7 Memur 
8 » 
9 » 

.Aylık 
Memur ücreti 
adedi 

3 
3 
6 
6 
3 
2 

İstihlâk ve dağıtımı teşkilâtlandırma 
umum müdürlüğü 

2 Umum müdür 
4 Şube müdürü 
5 Servis şefi 
6 Büro şefi 
7 Memur 
8 » 
9 » 

Kararlar müdürlüğü 

3 Müdür 
4 » muavini 

Mütercim 
» 

5 Servis şefi 
6 Büro şefi 
7 Memur 
8 » 
9 » 

Önemli işler müdürlüğü 

5 Müdür 
6 Büro şefi 
7 Memur 
8 » 
9 » 

1 
3 
3 
6 
5 
5 
1 

1 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
3 
3 

Levazım ve muhasebe müdürlüğü 

4 Müdür 
6 Büro şefi 
7 Memur 
8 » 
9 » 

10 » 

1 
3 
3 
3 

12 
1 

Lira 

300 
260 
210 
170 
140 
120 

500 
300 
260 
210 
170 
140 
120 

400 
300 
260 
210 
260 
210 
170 
140 
120 

260 
210 
170 
140 
120 ! 

300 
210 
170 
140 
120 
100 

Barem 
1 D. 

5 

6 
7 
8 
9 

5 
6 
7 
8 
9 

4 
5 

7 
8 
9 

Memuriyetin unvanı 

Şoför 
» 

Elektrikçi ve telefon memuru 
Kaloriferci 
Marangoz 
Bahçıvan 
Gece bekçisi 
Başodacı 
Odacı 

» 

Zat işleri müdürlüğü 

Müdür 
Doktor 
Büro şefi 
Memur 

Grafik ressamı 

Arşiv müdürlüğü 

Müdür 
Büro şefi 
Memur 

> 
» 

Teksir memuru 
Daktilo 

> 

Tevzi memuru 

Basın servisi şefliği 

Servis şefi 
Büro şefi 
Mütercim 

» 
Memur 

» 
» 

Aylık 
Memur ücreti 
adedi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 

34 

121 

1 
1 
3 
3 
4 
7 
1 

1 
2 
1 
8 

12 
2 
1 
6 

10 
14 
2 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

Lira 

100 
85 

100 
60 
60 
60 
50 
50 
40 
35 

260 
300 
210 
170 
140 
120 
120 

260 
210 
170 
140 
120 
175 
140 
120 
100 
85 
60 

. 

260 
210 
210 
210 
170 
140 
120 
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Barem 
D, Memuriyetin unvanı 

la§e işbirliği ve daimî müşave 
raportörlüğü 

4 îaşe işbirliği raportörü 
6 Büro şefi 
7 Memur 
9 » 

Hukuk müşavirliği 

Aylık 
Memur ücreti 
adedi Lira 

re heyeti 

1 
1 
1 
1 

300 
210 
170 
120 

Bare 
D. 

4 
7 
9 

3 

sm 
Memuriyetin unvanı 

İkinci » » » 
Memur 

Ofis murakıpları 

Ofis murakıbı 

Memur 
adedi 

1 
1 
2 

3 

102 

Aylık 
ücreti 
Lira 

300 
170 
120 

400 

3 Birinci iaşe hukuk müşavirliği 1 400 

25 . V . 1942 tarih ve 2/17993 sayılı kararname 

1. 13 . IV . 1942 tarih ve 2/17675 numaralı kararname ile meriyet mevkiine konulan 307 
sayılı kararın birinci muvakkat maddesi ilga ve 27 ve 29 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde tadil 
olunmuştur. 

«Muaddel madde 27. — Ticaret vekâleti Huk uk müşavirliğinin 14 şubat 1941, 27 ikinciteşrin 1941 
tarih ve 2/15168, 2/16927 numaralı kararnamelerle mer'iyet mevkiine konulan 102 ve 225 sayılı karar
larla verilmiş olan ilâve kadro îaşe müsteşarlığına ba ğlanmış ve 1.3 nisan 1942 tarih ve 2/17675 numa
ralı kararname ile mer'iyet mevkiine konulan 307 sayılı karara ilişik teşkilât cetvelinin Hukuk 
müşavirliği kısmı aşağıdaki şekle konmuştur: » 

Aylık 
Adet Derece ücrti 

Hukuk 

Memur 
» 
» 

Daktilo 

müşaviri 

- 17 . VIII 1940, 14 . 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

II . 1941, 

3 
4 
7 
9 

10 

14 . V 

400 
300 
170 
120 
100 
100 

1941, 31 . V 1941, 9 . VI . 1941, 
8 . X . 1941, 27 . XI . 1941, 13 . I . 1942 ve 23 . II . 1942 tarih ve 2/14203, 2/15168, 2/15804 
2/15894, 2/15914, 2/16697, 2/16924, 2/16925, 2/17146 ve 2/17382 numaralı kararnamelerle mer'
iyet mevkiine konan 48, 102, 151, 156, 158, 203, 224, 225, 252 ve 272 sayılı kararlar ilga ve bu ka
rarlarla iaşe müsteşarlığı için Ticaret vekâleti emrine verilen tahsisat bakiyeleri iptal olunmuştur. 

iaşe müsteşarlığı teşkilâtında istihdam edilmekte olanlardan işbu karara merbut kadro cetve-
liyle unvanı değişmiş bulunan memuriyetlere getirilecek olanlar tâyin muamelesinin ikmaline ka
dar almakta bulundukları ücret ve tazminatlariyle eski vazifelerine devam ederler. 

2. işbu karar 13 . IV . 1942 tarihinden itibaren nıer'idir. 

>>«<< 
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