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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Usulüne tevfikan tahakkuk ve te

diye edilen veyahut tediye emrine rapdedilip-
te hazinece vacilbüttediye halini iktisap eden 
herhangi bir masrafın hilafı hakikat tahak
kuk veya tediye edilmiş veya edileceğini ih
bar edenlere ikramiye itası hakkında kanun 
lâyihası. (1/1177) 

(Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 
2. — tnlhisarı dulhan kanunu muvakka

tinin 44 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihası. (1/1178) 

(Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 
3. — Hudutları dahilindeki tebamız em

lâkine vaziyet eden devletlerin Türkiye'deki 
tebaaları emlâkine karşı mukaibelei bülkrtisil 
tedalbiri ittihazı hakkında kanun lâyihası. 
(1/1179) 

(Hariciye Encümenine) 
4. — Rusümu şehbenderi tarifesinin ta

dili hakkında kanun lâyihası. (1/1180) 
•(Hariciye, Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 
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tarzı icrasına dair kanun lâyihası. (1/1181) 

(Sıhhiye ve Adliye Encümenlerine) 
6. — Genç dernekleri teşkili hakkında 

kanun lâyihası. (1 /l 182) 
(Müdafaai Milliye, Maarif ve Bütçe En

cümenlerine) 
7. — Memlehalar işletme tahsisatının mü-

tedavil sermaye halinde istimali hakkında ka
nun lâyihası. (1/1183) 

(Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 
Tezkereler 

1. — Menemenli İsmail Oğlu ingiliz 
Mehmet ve Hüseyin Oğlu tsmailin idamları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

(Adliye Encümenine) 
Mazbatalar 

1. — Tahriri umumi nizamnamesinin el-
lisekizinci maddesinin tadili hakkında 1/993 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. 

(Ruznameye) 
2. — Adliye, Maarif ve Ziraat Vekalet
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senesi bütçelerinde münakale icraasına dair 

Sayfa 

101' 

101i 

101 

102 

102 

102 

102 



I : 66 12 . 5 . 1927 C : 1 

Sayfa 
1083, 1170, 1174, 1166 numaralı dört kıta ka
nun lâyihası ve bütçe encümeni mazbatası. 

(Ruznâmeye) 102 
3. — Tütün alım ve satım muamelesinin 

'kantariye resminden istisnası hakkında 1/1122 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye Encüme
ni mazibatası. 102 

'(Ruznâmeye) 
4. — Şûrayı Devletin teşekkül ve ifayı 

vazifeye ipti'darına kadar icra vekilleri he
yetince ittihaz olunacak mukarreratın itira-
zatı mellhuızeden masuniyetini temin için tef-
siren bir karar istihsali hakkında 3/923 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye En
cümeni mazibatası. 102 

(Ruznâmeye) 
5. — Memurin (kanununun otuz dokuzuncu 

maddesinin tefsiri hakkında ,3/927 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
mazibatası. 102 

(Ruznâmeye) 
6. — Afyonkarâhisarlı Molla Zade Sü

leyman Efendinin eşhası mütegayyibe zimme
tindeki matlubatının sureti tesfiyesi hakkında 
arzuhal Encümeni mazibatası. 102 

(Ruznâmeye) 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ 
UMUMİYEYE MARUZATI 102 

1. — Tokat Mebusu Mustafa Beyin hamil 
bulunduğu İstiklâl Madalyası şeridinin Ye
şil - Kırmızaya tahvili takkında Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi. 102 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 102 

1. — Muvazzaf tabiplerin Mektep Doktor
luğunu ifa edebilmelerinle dair 1/1100 numa
ralı Kanun lâyihasıyle 1341 senesi Muvaze
nei Umumiye Kanununun Altmışbirinoi mad
desinin birinci fıkrası hükmü, Hazine ile Di
vanı Muhasebat arasında ihtilâf hudusuna 
sebebiyet verdiğinden, bir kararı tefsiri itti
hazı hakkında 3/876 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 102:103 

Sayfa 
2. —-Memurin Kanununun bininci mu

vakkat maddesinin tadili hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklif ve mazbatası. 103 

3. — Mukavele ve şartname fiyatları hak
kında 1/932 numaralı kanun lâyihası ve Ka-
vanin ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 103 

4. — Kamplara iştirak edecek Talebe ve 
Muallimlerin iaşesi hakkında 1/1135 numa
ralı kanun lâyihası ve Maarif ve Muvazeneli 
Maliye encümenleri mazbataları. 103:104 

5. — Mektep pansiyonlarının idaresi hak
kında 1/1099 numaralı kanun lâyihası ve Ma-
aarif ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 104 

6. — Mücadelei Milliyeye İştirak Etme
yen Memurin hakkında Kanunun tefsirine 
dair 3/915 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Dahiliye ve Adil'ye encümenleri mazbataları. 104:105 

7. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, is
tida Encümeni tarafından Ömer Başzade Celâl 
Efendi hakkında ittihaz edilen kanarın Heye
ti Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair 
takriri. 105:106 

8. —• Pamuklara ariz olan haşarat ve 
emrazın imha ve tedavisine ve tohumlarının 
ıslahına mütedair Kanunun bazı mevadının 
tadili hakkında 1/906 numaralı kanun lâyiha
sı ve Adliye ve Ziraat encümenleri mazbata
ları. 106:111 

9. — Osman oğlu Halil hakkındaki hük
mün affına dair 3/894 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası. İlli 

10. — Askerî tayinat ve yem kanunu mu
vakkatine tezyil edilecek mevad hakkında 
1/1087 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası. 111:11'2 

11. — Çorum Mebusu Ziya ve Aydın 
Mebusu Mithat beylerin Mühendislik ve Mi
marlık hakkında 2/647 numaralı teklifi ka
nunisi ve Nafıa Encümeni mazbatası. 122:124 

12. — Ziraat memurlarının fenniî vazaıif-
ten gayrı muamelât ile alâkadar edilmemeleri 
hakkında 1/1129 numaralı kanun lâyihası ve 
Ziraat ve Dahiliye enoümenl'eri mazlbataları. 124:126 
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BÎRİNCÎ CELSE 

İnikat Saati; 14,25 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kazam Bey (Giresun) 

REİS — Celse açıldı efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Altmış Beşindi1 İnikat 
9 . 5 . 1927 

Birinci Celse 
ismet Beyin Riyasetlerinde akdedilerek Erkânı 

Harbiyei Umumiye Riyasetinin makam tahsisatını, 
Ankara'da inşası takarrür eden mebanıii askeriyeye, 
halkkı rükûha malik zalbitan ve memurini askeriyeye 
hariçten getirilecek glüten ve mamulâtına, yataklı ve 
yemekli vagonların gümrük resminden muafiyetine 
müteallik kanunların ikinci müzakereleri icra ve bun
lardan üç evvelkisi işarî rey ile aynen kabul ve diğer 
iki-si tayini esami ile reye vazolundu. Hacı Ali Oğlu 
Mustafa'nın affı hakkındaki mazbata kıraat ve .ka
bul edildi. 

Tahsil için mlarnalki ecnebiyeye gönderilecek za-
bitani bahriyeye, Rize Vilâyetinde fındık vesaire ye
tiştirilmesi hakkındaki 'kanunda muharrer müddetin 
temdidine, Jandarma zabit mektebinden neşet eden 

zabit vekillerine, Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince 
yaptırılacak binalara ve mütareke esnasında düveli 
iitilâfiyece işgal edilmiş olan müsakkafat ve arazi ver-
gilerinin affına müteallıik kanun lâyihalarının birindi 
müzakereleri icra olundu. 

Mülkiye Heyeti Mahsusasınca haklarında ademi 
istihdam kararı verilen 'bazı zevatım vazifelerinde ke-
makân istihdamlarına, Müzayede ve Münakaşa Ka
nununun yedinci maddesinin tadiline müteallik tek
lifi kanuninin reddine dair mazbatalar, kıraat ve ka
bul edildi. 

Müteakiben tayini esami ile reye konulan kanun
ların kaibul edildiği bittebliğ müzakereye hitam ve
rildi. 

Reis Vekili Kâtip 
İsmet Ruşen Eşref 

Kâtip 
Şeref 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâıyilhaijlar 
1. — Usulüne tevfikan tahakkuk ve tediye edilen 

veyahut tediye emrine raptedilipte Hazinece vacibüt-
tediye hatim iktisap eden herhangi bir masrafın hila
fı hakikat tahakkuk veya tediye edilmiş veya edilece
ğini ihbar edenlere ikramiye itası hakkında kanun lâ
yihası, (1/1177) 

[Maliliye ve Bütçe enıcüırnıenıllarıiine 

2. — inhisarı Duhan Kanunu muvakkâtenin 44 
ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâ
yihası.(1/1178) 

(MaOlBye ve Bütçe mcümaniHaninıe) 

3. — Hudutları dahilindeki tebaamız emlâkine va
ziyet eden devletlerin Türkiye'deki tebaaları emlâkine 
karşı mukabelei bilmisil tedabiri ittihazı hakkında ka
nun lâyihası. (1/1179) 

(Hariöiıye Encümenime) 
4. — Rüsumu Şehbenderî tarifesinin tadili hak

kında kanun lâyihası. (1/1180) 
(Haridiye, Ma'lliye ve Bütçe encürnıemterine) 

5. — Tebabet ve suabatı sanatlerinin tarzı icrası
na dair kanun lâyihası. (1/1181) 

Sıhhiyle ve Adliye encümTiertlerime) 

6. — Genç dernekleri teşkili hakkında kanun lâyi
hası. (1/1182) 

^Müdafaiai Miliıye, Maarif ve Bütçe encümenleri
me) 

7. — Memlehalar işletme tahsisatının mütedavil 
sermaye halinde istimali hakkında kanun lâyihası. 
(1/1183) 

(M'aiüye ve Bütçe encümenlealinıe) 
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Tezkereler 

/ . — Menemenli İsmail Oğlu İngiliz Mehmet ve 
Hüseyin Oğlu İsmail'in idamları hakkında Başvekâ
let tezkeresi. 

(Aıd r̂yie Enoütaenline) 

Mazbatalisr 

/ . — Tahriri Umumî Nizamnamesinin ellisekizin-
ci maddesinin tadili hakkında 1/933 numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

'(Rezniaimıeıyie) 

2. — Adliye, Maarif ye Ziraat vekaletleriyle mat
buat müdiriyeti umumiyesinin 1926 senesi bütçelerin
de münakale icrasına dair 1083. 1170,1174, 1166 nu
maralı dört kıt'a kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası. 

/(Ruzmameıye) 

/ . — Tokat Mebusu Mustafa Beyin hâmil bulun
duğu İstiklâl Madalyan şeridinin yeşil - kırmızıya tah
vili hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Tezkereyü okuyoruz. 

/Heyeti UmıuinDİyeıye 
Tokad Mebusu Mustafa Bey/in Mücadielei Mİlli-

yede bilfiil bidematı fedakâranesi sebkettiği anlaşıl
dığından hamiil olduğu yeşil şeritli İstiklâl Madalya-

1. — Muvazzaf tabiplerin mektep doktorluğunu 
ifa edebilmelerine dair (1/1100) numaralı kanun lâ
yihası ile 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun altmışbirinci maddesinin birinci fıkrası hükmü, 
Hazine ile Divanı Muhasebat arasında ihtilâf hudu-
suna sebebiyet verdiğinden bir kararı tefsiri ittihazı 
hakkında (3/876) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresine başlıyoruz. 
Muvazzaf tabiplerden mteikâtibi umumıiye tababetle
rimi ifa edenlere verilice ek ücret hakkında : 

Birinci Madde — Muvazzaf tabiplerden mekâti
bi umumıiye tebabetlerini ifa edenlere bu hidemaıt 

(1) Birinci Müzakeresi altmışüçüncü inikat za
bıt ceride sindedir. 

— 1 

3. — Tütün alım ve satım muamelesinin kantariye 
resminden istisnası hakkında 1/1122 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

{R uznıameye) 
4. — Şûrayı Devletin teşekkül ve ifayı vazifeye 

iptidarına itirazatı melhuz eden masuniyetini temin 
için tefsiren bir karar istihsali hakkında 3/923 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 

(Ruz/namıeye) 
5. — Memurin Kanununun otuzdokuzuncu mad

desinin tefsiri hakkında 3/927 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

(Ruznıameye) 
6. — Afyonkarahisarlı Molla Zade Süleyman 

Efendinin eşhası mütegayyibe zimmetindeki matlu-
batının sureti tasfiyesi hakkında Arzuhal Encümeni 
mazbatası. 

(ıRuznamıeye) 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

ETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

sinim kırmızı - yeşile tahvili Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz oluinur. 

1 1 . 5 . 1927 
Türfkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisli 
Kâzım 

REİS — Efendim, Riyaset tezkeresini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

E EDİLEN MEVAD 

için kadroda muıhassas mebaliğ, ücret olarak tediye 
olunur, 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kaibul eden
ler el kaldırsın...Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

İki nci Madde — 1926 seneyi Maliyesi iptidasın
dan itibaren mekâtibi umumiye tababetlerini ifa eden
ler hakkında dahi birinci madde ahkâmı tatbik olu
nur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın...Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

02 — 

ETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

sının kırmızı - yeşile tahvili Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz oluinur. 

1 1 . 5 . 1927 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisli 
Kâzım 

REİS — Efendim, Riyaset tezkeresini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

E EDİLEN MEVAD 

için kadroda muıhassas mebaliğ, ücret olarak tediye 
olunur, 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kaibul eden
ler el kaldırsın...Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

İki nci Madde — 1926 seneyi Maliyesi iptidasın
dan itibaren mekâtibi umumiye tababetlerini ifa eden
ler hakkında dahi birinci madde ahkâmı tatbik olu
nur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın...Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el ıkaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

02 — 
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Dördüncü Madde — Bu Kanununun ahkâmını ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştin 

2. — Memurin Kanununun birinci muvakkat mad
desinin tadili hakkında Muvazeneli Maliye Encüme-
ninin\eklif ve mazbatası. (1) 

iREİS — Lâyihanın "ikiınai müzaıkieriâsliınie 'başlııyo-
muz, 

18 Mart 1926 tarihli ve 788 numaralı Memurin 
Kanununun ıbirinci muvakkat maddesinin tadili hak

kında Kanun 
Birinci Madde — 18 Mıart 1926 tarih ve 788 nu

maralı Memurin Kanununun birinci muvakkat mad
desi berveçhi zir tadil olunmuştur. 

Memurinden gerek vazife başında bulunsun, ge
rek müstafi veya mezul olsun sicilleri itibariyle ken
dilerinden istifade olunamayanlar ile acizleri tahak
kuk edenler ha'kkında, işbu kanunun neşri tarihinden 
üıtibaren üç sene zarfında berveçhiati muamele ifa 
olunur. 

Onbeş seneyi ikmal edenler son on senede aldığı 
Memuriyet maaşı yekûnunun yüzyirmide birinin, ya
ni miktarı vasatiıi şehrisinin yüzde yirmisi ile tekaü
de sevkedilirler. Onıbeş seneden ziyade müddeti hiz
metinin 'beher senesi için bu yüzde yirminin onda bi
ri ilâve olunur. Yirmibeş sene ve daha ziyade hizme
ti olanlar hakkında 11 Ağustos 1325 tarihli Kanun 
ahkâmı caridir. Onbeş seneyi ikmal etmieyanlerin her 
hizmet senesine mukabil bir maaşı aslî nispetinde ik
ramiye verilir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun 1927 senesi haziranı 
iptidasından muteberdir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırışın... Kabul etmeyenler el (kaldırsın.. Ka-
'bul edilmiştir. |f 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka-
foul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Birinci Müazekeresi altmışüçüncü inikat za
bıt ceridesindedir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini reye vaz
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

3. — Mukavele ve şartname fiyatları hakkında 
(1/923) numaralı kanun lâyihası ve Kavanin ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. (1) 

iREİS — Lâyihanın ikinci müzakeresine başlıyo
ruz: Hükümetle efrat arasında, teati olunacak mu
kavelenameler hakkında Kanun. 

Birinci Madde — Hükümetle efrat arasında teati 
olunacak mukavelename ve şartnameler Hükümetçe 
ihzar edilen matbu numunelere tevfikan tanzim olu
nur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince ihzar 
olunacak varakaların beher nüshası yirmi kuruşa sa
tılır, 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — icar ve isticara ait matbuu mu
kavelenameler bu kanun hükmünden müsitesnadır. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur, mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanun 1927 senesi hazi
ranı iptidasından muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bu Kanunun ahkâmım icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye vazediyorum, 
kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin dördüncü maddesindeki lâyihanın 
ikinci müzakeresine başlıyoruz. 

4. — Kamplara iştirak edecek talebe ve muallim
lerin iaşesi hakkında (1/1135) numaralı kanun lâyi
hası ve Maarif ve Muvazene i Maliye encümenleri 
mazbataları. (2) 

(1) Birinci Müzakeresi altmışüçüncü inikat za
bıt ceridesinde dir. 

(2) Birinci Müzakeresi altmışüçüncü inikat za
bıt çeridesindedir. 
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REİS — İkinci müzaJkeredlir. 
Kamplara iştirak edecek talebe ve muallimlerin iaşesi 

hakkında Kanun. 
'Birindi Madde — Erkek liselerinin ikinci devre 

sınıfları ile Erkek Muallim mıektetplerinin son iki sı
nıflarında bulunup askerî tedris ve talim görmeleri 
lâzımıgelen talebelerden niharî olanlıarla muallimler 
kamplarda bulundukları müddetçe talebe gılbi, lise 
ve muallim mektepleri masraf tertiplerinden iaşe olu
nurlar. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka-
ıbul edilmiştir. 

İkindi Madde — Tatil dolayısıiyle mekteplerden 
ayrılarak başka mahallere gitmiş olan talebe hangi 
mektebin kampına iştirak etmiş ise o mektebin tabe-
lesüne ithal olunur. 

REÎS — Tadilname yoktur, maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka-
ibul etmeyenler el (kaldırsın.. Kabul edilmüştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya iM aliye ve Maartif vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini reyi âlîle
rine arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.' 

5. — Mektep pansiyonlarının idaresi hakkında 
(1/1099) numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresine başlıyo
ruz, 

Mektep pamsdyonlarının idaresi hakkında Kanun. 
Birinci Madde — Leylî lise ve ortamekıteplerin lilk 

ve orta kısımlarına kadroiarındaki münettep adetten 
fazla olarak alınacak leylî ücretli talebe, Maarif Ve
kâletince tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunacak talimatnameye tevfikan pansiyonlarda diğer 
talebe gibi idare olunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kalbul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

(1) Birinci Müazekeresi altmışüçüncü inikat za
bıt ceridesindedir. 

İkinci Madde — Pansiyon açılmak suretiyle mü-
rettep adede ilâveten alınacak talebenin leylilik üc
reti o mektep için muayyen ücret miktarından iba
rettir. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kalbul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Pansiyon açılacak mahallerde 
bina ihtiyacı olduğu ve emvali rnilliyeden münasip 
bina bulunduğu surette Maliye Vekâletinin muvafa
kati ile bu möbani bilâ-bedel pansiyon küşadına 
tahsis edilebilir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kalbul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Pansiyonlara alınacak tale
be ücuratı varidat bütçesinde açılacak Pansiyonlar 
varidatı faslına irat ve pansiyonların bilumum tesis, 
idare ve iaşe masrafları ve mektep fcadrosun'dan 
fazla olarak istihdam edilecek idare memurlarıyle 
müstahdeminin ücuratı Maarif bütçesinde açılacak 
Pansiyonlar faslına masraf kaydedilir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bu kanun .1 Haziran 1927 se-
nei maliyesinden rnutdberdir. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi kalbul 
edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın.., 
Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun ahkâmım icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Kanun Lâyihasının heyeti umumiyesini reye arz 
ediyorum .Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen memu
rin hakkındaki kanunun tefsirine dair 3/915 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye En

cümenleri mazbataları : (1) 
•%• REİS — Bu lâyihanın da ikinci müzakeresine 

başlıyoruz -J 
Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen memurin 

hakkındaki Kanunun dördüncü maddesine zeyil ilâ
vesine dair Kanun 

(1) Birinci müzakeresi altmışüçüncü inikat za
bıt ceridesindedir. y 
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Madde 1. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen 
memurin hakkındaki Kanunun dördüncü maddesine 
atideki fıkra tezyil edilmiştir : 

Hicaz ve Suriye demiryolları Türk memur ve 
mülstahdemininden Türkiyeye gelmiş veya bundan 
böyle gelecek olup da ledettetkik istihdamlarına mani 
halleri olmadığı tahakkuk eden Türklerin Nafıa işle
rinde istihdamları caizdir. 

REİS — Tadilname yoktur, Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir., 

Madde 2. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmişit'ir. 

Madde 3. — Bu kanun hükmünün icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul dermeyenler el kaldırsın... Kabul edilmişltir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

7. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, İstida En
cümeni tarafından Trabuzonî Ömerbaş zade Celâl 
Efendi hakkında ittihaz edilen kararın Heyeti Umu-
miyede tetkik ve müzakeresine dair takriri. 

REİS — Encümenin mazbatası okunacaktır : 

İstida Encümeni Mlazlba(taisı 
Riyasetti Oelleyet 

İskânına tahsis edilmiş olan emvali metruke ha
nesinin ahara satılmış olduğundan şikâyeti havi Ce
lâl imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisli Riyaseti 
CeMlesine takdim edilip Encümenimizle havale edilen 
ilsltida ile bu bapta Maliye Vekâletinin cevabî tezke
resi mütalâa olunarak 20 Mart 1926 tarihli 781 nu
maralı Kanunun tasrihaltı mucibince muharebelerde 
meskenleri harap olanların ikametlerine tahsis edilen 
hanelerin istirdat edilmemesi lâzıto gelmekte ised'e, 
'mumaileyhin mutasarrıf olduğu hanesi Trabzon'un 
Rus'lar tarafından işgali zamanında Rus Hükümetince 
lisebebin hedmedilmiş olup bu gibilere hane tabJsi'sİ 
hakkında mevzuatı kanuniyemizde bir kayıt mevcut 
olmadığı iş'ar edilmiş ve işarı vaiki muafıkı kanun 
bulunmuş oılduğundan muhalifi kanun görülen talep 
ve iddianın reddine karar verilmişti. 

Bu kere işbu karar aleyhine Trabzon Mebusu 
Albdullah Bey tarafından bililtiraz Heyetli Umumiyede 

tetkik ve müzakeresi teklif edilmiş olmasına mebni iş
bu mazbatamız tanzim ve Heyeti Umuımiyeye takdim 
kılındı. 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canlik Konya 
Cavit Eyüp Sabri 
Kâtip Aza 
İsparta Tekirdağ 
İbrahim M. Faik 

Aza Aza 
Tokat Kayseri 

Musitafa Bey ' Sabit 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Hakkâri 
Nazmi 

REİS — Efendim, takrir de okunsun. 
Riyaseti Cdîileye 

IsJtida Encümeninin 30 Mart 1927 tarihli ve 173 
numaralı 17 mukarrerait cetvelinde Trabzon'ılu Ömer
baş zade Celâl Efendi hakkında ittihaz buyurduğu ka
rarın atide muharrer esbaba binaen Heyeti Umumi
yede tetkik ve müzakere buyrulmasını arz ve teklif 
eylerim efendim. 

1. İcra olunan tahkikat neticesinde muharebe se
bebiyle meskensiz kaldığı anlaşılan müstedinin ika
metine 1340 senesi Kanunevvelinde Ermenilerden 
mdtrük bir hane tahsis edilmiştir. 

2. 13 Mart 1927 tarihli Kanun «Muharebede 
meskenleri harap olanların ikametine tahsis edilen 
hanelerin istirdat olunmayıp takarrür etitirilecek be
delin Borçlanma Kanunu mucibince istiyfa olunaca
ğını» mutlak ve kati olarak amirdir. 

3. Maliye Vekâletinin «Muharebede meskenleri 
harap olanların» fıkrası düveli şagile tarafından yol 
açmak bahanesiyle hedmedilen hanelere şamil değil
dir gibi bir hüküm vazetmesi doğru değildir. Maksadı 
kanunî muharebe sebebiyle meskensiz kalanlara mes
ken tedarikidir. Rus, Trabzon'a yol açmak için gel
in emişitir. 

4. Tahrip ve hedim kelimelerine lügaten de fark 
yoktur. 

5. Muamelede istimlâk dahî mevzuu bahis ola
maz. 

Trabzon, denizden, karadan biaıman bir düşmanın 
hücumuna maruz kalmış; düşmanın ve Ermeni çete
lerinin şehire girdikleri hâlde yapacakları muameleyi 
biçare ahali temamen bildiği için bir fert kalmamak 
üzere ihtiyari hicretle ve bin mihnet ve meşak ile da-
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faullere iltica etmişlerdir. Şu hailde ne istimlâk mua
melesi ne de bu hususta para verildiği varidi hâtrr 
olmak bile yoktur. 

Hülâsa: Müstedi Celâl Efendi hakkında bidayeten 
yapılan muamele ve mesıken talhısM muafıkı kanundur. 
İstirdadı cihetine gidilmesi esbabı varit değildir. Tas
hih olunarak meskeninin iadesi; bu mümkün olama
dığı halde yeniden Ermeni emlâkinden bir mesken 
tahsisi muvafikı kanun ve nasafettir. Karar ütKühaz 
buyrulmasını rica eylerim. 

Trabzon 
Abdullah 

REİS — Efendim, Arzuhal Encümeni Abdullah 
Beyin takriri üzerine kararın Heyeti Ufmuımiyede mü
zakeresini kabul etmiştir. Abdullah Beyin takriri de 
okunidu, encümenin bir mütalaası var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Abdullah 
Bey takririni izah etsinler. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Takrir muvaz-
zahtır. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlar, zamnediyorumki takririm' vazıhtır. Fakat 
bir makta üzerinde sarih ve 'kati olmak üzere ısrar 
edeceğim: 

Maliye Vekâletinin bu hususta istinat ettiği ve 
encümenin de mualfık gördüğü nokta bu adamın mes
keninin işgalden sonra yol açmak bahanesiyle bedme-
dildiği noktasıdır ve kanunda buna ait sarahat yok
tur. Binenaleyh meskenini alalım demişler. Berideniz 
bu adama 'ekrar yazdım. Dedim 'ki: Ne ile meskenim 
hedmedilm emiştir diyorsun. O adam da cevap yazı
yor, hatta bugün aldım, yetişm'iş oldu. 

Bir kere Mübadele, tmar ve iskân Vekâletinin 
Trabzon Müdiriyeti vaktiyle tahkikatı yapmış ve bu
nun için derniştiıki: Bu, hakkı iskânı hâizdir, bunun 
üzerine ikinci de hed'im suretiyle elinden alınmıştır. 

Şimdi efendiler, bu adamın bendenize gönderdiği 
vesika mahallesinin ilmühaberidir ve onu da alelusul 
tasdik ettirmiştir. Mahallesinin ilmühaberinde deni'li-
yorki: «Pazarkapı sekenesinden Ömeribaış oğlu Celâl 
'Beyin süknasına mahsus hanesi Ruslar Tralbzun'u 
harben işgal ettiği sırada tahrip edilerek kamilen yola 
kalbolunduğu ve başkaca meskeni olmadığına binaen 
hakkı iskânı olduğunu mübeyyin işbu şahadetname
miz ita kılındı» altında da tasdiki vardır. Şimdi ola
bilir M; Maliye Vekâleti bu hususlta tahkikatı noksan 
yapmıştır bu adam bihakkın mağdurdur. Heyeti Oe-
lilenizden rica ediyorum. Encümeniniz bu evrakı al
sın. Bendenizde bu vesikayı kendilerine takdim edeyim. 

« Yeniden tahkikat icra ettirsinler. Halklkı tezahür eder
se ona bir mesken verilebilir. Değilse kendisi ısrar 
etmeyecektir. Başka bir muamele yoktur. Onun için 

{ Heyeti Celilenazin bu hususta bir karar ita buyur-
I masını rica ederim. 

ARZUHAL ENCÜMENİ NAMINA EYÜP 
SABRİ BEY (Konya) — Efendim, şimdi Abdullah 
Beyefendi tarafından okunan vesikaya encümen mut
tali olmamıştır. Bu vesikaya binaen tekrar tetklikat ic
rasını encümen de münasip görüyor. Tensip buyurur
sanız encümene iade edimiz. Tekrar tetkikat ve tahki
kat yapalım. 

REİS — Efendim, Sinop Mebusu Recep Zühtü 
! Beyin bir takriri vardır. Bu meselenin Dahiiliye Ve-
| kili Beyin huzurilyle müzakeresi lâzımdır diyor. Zaten 

encümen de istiyor. Binaenaleyh encümene veririz. 
[ Encümenden geldikten sonra Dahiliye VeMIimtı hu-

zurly'le müzakere ederiz. Encümenin taldbi veçhile 
i veriyoruz. (Hay hay sesleri). 

Ruznam'enin sekizinci maddesindeki kanun lâyi-
j hasının birinci müzakeresine başlıyoruz. 

8. — Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın im-
I ha ve tedavisine ve tohumlarının ıslahına mütedair 

kanunun bazı mevaddının tadili hakkında 1/906 nu-
ı maralı kanun lâyihası ve Adliye ve Ziraat encümen

leri mazbataları; 

Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın imha ve 
| tedavisinle ve tohumlarının ıslahına mütedair kanu-
I nun bazı mevaddının tadili hakkında 1/906 numaralı 

Kanun lâyihası ve Adiye ve Ziraat encümenleri 
mazbataları 

j Türkiye Cumhuriyeti 
'Başvekâlet 31.3.1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1290 

I Büyük Millet Meclisi Riyasetime 
Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın imha ve 

tedavisine ve tohumlarının ıslahına mütedair 12 Kâ-
nunisani 1341 tarihli kanunun bazı mevaddının ta
dili hakkında Ziraat Vekâletince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 2 Mart 1926 tarihli içtimaında 
'tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti takdim olunmuştur efendim. 

Muktezasının ifasına ve .neticesinin iş'anna mü
saade buyrulmasını rica eylerim efendliim. 

Başvekâlet Vekili 
I Doktor Refik 
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Esfoafbı Mucibe 
Pamuklara arız dlan haşarat ve has'talılklaırın im

ha ve tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkımdaki ka
nunun birinci maddesi mucibince pamuk kurdu mü
cadelesine müteallik tedalbiri fenınüyenin ziraait daiire-
îerince teklif ve mücadele komisyonlarınca suveri talt-
bMyesi tespit ve hüküıme'ti mahaiüiyeoe ilân ve ona 
göre eşhası mükellefe tarafımdan tatbiki lâzım gel
mektedir. Kanunun ikinci maddesi mucibince pamufk 
haşeresi veya sarî bir hastalık zuhur eden mahaller
de malhallin en büyük mülkiye memurunun veya ken
disi taraıfından tevkil edilecek bir za'tin riyaseti tah
tında ziraait müdürü veya memuru, zinaait odası reisi, 
meclisi idare ve belediyeden gönderilecek birer aza
dan mürekkep olmak üzere Mücadele komisyonları 
teşkil edilmekte olduğundan ve ziraait fen memurları 
ıbu 'komisyonlarda yalnız başlarına kalmakta oldukla
rından memurini mumaileyhim taraıfından bu bapta 
tekSf olunan tedalbiri fenniye birita'kım esbabı gayri
menkul© serdiyle ve kabiliyeti tatlbi'kiyesi olmadığın
dan bahiste sallifülarz komisyonlar azayı saireslince ya 
büslbü'bün reddilmekte veyahut teldaibiri m©phuöenin 
suveri tatbikiyesi esasatı fenniyeye muhalif bir sureltte 
ve mücadeleyi işkâl ve talik edecek bir şekilde tespit 
olurtmalkltadır. Bundan maada mezkûr komisyonların 
azasından ekserisinin paimulk zürraından olması haise-
ıbiyle memurini fenniye .tarafından bu bapta teklif 
olunan tedabiri bir külfet telâkki eylemekte ve bu 
husustaki mükellefiyeti kanuniyeden azade kalmak 
emelini beslemektedirler. 

Mükellefiydti kanumdyeyi ifa etmiş zürra ve eşhası 
saire ile bilcümle müessesat ashabı hakkında kanunun 
altıncı maddesi ahkâmına müsteniden cezayı nakdî 
hükmolunmaisı keyfiyetinin de Mücadele 'komisyonla
rının dairei salâhiyetleri dalhilinde bulunması yine 
aynı saikle kanunun tatbikinden maksut olan gayeyi 
temin edememektedir. \ 

Şu hal bu sene komisyon mukarreraltına tevfikan 
muayyen müddet zarfında fabrikaların da mücadele 
tertibatı vücude getirmeyen falbrika ashaibı hakkımda 
Aldana mücadele komisyonunca yirm'ilbeşjer lira cezayı 
nakdiye hükmiolunmak suretiyle hiçde ruhu kanunla 
kabili telif olmayan ve hiçbir veçhile mahiyeti terhi-
ibiyeyi haiz bulunmayan bir karar ittihaz edilmiş ol
ması ile tamamen kesbi sübut etmiştir. 

Vekâlet ekseriyeti mutlakası sahibi (ihtisas ve 
altıncı maddedeki yirmibeş liradan beşyüz liraya 
kadar olan cezayı nakdî miktarının mebdei elli li

raya iblağ olunmuş ve sekizinci madde mucibince 
işbu cezayı nakdî miktarını tayin ve tahdit ile mü
kellef olan Mücadele komisyonlarının ikinci mad-
dei muaddelelerine tevfikan ilga edilmesi hasebiyle bu 
hakkı kanunî de mahallî meclis idarelerine bahş ve 
ita edilmiştir. 

Memleketimizin en mühim manabii servetinden 
olan pamuk mahsulümüzün haşarat ve hastalıkların 
tahribatından vikayesi ve pamuklarımızın ıslahı hak
kında vekâletçe masruf olan mesainin semeredar ol
masını teminen tadilâtı vakıanın kabulünü menafii 
aliyei memleket icabatından ad ve telâkki eylerim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 17 . 4 . 1927 

Adet 
56 Karar Numarası 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın imha ve 
tedavisine ve tohumlarının ıslahına müteallik kanunun 
bazı mevaddının tadili hakkında Başvekâletten gelen 
1/906 numaralı kanun lâyihası encümenimizce mü
talaa ve tetkik edildi. 

Kanun lâyihasının teklifine saik olan ve salahiyet 
zevattan mürekkep olmayan bu komisyonlarla Pa
muk Mücadelesi Kanununun hüsnü tatbikine imkân 
bulunmadığı kanaatindedir. 

Bu komisyonlara ziraat fen memurlarından aza ter
fiki suretiyle vaziyetin ıslâhı vekâletçe derpiş edilmiş 
ise de memurini zürraiyemizin teşkilâtı hazırai ziraiye 
kadrolarını bile dolduramayacak bir nedret ve ekalli
yette bulunması hasebiyle filhal adetleri mühim bir 
yekûna baliğ olan Mücadele komisyonlarına müte
hassıs aza terfikine imkân görülememiş ve binaena
leyh komisyonların ref ve ilgası ile mücadeleye mü
teallik tedabiri fenniye ittihazı salâhiyetinin Vekâ
letin tahtı mürakebesinde olmak üzere ziraat daire
lerine ve cezayi nakdî takdiri hususunun da vilâyaat 
ve kaza meclisi idarelerinin uhdei selâhiyetlerine 
yerilmesi suretiyle tadilât icrası zarurî bulunmuştur. 
Bundan madaa mahkemelerinde tekerrür veya teadüt 
gibi esbabı müşeddedei kanuniye bulunmadıkça ce
zaların haddi asgarisini tecavüz etmemekle mukay
yet olduğu nazarı dikkate alınarak yirmibeş liradan 
ibaret olan haddi asgarî cezayı, intibahı calip olabile
cek bir dereceye ve iki misline iblâğ etmek gibi bir 
tedbir de alınmıştır. 

Bu itibarla kanunun ikinci maddesi ilga ve be
şinci maddedeki «Mücadele komisyonlarına veya 

— 107 — 



İ :66 12 . 5 . 1927 C : 1 

ziraat idarelerine» ibaresi «Hükümeti mahalliyeye» 
şeklinde tadil esbabı mucibe encümenimizce de 
mucip görülerek maddeler üzerinde müzakerata ge
çildi. Birinci maddede (Türkiye dahilinde yetiştiri
len pamuk mahsulüne) cümlesi yerine aynı manayı 
daha veciz bir tarzda ifade eden (Bir mahalde pa
muk mahsulüne) ibaresi ikame edilmek suretiyle 
küçük bir tadil yapılmış, ikinci ve üçüncü maddeler 
aynen kabul olunmuştur. 

Asıl encümenimizi alâkadar eden dördüncü mad
denin; pamuklara ariz olan haşarat ve emrazın imha 
ve tedavisine dair olan Kanunun altıncı maddesinde 
muharrer beş liradan beşyüz liraya kadar olan ce
zayı nakdinin haddi iptidaisini elli liraya iblağ ettiği 
görülmüş ve bunun küçük zürraın mağduriyetini in
taç edeceği ledetteemmül mezkûr dördüncü madde 
tay ve kanunun altıncı maddesinin haliyle ipkası ten
sip edilmiştir. 

Beşinci maddedeki ahkâmı cezaiyerıin Sulh mah
kemelerince itası muvafık görülerek madde o suretle 
yeniden tespit edilmiştir. Mevaddı mütebakiyesi ay
nen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Kâtip 
Mazbata Muharriri Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza Aza 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Kemal 

Türkiye 
IBüyük Millet Meclisi 

Ziraat Encümeni 
Adet 

12 Karar numarası 

Aza 
Hasan Fehmi 

Aza 
Yusuf Kemal 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
30 . 4 . 1927 

Riya'sleti Oelileye 
Pamuklara ariz olan haşarat ve emrazın imha ve 

tedalvM ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanunun 
bazı mevaddını muaddil Lâyihai Kanuniye ile Adliye 
Encümeninin mazbatası müzakere ve (tetkik edilerek 
bazı tadilâtla kabulü karargir olmuştur. Şüyleki : 

l1. Havale buyrul'an layihayı kanuniyede üçün
cü maddenin tadilii her ne kadar hükümetçe derpiş 
edilrn'ömiş ise de dördüncü maddede «Tababette müs

tamel müstahzar pamuklar işbu kanun ahkâmından 
müstesnadır» denilmesine ve üçüncü maddede pamuk 
fidanı ve aksamı ndbati'yesinin Türkiye'ye hariçten 
ithali memnuiyeti zikredilmesine nazaran diğer ak
samı ndbatiye misilu pamuk kelimesinin de üçün
cü maddeye sarahaten 'ilavesi lüzumu mulvafık giö-
rüJmüşjbür. 

2J Pamuk ziraat! icra eden zürraın birçoğunun 
mülhtacinden olmasına binaen cszayi nakdi haddi 
asıgarisinin tezyidinin muvafık: bulunamayacağını ve 
esasen mücadele komiisy onlarının lağvı dolayısıyla 
serdedilen mahzurun dahi varilt olamayacağını na
zarı dük'kalte alan encümenimiz cezayi nakdi haddi 
asıgarüsinin kanunda münderiç şdkilde ipkasına ve 
yalnız tdvzii adal'dt emel'İyle ve bir mikyas dahilinde 
Ihaneke't edilmesi arzusuyla tavzihen tadili lüzumuna 
'kânildir. 

3. Değil yalnız zürraı ve fabrika türleri aynı 
zamanda ıridmldkdtin iktisadiyatını dahi ani olduğu 
kadar gayri kabili üalmlr bir surettte de zarardide 
eddbilecek olan sâri ve istilai hastalıklar karşısında 
alınacak tedalbirin de ani ve seri olması kadar tabii 
bir şey yoktur. Bu cümleden olmak üzere bu gibi 
'ahvalde tatbik edilecek lolan ceza veya mükâfatın da 
derhal mevkii fiile vazı aksi takdirde matlup olan 
intibah hassasını kaybedeceği bedihidir. Bu mec
buriyet dolayısıyladır ki hakkı kazayı 'Meclisi Âli 
bazı kanunlarla bir kısım heyetlere terk ve bah'şieyle-
nıek'ttedir. Muaddel layihai kanuniyede mücadele ko
misyonunun bulunmamasına nazaran hükümet bu 
hakkı meclisi idarelerin dairei salahiyetleri dahiline 
i'ihalini muvafık görüyorsa da elyevm mecalisi ida
renin hıeyetii idare n'amı altında ve mahsup azadan 
müteşekkil olması hasebiyle encümenimiz belediye
lerden birer ve ziraat odalarından ikişer olmak üze
re üçer zatın işitirak'iyle heyeti idarelerden terekküp 
edecök bir heyeti mahsusaya tevdiini gerek muame
latın tesrii ve gerek mahsulatın muhafazası ve do
layısıyla iktisadi memleketin halelden vikayesi mok-
tai nazarından daha faydalı addeylemektedir. 

Reis 

Musa Kâzım 
Kâtip 

iMeihmet Yaşar 
Aza 

iMustafa 

Mazbata Muharriri 
'Mardin 
A. Rıza 

Aza 
Eskişehir 

Emin 
Alza 

Edim© 
Faik 
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Hükümetin Teküfü 
Kanun 

(Madde 1. — (Eski kanunun birinci maddesini 
muaddildk) Türkiye dahilinde yetiştirilen pamuk 
mahsulüne herhangi bir haşere veya sâri bir hasta
lık ariz olursa pamuk zer ve nakil veya pamuğu çe
kirdekten tefrik eden fabrika veya sair bilcümle 
müesiseSa't ashabı ve zürra, pamuk çekirdeği, pamuk 
ve çekirdekl pamuk, koza, pamuk nebatı ve aksamı 
nebaüüyesinsi ve tarlalarını mahalli ziraat dairelerin
ce teklif ve Ziraat Vekâleti ziraat heyeti temriyesi 
taraflından bitCetkik kabul ve hükümeti mahalliyece 
ilan olunacak müddet zarfında ve fenni takayyüt ve 
usullerle icabına göre imha, tedavi, istihsal, muha
faza ve taıtihir etmeye mecburdurlar. îşbu takayyü-
data taSbi tutulduklarına dair ziraat idarelerinin şa
hadetnamesini haiz olmayan mevaddı mezkûrenin 
istümal, hıfız ve bir yefe terki ve dahili memlekette 
hastalıksız ve pamuk mıntıkası olan mahallere nakli 
memnudur. 

Madde 2. .— (Eski kanunun ikinci maddesini ilga 
eder) Pamuklara ariz olan haşerat ve emrazın imha 
ive ıtadivüsi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki 12 Kâ
nunusani 1341 tarihli Kanunun ikinci maddesi ah
kamı mülgadır. 

Madde 3. — (Eski kanunun beşinci maddesini 
muaddeldir.) Muhallat ve kura muhtar ve ihtiyar mec
lisleriyle kır bekçileri ve gümrük ve posta memurla
rı ile emanetçi ve komisyoncular bâlâdaki mdvad 
hilafına hareket edenleri hükümeti mahalliyeye ih-
Ibaır ile mükelleftirler. 

Madde 4. — (Eski kanunun altıncı maddesini 
muaddeldir.) Birinci madde ahkâmına riayet etme
yen zürra Ve eşhası saire ile bilcümle müessesat as
habından eli liradan beş yüz liraya kadar cezayı 
nakdi alınır. Tekerrürü halinde cezayi nakdi hüküm 
ve ahziyle beralber mükerrer olan müessesat asha
bının müesseseleri on beş günden bir buçuk aya ka
dar seddedilir. Ve bulaşık mevad ve müessesat üze
rinde hükümetçe icabatı fenniye derhal tatbik olu
narak bu bapStaki masarif ashabından Miyfa olunur. 

IMadde 5. — (Eski kanunun sekizinci maddesini 
muaddildir) Altıncı ve yedinci maddelerdeki cezalar 
kaza ve vilayet meclisi idarelerince kabil temyiz 
»olmamak üzere katiyetle hükmıolunur. Ve tediyesin
den imtina edenlerden cezanın tahsili hakkında mec
lîsi idarelerce tanzim olunacak mazbata mahallin 
en büyük mülkiye memurunun işareti tahririyesiyle 
liedüttenfiz müddeiumumiliğe tevdi ve cezayı nak
di derhal hapse tahvil olunur. 

Madde 6. — Bu kanun neşri tarihinden mute-
'berdk-. 

Madde 7. — Bu kanunun icrasına Dahiliye, Ad
liye ve Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

21 . 3 .19216 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili 

Mehmet Cemil 
Dahiliye Vekili 
Meblmet Cemil 
Maîiye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekil 

Ticaret Vekii 
Ali Cenani 

Adliye Vekâleti Vekili 
Dbktor Tevfik Rüştü 

ıBahriye Vekili 
İhsan (Beyefendi 

îmzada bulunmadı 
Hariciye Ve'ki'li 

Dblk'tor TeVfik Rüştü 
(Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Ziraalt Vekili 

Mehmet Salbri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekil'i 
Ookitor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 
Kanun 

Birinci Madde — Bir mahalde pamuk mahsulüne 
her hangi bir haşere veya sâri bir hastalık arız olursa 
patmuk zer ve nakil veya pamuğu çekirdekten tefrik 
eden fabrika veya sair bilcümle müessesat ashabı ve 
zürra, pamuk çekirdeği, pamuk ve çekirdekli pa
muk, koza, pamuk nebatı ve aksamı nebatiyesinin ve 
tarlalarını mahalli ziraat daireleriniee teklif ve Ziraat 
Vekâleti Ziraat heyeti fenniyesi tarafından bi'ttetkik 
kabul ve hükümeti maihalliyece ilân olunacak müd
det zarfında ve fenni takyit ve usullerle icabına gö
re imha, tedavi, istihsal, muhafaza ve tathir etme
ğe mecburdurlar. 

(îşbu takyidata tabi tutulduklarına dair ziraat ida
relerinin şahadetnamesini haiz olmayan mevaddı 
mezkûrenin istimali, hıfız ve bir yere terki ve dahili 
memlekette hastalıksız ve pamuk mıntıkası olan ma
hallere nakli memnudur. 

îkinci Madde —, Hükümetin teklifi aynen. 
Üçüncü Madde — 'Hükümetin teklifi aynen. 
Lâyihanın dördüncü maddesi tayedilmiştir. 
ıDördüncü Madde — 6 ncı ve 7 nci maddelerde

ki cezalar mahalli ziraat memurunun müracaatı üze
rine Sulh mahkemesince hükmülunur. 

IBeşinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun icrasına Dahiliye, 
Adliye, Maliye ve Ziraalt Vekilleri memurdur. 
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Ziraat Encümeninin Tadili 
Pamuklara arız olan haşerat ve emrazı imha ve 

tedavisi ve tohumlarının ıslahı kanununun 1, 2, 3, 5, 
6, 8 nci maddelerini muadil kanun. 

Madde 1. — Aynen kabul ediilmîştlir. 
Madde 2. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Türkiye'ye hariçten pamuk kozası, 

çekirdeği, çdkirdekli veya çekirdeksiz pamuk ve pa
muk fidanı ve aksamı nebatiyesinin ithali ve bu ka
bil mevaddın pamuk mıntıkalarından transit suretiy
le dalhi imrarı memnudur. 

Madde 4. — Üçüncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

'Madde 5. — Birinci madde ahkâmına riayet '.et
meyen zürra ve eşhas ve saire ile bilcümle müessesat 
ashabından mezruatın vüsatine veya terk ve hıfız 
veya nakil veya imal olunan rnevaddın miktarına gö
re «25» liradan «500» liraya kadar cezayı nakdi alı
nır. Tekerrürü halinde cezayı nakdi hüküm ve ahziy-
le beraber mükerrür olan nnüdsisesat ashabının mües
seseleri on beş günden bir buçuk aya kadar seddedi-
lir ve bulaşık mevad ve müessesat üzerinde hükümet
çe icaba ti fenniye derhal tatbik olunarak bu baptaki 
masarif ashabından is'tiyfa olunur. 

Madde 6. — Altıncı ve yedinci maddelerdeki ce
zalar heyeti idare ve ziraait odası ve Belediye reisle
ri ile ziraat odasında intihap olunacak azadan müte
şekkil bir heyeti mahsusa tarafından katiyetle hük-
molunur. Tediyesinden imtina edenlerden cezanın 
tahsili hakkında mezkûr heyetçe tanzim olunacak 
mazbata mahallin, en büyük mülkiye memurunun 
işareti tahririyesiyle liecliltehfiz müddei umumiliğe 
tevdi ve cezayı nakddi derhal hapse tahvil olunur. 

Madde 7. — İşbu kanuna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. 

Madde 8. — tşbu kanun neşri tarihlinden mute
berdir. 

Madde 9. — tşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye, Adliye, Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı?'(hayır sesleri) Maddelere geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul e'temiyenler el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Pamuklara arız olan haşerat ve emrazın imha ve 
tedavisi ve tohumlarının ıslahı kanununun 1, 2, 3, 

5, 6, 8 nci maddelerini muaddil kanun 
Birinci Madde — Bir mahalde pamuk mahsulüne 

her hangi bir haşere veya şâir bir hastalık arız olur
sa pamuk zer ve nakil ve pamuğu çekirdekten tef-

I rik eden fabrika veya sair bilcümle müessesat ashabı 
I Ve zürra, pamuk çekirdeği, pamuk, ve çekirdekli pa-
I muk, koza, pamuk nebatı ve aksamı nebatiyesini ve 
I tarlalarını mahalli ziraat dairelerince teklif ve Ziraat 
I Vekâleti Ziraat Heyeti Fenniyesi'tarafından bittetkik 

kabul ve hükümeti mahailiyece ilân olunacak müd-
I det zarfında 've fenni takyit ve usullerle icabına göre 
I imha, tedavi, istihsal, muhafaza, Ve taıthir etmeğe 
I mecburdurlar. 
I İşbu takyidata tabi tutulduklarına dair ziraat ida-
I relerinin şahadetnamesini haiz olmayan mevaddı mez-
I kürenin istimali, hıfz ve bir yere terki ve dahili mem-
I lekette haistalıksız ve pamuk mıntıkası olan mahalle -
I re nakli memnudur. 
I REİS — Efendim, birinci madde hakkında mü

talâa var mı? (hayır sesleri) Maddeyi aynen kabul 
i edenler lütfen ele kaldırsın.. Kabul etmiyenler el1 

I kaldırsın.. Kabul olunmuştur. 
I İkinci Madde — Pamuklara âriz olan haşerat 

ve emrazın imha ve tedavisi ve tohumlarının ıslahı 
hakkındaki U2 kânunusani 1341 tarihli kanunun ikin-

I ci maddesi ahkâmı mülgadır. 
REİS — Mütalaa varmı efendim? Maddeyi ay-

I nen reye koyuyorum. ıKabul buyuranlar el kaldırsın.. 
I Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul olunmuştur. 
I Üçüncü Madde — Türkiye'ye hariçten pamuk 

kozası, çekirdeği, çek'ir'dekli veya çekirdeksiz pamuk 
I ve pamuk fidanı ve aksamı nebatiyesinin ithali ve bu 

kabil mevaddın pamuk mıntıkalarından transit su
retiyle dahi imrarı memnudur. 

I RıEtS — Mütalâa varmı efendim? (hayır sesleri) 
Maddeyi reye arz «diyorum. Kabul edenler el kal-

I dırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul olun-
I muştur. 
I iDördüncü Madde — Mâhallât ve Kura muhtar 

ve ihtiyar meclisleri ile kır bekçileri ve gümrük ve 
I posta memurları ile emanetçi ve komisyoncular bâ-
I ladaki mevad hilâfına hareket edenleri hükümeti ma

halli yeye ihbar ile mükelleftirler. 
I REİS — Mü'talââ yoktur efendim. Maddeyi ay

nen reeye arz diyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul 

J olunmuştur. 
! Beşinci Madde — Birinci madde ahkâmına ria-
I yet etmeyen zürra ve eşhas ve saire ile bilcümle rclü-
I essesat ashabından mezruatın vüsatine veya terk ve 
I hıfız veya nakil veya imal olunan mevaddın mik-
I tarına göre «25» liradan «500» liraya kadar cezayı 
I nakti alınır. Tekerrürü halinde cezayi nakdi hüküm 
! ve ahz ile beraber mükerrer olan müessesat ashabi-
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nın müesseseleri on beş günden bir buçuk aya kadar 
seddedilir ve bulaşık mevad ve müössasat üzerinde 
(hükümetçe icabatı fenniye derhal tatbik olunarak bu 
baptaki masarif ashabından istiyfa olunur. 

REİS — Mütalâa varmı efendim? ı(hayır sesle
ri) Maddeyi reye arz ediyorum.. Kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul olun
muştur. 

Altıncı Madde — Altıncı ve yedinci maddelerde
ki cezalar heyeti idare ve ziraat odası ve belediye re
isleri ile ziraat odasından intihap olunacak azadan 
müteşekkil 'bir Heyeti Mahsusa tarafımdan katiyetle 
hükmölunur. Tediyesine imtina edenlerden cezanın 
tahsili hakkında mezkûr heyetçe tanzim olunacak 
mazbata mahallin en büyük mülkiye memurlarının 
işareti tahriri yesiyle liecliltenfiz müddei umumiliğe 
tevdi ve cezayı nalkdi derhal hapse tahvil olunur. 

REİS — Adliye Encümeninin bir mütalâası var
mı efendim? 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekır) — Efendim, hükme 
taalluk ediyor. Adliye Encümenine gitmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim, Adliye Encümeninin tadilin
de «6 ve 7 nci maddelerdeki cezalar mahalli ziraat 
memurunun müracaatı üzerine Sulh mahkemesince 
hükmölunur» deniliyor. Binaenaleyh buraıda Adliye 
Encümeninin bir mütalaası varmı? , 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ ıBEY (Saruhan) — 
Efendim, malumu âliniz bu mesailde daima sürat lâ
zımdır. 'Binaenaleyh bu hususta takip edilen geyeyi 
Sulh mahkemelerine müracaat işi tavik eder. Onun 
için ziiraat encümeninin tadilâtını kabul buyurmanı
zı rica ederim. 

ıREıîS — Efendim, Adliye Encümeni beyanı mü
talaa eftaıiyor. Ziraat Encümeninin noktai nazarı izah 
olunmuştur. Başka mütalaa yoktur. Ziraat Encüme
ninin kabul ettiği altıncı maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar el kaldırsın.. Kabul etmiyen
ler el (kaldırsın.. Kabul olunmuştur. 

Yedinci Madde — İşbu kanuna mugayir olan 
ahkâm mülgadır. 

'REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

R0İS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — İşbu kanunun icrayı ah
kâmına Dahiliye, Adliye, Maliye ve Ziraat Vekilleri 
memurdur. İ 
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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul olunmuş
tur. 

Efendim, kanunun ikinci müzakeresine geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırışın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

9. — Osman oğlu Halil hakkındaki hükmün af
fına dair. (3/894) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efend'im, ruznamenin dokuzuncu mad
desinde, Osman oğlu Halil hakkındaki hükmün affı
na dair Adliye Encümeni mazbatası vardır. Dahili 
nizamnamemiz mucibince af mazbatalarının bir ka
nun lâyihası ile verilmesi iktiza etmektedir. Binaena
leyh mazbatayı Encümene iade ediyoruz. Lâyihasını 
yaparak getirir. 

Ruznamenin onuncu maddesindeki kanun lâyiha
sının birimci müzakeresine başlıyoruz. 

10. — Askeri T ay inat ve Yem Kanunu muvakka
tine tezyit edilecek mevad hakkında. (1/1087) numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Askeri Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkatine Tez-
yil edilecek mevad hakkında (1/1087) numaralı 

JCanun> Lâyihası ve Bütçe Encümenli Mazfbatası. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet Müsteşarlığı S . 3' . 1927 
Adet : 6/95Cİ 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Askerî nekalhethanelerle sanatoryumlarda bulu
nan hastalar için askerî tayinat ve Yem Kanununa 
zeylen Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 5 Mart 1927 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
olunan kanun lâyihasiyle esibahı mucibe mazbatası
nın ve Maliye Vekâleti Celilesinin mütalaanamesi-
nin musaddak suretleri leffen takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyuruTmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucübe 
1. Askerî hastanelerde »tedaviyi müteakip ınüke-

ha koğuşlarına alınan zayıf efrat ile memleketlerinin 
uzaklığı ve mevsimin müsaadesizliği sdbebiyle be-
rayı tebdilihava memleketlerine gönderilemeyerek 
nekahethanelere sevk edilen efradın takviyei bedeni-
yelerine ihtiyaç derkârdır. Bu mülâhazaya mebni 
orduda nekalhathaneler tesis edilmiştir. Harpte ise 
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nekahethanelere ye sürati termimii bedene ihtiyaç 
müstağnii arzdır. Bu zayıf efradın acilen iadei kud
retle kıtalarına 'iadelerini temin için fazlaca tegaddi-
yeye lüzumu fennî olduğundan bir numaralı melffuf 
nükeha iaşe cetveli tertip edilmiştir. 

2. Memleketimizde ibir verem tedavi müessesesi 
ve (sanatoryum) bulunmaması hasabiyle her sene 
memaliiki ecnebiyeye izam edilen veremli zabıtana 
teir çök masraf ihtiyar edilmekte ve ibir kısmı gönde-
rilemeyerek ihtimam ve tedaviden mahrum ve mahj 

zun kalmaktadır. Aynı zamanda askerî mekteplerde 
zuhur eden bilhassa kimsesiz talebeye de muaveneti 
muktaziye yapılamamaktadır. 'Bu müteverrim ve za
yıf zabitan ile talebenin himaye ve tedavilerini te
min zımnında Niğde civarında ordu namıma 'bir sa
natoryum mevkii bulunmuş ve az zamanda küşadına 
teşebbüs edilmiştir. Aynı zamanda mekteplerde ve 
bilhassa kimsesiz talebede zuhur eden kemik ve 
ükada't veremleri misullu hastalıklar için Haydar
paşa Hastaharte'si gibi mevkii müsait hastanelerde 
münasip ibir koğuşun ufak tadilât icrası ile sanator
yum vaziyetinde istimal edilmesi ve bir çok gençlerin 
kurtarılması tasavvur edilmektedir. 

Verem tedavisinde esas saf hava ve bol gıdadır. 
Bu hastaların fennin son terakkiya'tı dahilinde ve hu
susî 'bir tarzda beslenmesi ve bu 'da tabip mütehas
sısın göstereceği miktar ve cins üzerinden ağdiye i'ta-
siyle kabildir. Ordu sanatoryumunda ve sanatoryum 
vaziyetinde istimal edilerek hastahane koğuşlarında 
tahti teda'viye alınacak merzâ için iki numaralı 'hu
susî iaşe tertibatı almak zarureti hâsıl olmuştur. 

Ne kadar sarf edileceğini (tahmin etmek mümkün 
olmadığından bir ve iki numaralı cetveller sabun, 
mahrukat ve tenvirat için de ve ihtiyaca göre verilir 
denmiştir. 

330 senesinde intişar eden Tayinat Ve Yem Ka
nunundan bu iki mesele hakkında maddei mahsusa 
bulunmadığı cihetle işbu maddei kanuniyenin tanzi
mine mecburiyeti kaviye görülmüştür efendim. 

Başvekâleti Celıileye 
Askerî nekahathanelerle sanatoryumlarda 'bulu

nan hasıtalar için Askerî Tayinat ve Yöm Kanunuma 
müzeyyel olarak tanzim edilen lâyihanın iktisabı 
kanuniyet ötmesine mütedair olup hazineye emrü 
havale buyurulan MüdaJfaai Milliye Vekâleti Celi-
lesinin merbut tezkeresi ve merbut lâyihai kanuniye 
ve esbabı mucibe lâyihası ve cetvel tetkik ve mütalaa 
olundu. 

Salifülarz nekahathanelerde bulunan' hastalar 
için teklif edilen iaşe bedelinin 1927 senesi Müda-
faai Milliye bütçesinden tesviye edilmek ve bütçeye 
ayrıca bir zammı istilzam etmemek kaydiyle mezkûr 
lâyihai kanuniyenin Meclisi Âliye şevkinde Hazinece 
bir mahzur olmadığı arz olunur efendim hazretleri. 

2 Mart 1927 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalilk 

TBMM 
Bütçe Encümeni 

Adet 
116 karar numarası 

1/1087 kayıt numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Askerî nekahethanelerîe sanatoryumlarda bulu

nan hastalar içen Askerî Tayimat ve Yem Kanunu 
muvakkatine bazı mevald tezyili hakkında olup He-
ydti Umumiyenin 9 . 3 . 1927 tarihli içtimaında 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Mü-
dafaai Milliye Vekâleti Sıhhiye Reisi Süleyman 
Emin Paşa hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hastanelerde tedavi edilip hali nekahatte bulu
nan efrat ile zayıf ve nakif olup nekahethaneye sevk 
edilecek efradım ve tebdilihava alanların gıda ihti
yaçları nazarı itibara alınarak diğer efrattan farklıca 
iaşesi için bu kanun lâyihasını ihzar olunduğu esbabı 
mucibeden ve alınan izahattan anlaşılmaktadır. 

Veremli zabitan ile kimsesiz ve hasta talebenin te
davi için Avrupa sanatoryumlarına gönderilememesi 
yüzünden sıhhî ihtimam ve tedaviden mahrum kal
dıkları nazarı dikkate alınarak bir sanatoryum küşa
dına teşebbüs edildiği keza alınan izahat cümlesinden-
dir. Merbut iki cetvele nazaran nakih olanlar yev
miye 3 100 kalori üzerinden gıda alan neferata nis
petle 900 kalori fazlasiyle 4 000 kalori alacaklardır. 
Verem olanlar ise sabit bir kalori hesabına tabi bu
lunmayıp hastalıklarının derece ve ahvali sıhhiyeleri
ne göre muhtelif kaloride ve isteklerine muvafık tarz
da gıda alabileceklerdir. Encümenimiz bu teklifi esas 
itibariyle muvafık bulmakla beraber, alelumum hasta-
hanelerdeki iaşe tarzının yeniden tetkik edilerek kalo
ri miktarlariyle yemeklerin cins ve envaının en son 
sıhhî şartlara tevfikan tanzimi için Müdafaai Milliye 
Vekâletince teşebbüs alınmasını şayanı temenni gör-
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mektedir. Cüzî tadilâtla kabul olunan bu lâyihai ka-
nuniyenin Heyeti Umumiyeye arzı takarrür etmiştir. 

28 Nisan 1927 

Reis 
Çatalca 

Şakir 
Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Kütahya 

Faik 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aza 
Çorum 

Mühendis Ziya 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Kütahya 
Nuri Bey 

Hini imzada 'bulunmadı 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım Bey 

Hini imzada bulunmadı 

Hükümetin Teklifi 
12 Eylül 1330 Tarih (542) Numaralı Askerî Tayinat 
ve Yem Kanunu Muvakkatine Müzeyyel Kanun 

1. — Askerî nekahathanelerle sanatoryumlarda ve 
sanatoryum halinde istimal edilen bazı hastahane ko
ğuşlarında tedavi edilecek bilumum hasta ve zayıflar 
ile nekahathane ve sanatoryumlara sevk edilen mika
na ve zuafa ve yolda 'bulundukları esnada memleket
lerine giden tebdili havalılar merbut iki cetvel muci
bince iaşe edilirler. 

2. — Harp yaralıları hini tedavilerinde nukaha 
misillu iaşe olunur. 

3. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Müdafaai 
Milliye, Bahriye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

5 Mart 1927 
Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
İmzada bulunmadı. 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
İmzada bulunmadı. 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Askerî Nekahathane ve Sanatoryumlarda Bulunan ve 
SeVk Edilenlere ve Harp Yaralılarının ve Tebdili 

Havalıların Sureti İaşelerine Dair Kanun 
Birinci Madde — Askerî nekâhatÜıanelerde ve ne

kahathane halinde istimal edilen hastane koğuşların
da bulundurulmasına lüzum görülen bilumum hasta 
ve zayıflar merbut (1) numaralı cetvel mucibince iaşe 
olunurlar. 

İkinci Madde — Askerî sanatoryumlarda veya sa
natoryum halinde istimal edilen hastane koğuşlarında 
tedavi edilecek bilumum hastalar merbut (2) numa
ralı cetvel mucibince iaşe edilirler. 

Üçüncü Madde — Nekahathane ve sanatoryumla
ra sevk edilenlerle tebdili hava için memleketlerine 
gönderilenlerin yolda 'bulundukları müddetçe ve harp 
yaralılarının hini tedavi ve şevklerinde iaşeleri bi
rinci maddede mezkûr cetvel mucibince olur. 

Dördüncü Madde — 'Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Müdafaai Milliye, Bahriye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

«Bütçe Encümenince aynen kabul edilmiştir» 

Nekahathane İaşe Cetveli Numara : 1 
Gram Gıdaların esamisi 

1 000 Ekmek 
350 Et 
200 Pirinç veya makarna 

40 Yağ 
20 Soğan 
20 Tuz 

300 Yağ sebze veyahut 150 gram kuru sebze 
10 Salça 
15 Şeker 

1 Çay 

Madde 1. — ıBu mevad ile yemviye üç defa ye
mek tertip olunur. 

Madde 2. — İşbu istihkak bedeli tecavüz ettiril
memek suretiyle diğer mevaddı iaşe ile kabili mübade
ledir. 

Madde 3. — İcabında hastahane müteferrikala
rından bir nevi verilir. 

Madde 4. — Haftada iki gün nukahaya âtideki tat
lılardan verilir : 
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Sütlaç veya muhallebi : 300 gram süt, 30 gram şe
ker, 40 gram pirinç unu veya pirinç. 

Hoşaf : 50 gram kuru meyve veya 100 gram yaş 
meyve, 40 gram şeker. 

Yaş meyve : 200 gram 
Yoğurt : 300 gram 

Helva : 130 gram irmik veya 70 gram un, 40 gram 
yağ, 10 gram şeker. 

Tahin helvası : 150 gram. 

Madde 5. — Nekahathanelerde sabun, mahrukat, 
tenvirat ihtiyaca göre verilir. 
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«Bütçe Encümenince 

SANATORYUM 

Sabah 'kahvaltısı Kuşlüik Öğle yemeği 

Süt 25 gram 
250 gram süt 
30 gram şelker 
40 gram Pirinç unu 

er Kızarmış et veyahut 
"3 balık 200 gram 
s' 

20 gram kakao veyahut 
5 gram 'kahve veya çay, yağ 

Pişmiş buğday veya ezilmiş 
yulaf 80 gram 

Ekmek (1) 50 gram Şeker (1) 30 gram i 2*. 

80 gram pirinç veya makarna 
3Q gram sade yağ veya tereyağ 
5 gram tuz 
5 gram soğan 
5 gram salça 

Tereyağ 25 gram 
Süzülmüş bal 40 gram 
Şeker 25 gram 
Yumurta iki adet 
(1) Ekmek: Gevrek veyahut gevrek: (1) Bu şeker toz edilmiş olarak 
halinde fırında kurutulmuş olacak buğday üzerine dökülecektir. 

100, gram meyve 
150 gram ekmek 

Bunlardan maada tabip münasip görürse hastahane müteferrikalarından 1 : 3 adet verilebilir. 
İcabında verilmek üzere pıişmemiş ve kıyılmış et bir müteferrika olarak veriEr. Miktarı 100 

Madde 1. 
Madde 2. 

gramdır. 
Madde 3. — Öğle ve akşam yemökleriini mütealkip her hastaya 80 gram dondurma verilir. (85 gram süt 

15 gram şeker miktarı kâfi buz ile yapılır). 
Madde 4. — İşbu istihkak : Bedeli tecavüz ettirülme me'k suretiyle düğer mevadı iaşe ile kabili muibadeledir. 
Madde 5. — Sanatoryumlarda sabun, malhruikat, tenvirat ihtiyaca göre verilir. 
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aynen kabul edlilmiştir» 

İAŞE BEDELİ 

Numara : 2 

İkindi kahvaltısı 

Süt 250 gram 

Akşam yemeği Gecelik 

50 gram pirinç veya şehriye 
veyahut buğday unu 
30 gram tereyağ 
50 gram et 
5 gram tuz 

er Süt 150 gram 

30 gram kakao veyahut Kızarmış et 150 gram 
2 gram çay veya 5 gram kahve 

Şeker 20 gram 

Şeker 25 gram 

200 gram yaş sebze (1) 
30 gram tereyağ veya 

sade yağ 5 gram tuz 
5 gram soğan veya salça 

£ 

25 gram ekmek (1) 
Tereyağ 30 gram 
Bal 40 gram (2) 

Meyve 10Q gram 
Ekmek 100 gram 

(1) Ekmek : Gevrek veyahut fırında (1) Yaş sebze (ıspanak, pırasa, yeşil 
gevrek halinde kurutulmuş olacak, fasulye, bezelye, yer elması, ilâ olup 
(2) Yalnız bu yemekte bu miktarda bazende tereyağ yerine 40 gram zey-
olmaik üzere baÜ yerine reçel veya- tin yağı koyarak zeytin yağlı ihzar 
hut pekmez veyahut bulama verilir, olunur. 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
ıkalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Klalbul edilmiştir. 

Askeri Nekahathane ve Sanatoryumlarda Bulunan ve 
Sevk Edilenlere ve Harp Yaralılarının ve Tebdili Ha

valıların Sureti İaşelerine Dair Kanun 
Birinci Madde — Askeri nekahaitihanelerde ve ne-

kalhathane halinde istimal edilen hastane koğuşlarında 
bulundurulmasına lüzum görülen bilumum hasta za
yıflar merbut (1) numaralı cetvel mucibince iaşe olu
nurlar, 

Nekahathane İaşe Cetveli 
Numara : 1 

Gram Gıdaların Esamisi 

l'OOÖ 
35Ö 
20d 
40 
20 
20 

3Üd 
10 
15 
1 

Ekmek 
Et 
Pi'rinç veya makarna 
Yağ 
Soğan 
Tuz 
Yaş sebze veyahut 150 gram kuru sebze 
Salça 
Şeker 
Çay. 

Madde 1. — Bu mevad ile üç defa yemek tertip 
olunu;» 

Madde 2. — îşbu istihkak bedeli tecavüz ettiril
memek suretiyle diğer mevadı iaşe ile kabili ülbadele-
dif, 

Madde 3. — İcabında hastane müteferrikaların
dan bir nevi verilir. 

Madde 4. — Haftada iki defa mukahaya âtideki 
tatlılardan verilir : 

Sütlaç veya muhallebi : 300 gram süt, 30 gram şe
ker, 40 gram pirinç unu veya pirinç 

Hoşaf : 50 gram kuru meyve, veya 100 gram yaş 
meyve, 40 gram şeker 

Yaş meyve : 200 gram 
Yoğurt: 300 gram 
Helva : 130 gram irmik veya 70 gram un, 40 

gram yağ, 10 gram şeker. 
Tahin helvası: 150 gram. 
Madde 5. — Nekahathanelerde sabun, mahrukat, 

tenvirat İhtiyaca göre verilir. 
RiBİ'S — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 

Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

İkinci Madde — Askerî sanatoryumlarda veya 
sanatoryum halinde istimal edilen hastane koğuşların
da tedavi edilecek bilumum hastalar merbut (2) nu
maralı cetvel mucibince iaşe edilirler. 

— 118 — 





1x66 12 . 5 . 1927 C : 1 

SANATORYUM 

Sabah 'kahvaltısı 

Süt 25 gram 

Kuşluk 

250 gram süt 
30 gram şeker 
40 gram Pirinç unu 

Öğle yemeği 

Kızarmış et veyahut 
balık 200 gram 

20 gram ıkakao veyahut 
5 gram 'kahve veya çay, yag 

Pişmiş buğday veya ezilmiş 
yulaf 80 gram 

< 

I 60 gram unlu sebze kuru 
g 5 gram tuz 

Ekmek (1) 50 gram Şeker (1) 30 gram 

80 gram pirinç veya makarna 
30 gram sade yağ veya tereyağ 
5 gram tuz 
5 gram soğan 
5 gram salça 

L 

< 

e? 

Tereyağ 25 gram 
Süzülmüş bal 40 gram 
Şeker 25 gram 
Yumurta iki adet 
(1) Ekmek: Gevrek, veyahut gevrek (1) Bu şeker toz edilmiş olarak 
halinde fırında kurutulmuş olacak buğday üzerine dökülecektir. 

10Q gram meyve 
150 gram ekmek 

Madde 1. — Bunlardan maada tabip münasip görürse hastahane müteferrikalarından 1 : 3 adet verilebilir. 

Madde 2. — İcabında verilmeik üzere pişmemliş ve kıyılmış et bir müteferrika olanak verilir. Miktarı 100 
gramdır. 

Madde 3. — Öğle ve akşam yemeklerini müteakip her hastaya 80 gram dondurma verilir. (85 gram süt 
15 gram söker miktarı kâfi buz ile yapiır). 

Madde 4. — İşbu istihkak : Bedeli tecavüz ettirilmemek suretiyle diğer mevadı iaşe ile kabili mübadeledir. 

Madde 5. — Sanatoryumlarda sabun, mahrukat, tenvirat ihtiyaca göre verilir. 

120 — 



t : 66 12 . 5 . 1927 C : 1 

İAŞE BEDELİ 
Numara : 2 

İkindi kahvaltısı 

Süt 250 gram 

Akşam yemeği Gecelik 

50 gram pirinç veya şehriye 
veyahut buğday unu 
30 gram tereyağ 
50 gram et 
5 gram tuz 

3. Süt 150 gram 

30 gram kakao veyahut Kızarmış et 150 gram 
2 gram çay veya 5 gram kahve 

Şeker 20 gram 

Şdker 25 gram 

200 gram yaş sebze (1) 
30 gram tereyağ veya 

sade yağ 5 gram tuz 
5 gram soğan veya salça 

I 

25 gram ekmek (1) 
Tereyağ 30 gram 
Bal 40 gram (2) 

Meyve 100 gram 
Ekmek 100 gram 

(1) Ekmek: Gevrek veyahut fıonda (1) Yaş sebze (ıspanak, pırasa, yeşil 
gevrek halinde 'kurutulmuş olacak, fasulye, bezelye, yer elması, ilâ olup 
(2) Yalnız bu yemekte bu miktarda bazende tereyağ yerine 40 gram zey-
olmak üzere bal yerine reçel veya- tin yağı köyaralk zeytin yağlı ihzar 
hut pekmez veyahut bulama verilir, olunur. 
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fRiBlS — Maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
mişti t, 

Üçüncü Madde — Nekahathane ve sanatoryum
lara sevk edilenlerle tebdilihava için memleketlerine 
gönderilenlerin yolda bulundukları müddetçe ve harp 
yaralılarının hini tedavi ve şevklerinde iaşeleri binindi 
maddede mezkûr cetvel mucibince olur. 

RÖÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Dördüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdii'. 

RBJS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kahul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul 
olunmuştu;! 

Beşinci Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Müdafaai Milliye, Bahriye ve Maliye Vekilleri me
murdu/. 

RIBIS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

Kanun lâyihasının ikinci müzakeresine geçilmesini 
ka'bul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul ettmeyenler 
el kaldırsın... Ka'bul olunmuştur. 

'Efendim, ruznamenin M nci maddesindeki teklifi 
kanuninin birinci müzakeresine başlıyoruz. 

11. — Çorum Mebusu Ziya ve Aydın Mebusu Mit
hat Beylerin, {Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 
(2/647) Numaralı Teklifi Kanunisi ve Nafia Encümeni 
Mazbatası. 

RBİ'S — Okunacaktır. 

Çorum Melbusu Biya ve Aydın Mebusu Mithat Bey
lerin Mühendislik ve Mimarlık Hakkında (2/647) Nu

maralı Teklifi Kanunisi ve Nafia Encümeni 
Mazbatası 

28 . 4 . 1927 
Mühendislik ve Mimarlık Kanunu Esbabı Mucibe 

Lâyihası 
Riyaseti Celileye 

Mühendislik ve mimarlık uzun ve çetin tahsil ve 
tetdbbüat ve tecrübelerle istihsal edilen ve bir kudreti 
ilmiyeyi ifade eden mesleklerin ön sırasındadır. Bil
hassa sıhhati umumiye, iktisat ve müdafaai memleket 
mesailinde ehemmiyetleri bariz ve rolleri mühimdir. 
Fakat bu ehemmiyetin tam manasiyle tebarüzü ve hak-
kiyle rol ifası ancak hakiki meslek adamları tarafın
dan temin olunabilir. Son zamanlarda hiçbir sıfat 
ve salâhiyeti olmadığı halde mühendis ve mimar is

mini taşıyanların türediğıni ve bunların katiyen başa
ramayacakları işlere giriştikleri ve netieeten gerek eş
hası hususiye ve gerekse müessesatı resmiyenin ekse
riya pek feci surette ızrar edildikleri görülmektedir. 
îşjbu lâyihanın kabulü bu gibi türedilerin meydan al
masına mani olacak ve hakiki mühendis ve mimarla
rın itibar ve rağbetinin çoğalmasına ve memleketimiz
de birçok fedakârlıklarla tesis ve idame edilen meslek 
mekteplerinin hukuk ve haysıiyetmin tanınmasına ve 
kıymet ve Ehemmiyetlerinin artmasına ve binnetie© ha
yat ve servetimizin sağlam ve müsmir şekillerde ida
me ve istismarına hizmet edilmiş olacaktır. 

Menafii umumiyeyi siyaneten her meslek erbabı 
kanuni bazı kuyud ile takyit edilmiş olduğu halde 
menafii âmme ile en azami ve yakından teması olan 
ve her nasılsa şimdiye kadar kuyudatı kanuniyeden 
azade bırakılmış olan mühendis ve mimarların da 
şimdilik işbu lâyihada derpiş edilen takyîdata ta!bi tu
tulması pek mühim faydalar istihsalini temin ede
ceği mülâhaza edilmiş olduğundan işbu lâyiha tanzim 
kılınmıştı^ 

Çorum Mebusu 
Ziya 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 4.5.1927 

Nafıa Encümeni 
Adet 

Karar No : 13 
Kayıt No: 2/647 

Nafıa Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Çorum Mebusu Mühendis Ziya ve Aydın Mebu
su Mühendis Mithat Beylerin mühendis ve mimarlık 
hakkındaki teklifi kanunileri encüimenimıizce Nafıa 
Vekili Behiç Beyin huzurlariyle tetkik ve müzakere 
olundu, 

Milletlerin mikyası temeddünlerinin en mühim ve 
'bariz alâmetlerinden olan inşaat ve imalât hususunda 
•genç Türk Cumhuriyetinin inkişaf ve terakkisi bihak-
kin iftihar olunacak bir raddeye vasıl olmuştur. Mem
leketin en uzak köşelerine kadar imalât ve inşa ruhu
nun nüfuz eylemesinden bilistifade yerli ve yabancı 
'birçok kimseler mühendis ve mimarlık gibi uzun ve 
yorucu tetkik ve tetebbua muhtaç mesleklerin nam
larını kendilerine izafetle büyük ve cesimi inşaatı de
ruhte ettikleri ve yaptıkları işlerin ise ekseriya mües
sif surette neticelendiği görülmekte olmasından dola
yı doktorluk ve avukatlık ve sair mesleklerde olduğu 
gibi mühendis ve mimarlık işlerinin de mesleği üze
rinde uğraşmış ve meleke peyda etmiş ehillere tevdii 
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zamanı gelmiş olduğuna encümenimiz bihakkin ka
naat peyda ettiğinden teklifi kanuniyi tasvip etmiş ve 
yalnız tarzı tahrire ait cüzi bazı tadilât icra ve dör
düncü madde münderecatı Türk Ceza Kanuniyle hal 
ve temin edilmiş bulunmasından tayyedilmiş almakla 
[Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine airz olunur efen-
dkrit 

Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Çorum Aydın 

Mühendis Ziya Mühendis Mithat 
Kâtip Aza 
Ordu Edirne 
Recai Mühendis Hüseyin Rıfkı 

Aza Aza 
Kayseri Çankırı 

Ahmet Hilmi Rif at 
Çorum Mebusu Ziya ve Aydın Mebusu Mithat Bey

lerin Teklifi 
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 

Madde 1. <— Türkiye Cumhuriyeti dahilinde mü
hendislik ve mimarlık unvan ve salâhiyetiyle icrayı sa
nat etmek hakkı aşağıdaki ruhsatnameleri haiz olan
lara aittir i 

A) Mühendis ve Mimar yüksek mekteplerinin! 
diplomaları, 

B) Mühendis ve Mimar yüksek mekteplerinden 
diploma alanlar derecesinde malumata malik bulun
dukları bflirrMıan sa'bit alanlarla ecnebi Mühendis 
ive Mimar yüksek mekteplerinin diplomalarını haiz 
^bulunanlara verilecek ruhsatnameler. 

Madde 2. — Birinci maddenin >(B) fıkrasında zikre
dilen ruhsatnamelerin usulü itası Nafıa Vekâletince 
tanzim ve tcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek 
talimatname ile tayin olunur. 

'Madde 3. — Zikrolunan diploma ve ruhsatnameyi 
haiz olmayanlar resmî ve hususi devair ve müessesatta 
mühendis veya mimar sıfatiyle istihdam olunamaz ve 
<bu unvanlarla imza vazedemezler. 

Madde 4. — işbu kanun hilâfına hareket edenler 
Ceza Kanununun ahkâmına tevfikan tecziye olunur. 

Madde 5. — işbu kanun 1928 senesi Haziran ip
tidasından itibaren meridir. 

Madde 6. — işbu kanun ahkâmının icrasına îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Nafıa Encümeninin Tadili 
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 

Madde 1. — Aşağıdaki ruhsatnameleri haiz olma
yanlar Türkiye Cumhuriyeti dahilinde mühendislik 
ve mimarlık unvan ve salâhiyetiyle icrayı sanat ede
mezle! i 

A) Yüksek Mühendislik ve Mimarlık tahsilini 
gösteren Türk mekteplerinden verilen diplomalar, 

R) Türk Mühendis ve Mimar Yüksek Mektep
lerinden diploma alanlar derecesinde malumata ma
lik 'bulundukları biliîmtihan sabit olanlarla ecnebi Mü
hendis ve Mimar Yüksek Mekteplerinin diplomaları
nı haiz bulunanlara verilecek ruhsatnameler. 

Madde 2. — Birinci maddenin (B) fıkrasında zik
redilen ruhsatnamelerin usulü itası alâkadar vekâlet
lerle bilmüzakere Nafıa Vekâletince tanzim ve icra 
Vekilleri Heyetince tasdik edilecek talimatname ile 
tayin olunur. 

Madde 3. — Zikrolunan diploma ve ruhsatnameyi 
haiz olmayanlar resmî ve hususi devair ve müessesat
ta' mühendis veya mimar sıfatiyle istihdam olunamaz 
ve bu unvanlarla İmza vazedemezler., 

Madde 4. — işbu kanun 1928 senesi Haziran ayı 
iptidasından itibaren meridir. 

Madde 5. — işbu kanun ahkâmının icrasına icra 
VekiHeri Heyeti memurdur. 

RBtS — Efendim, heyeti uimumiyesi hakkında1 

mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 
'Madde 1. — Aşağıdaki ruhsatnameleri haiz olma

yanlar Türkiye Cumhuriyeti dahilinde mühendislik 
ve mimarlık unvan ve salâhiyetiyle icrayı sanat ede
mezler. 

A) Yüksek Mühendislik ve Mimarlık tahsilini 
'gösteren Türk mekteplerinden verilen diplomalar, 

B) Türk Mühendis ve Mimar Yüksek Mektep
lerinden diploma alanlar derecesinde malûmata malık 
bulundukları bilimtihan salbit alanlarla ecnebi Mü
hendis ve Mimar Yüksek Mekteplerinin diplomalarını! 
haiz bulunanlara verilecek ruhsatnameler. 

R'ElS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul olunmuştur. 

Madde 2. — Birinci maddenin (B) fıkrasında zik
redilen ruhsatnamelerin, usulü itası alâkadar vekâlet
lerle bilmüzakere Nafıa Vekâletince tanzim ve tcra 
Vekilleri Heyetince tasdik edilecek talimatname ile ta
yin olunuf. 

RBlS — Efendim, mütalaa yoktur. Maddeyi ay
nen reye arz ediyorum... Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaMrsın... Kabul olun* 
muştuı.j 
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Madde 3. — Zikrolunan diploma ve ruhsatnameyi 
•haiz olmayanlar, resmî ve hususi devair ve müessesat-
ta. mühendis veya mimar sıfatiyle istihdam olunamaz 
ve bu unvanlarla imza vazedem'ezler. 

RBfS — Efendim, mütalaa yoktur. Maddeyi ay
nen reye arz ediyorum. Ka'bul edenler lütfen el kal
dırsın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun-
muştuı. 

Madde 4. — İşbu kanun 1928 senesi Haziran ip
tidasından itibaren meridir. 

R'BiS — Efendim, maddeyi kaibul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur* 

Madde 5. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi ka'bul edenler lütfen el kaldır
sın... Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuş
tu^ 

Teklifi kanuninin ikinci müzakeresine geçilmesini 
jkabul edenler lütfen.el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Ka'bul olunmuştur. 

Ruznamenin 12 nci maddesindeki kanun lâyihası
nın birinci müzakeresine başlıyoruz. 

12. — Ziraat Memurlarının Fennî Vazaiften Gay
rı Muamdât ile Alâkadar Edilmemeleri Hakkında 
1/1129) numaralı \Kanun Lâyihası ve Ziraat ve Da
hilîye encümenleri mazbataları.' 

REİS — Okunacaktır. 
Ziraat Memurlarının Fenni Vazaiften Gayrı Muamelat 
İle Alakadar Edilmemeleri Hakkında (1/1129) Nu
maralı Kanun Layihası ve Ziraat ve Dahiliye Encü

menleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Müsteşarlığı 
Adet 6/1296 

29 Mart 1927 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ziraat memurlarının fenni vazaiften gayrı muame
lat ile alakadar edilmemeleri hakkında Ziraat Vekâ
leti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 20 Mart 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Mec
lisi Aliye arzı tasvip olunan kanun layihasiyle es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim, efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Günden güne tekessür eden umuru ziraiyenin 

verilen evamir dahilinde temini için sarfı mesai eden 
memurini ziraiye İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu
nun 62 nci maddesi mucibince meealisi idarede, 30 
Nisan 1339 tarihli İskânı Muhacirin Nizamnamesinin 
21 nci ve 41 nci maddeleri mucibince İskânı Muha
cirin komisyonlarında ve 1275 tarihli Tapu Nizam -

' namesinin ikinci maddesine tevfikan arazii emiriye-
nin teffiz ve ihalesinde azalıkla ve bunlara mümasil 
hususatla vazifedar kılındıklarından dolayı dağınık 
bir çok umur ile karşılaşmakta ve biran evvel intacı 
zaruri olan hususatı fenniyeyı imhal etmek veyahut 
yarım bırakmak mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

Memleket umuru ziraiyesinin ıslahı ancak me
murini ziraiyenin ziraat umuruna hasrı mesai etme
lerine mütevakkıf bulunduğundan ziraat başmüdür, 
müdür ve memurlarının salifülarz kavanin ve niza-
mat ile tespit olunan işlerle alakadar edilmemeleri ve 
bu kalbil idari muamelata mukabil ihtisasları ile mü
tenasip vazaifle iştigal ederek ziraatin salah ve inki
şafına hasrı vakit ve şayi eylemeleri ve fenni vazaif
ten gayrı umur ile alakadar edilmemeleri hususunun 
kanunu mahsus ile teyidi zaruri görüldüğü arz olu
nur efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Ziraat Encümeni, 
Karar 10 

14 . 4 .1927 
Ziraat Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ziraat memurlarının fenni vazaiften gayrı mua

melat ile alakadar edilmemeleri hakkındaki layihai 
"kanuniye Ziraat Vekili Beyin huzuriyle Encümeni
ni izce müzakere ve tetkik edildi. 

Filhakika ziraat müdür ve memurlarımız vazıifei 
asliyeleri olan ulum ve fünunu ziraiyenin alakadara-
nı beyninde neşir ve tamimi, içtimai ve iktisadi hide-
matı ziraiyenin ifası zımnında ziraat cemiyetleri, bir
likleri, odaları ve sendikaları teşkili veya müsabaka
lar ve sergiler veyahut tecrübe veya irae tarlaları kü-
şadı ve konferanslar itası gibi mutlak bir surette te
rakki ve inkişafı ziraiye temin edecek umur ve mua
melatı fenniye ile iştigal edecekleri yerde meslekleri 
ile katiyen alakası olmayan birtakım hususatı idariye 
ve kırtasiye ile imrarı evkat ettirilmektedirler. 

Bir çok yerlerde idare heyeti azası sıfatiyle ek
ser eyyamı devair mübayaat komisyonlarında meş
gul olup mahallin ahvali ziraiyesinin tetkike bile va
kit bulamayan memurlarımız vardır, 
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Ziraat müdür veya memurlarından beklenen hiz
met, idari olmaktan ziyade fenni bulunduğuna naza
ran memleketimizin zirai sahada muhtaç olduğu ten
vir ve irşadatın bihakkın temini zımnında bu gibi 
memurini fenniyenin, azami sâyilerinin meslekleri ica-
batına hasr ve tahsisi encümenim izce de bittabi mat
lup olduğundan, muhtelif kavanin ve nizamat ahkâ
mında memurini ziraiyenin iştirak mecburiyetinde 
oldukları heyet veya komisyonların ancak ziraatı ve
ya Ziraat Vekâletinin alakadar eden celselerinde is-
batı vücut eylemeleri ve bu hususa dair bir de tali
matname tanzimi kaydiyle layihai kanuniyenin tadiT 

len arzına karar verilmiştir. Mamafih bu suretle va
kit tasarruf edecek olan memurini ziraiyenin dairei 
memuriyetleri dahilinde geştü güzarlarını temin ede
cek esbabın istikmalini de encümenimiz lüzumlu ad
detmektedir. Berayı tasvip Heyeti Celileye arz etmek 
üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Konya Mardin 

Mustafa Kâzım Ali Rıza 
Kâtip Aza 

Saruhan Konya 
Yaşar Mustafa , 
Aza Aza 

Adana Edirne 
Zamir Faik 
Aza Aza 

Mardin Çorum 
Necip Mustafa 

Aza 
Eskişehir 

Mehmet Emin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 8.5.1927 

Adet 
49 Karar Numarası 

1.1129 Kayıt Numarası 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ziraat memurlarının esas vazifesi ziraatin neşir ve 
tamimi fenni vasaitten halkın istifadesinin temini 
olduğuna binaen vazifelerini alakadar etmeyen husu-
satla iştigalleri ziraat memurlarından beklenen fay
dayı zayi edeceğinden fimabaat ziraat müdür ve me
murlarının ancak vazifelerini alakadar eden muame
latta idare heyetine ve komisyonlara iştirak ederek 
diğer husüsatta vakitlerinin ziraatın neşir ve tamimi, 
içtimai ve iktisadi hidematı ziraiye ile ihsai muame

latı ziraiyenin cem ve telfiki umuruna hasrı ve zira-
ate müteallik bilcümle umurun ifası zımnında ihzar 
olunan layihai kanuniye Ziraat Encümeninin tadili 
şeklinde kabul edilmiş olmakla Heyeti iJmumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Kayseri 
Mehmet Âtâ Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
izmir Çorum 

ismail Kemal 
Aza Aza 
tzmir Tekirdağ 

Ahmet Münür M. Faik 
Aza Aza 

Ardahan 
Tahsin 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Ziraat başmüdür, müdür ve memur

ları yalnız fenni hususat ile ve Ziraat Vekâleti tara
fından uhdelerine mevdu umur ile meşgul olacak
lardır. İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 62 nci 
maddesi mucibince mecalisi idarede 30 Nisan 1339 
tarihli İskânı Muhacirin Nizamnamesinin 21 ve 41 
nci maddeleri mucibince iskânı Muhacirin Komis
yonlarında ve 1275 tarihli Tapu Nizamnamesinin 
ikinci maddesine tevfikan arazii emiriyenin teffiz ve 
ihalesinde azaltkla ve bunlara mümasil hususatia va-
zifedar oldukları muamelattan alakadar katedilmiş-
tir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Ziraat Vekâleti 
memurdur. 

20 Mart 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

. ismet Mahmut Esat Beyefendi 
İmzada bulunmadı. 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
M. Cemil Tevfik Rüştü Beyefendi 

imzada bulunmadı 
Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 

Mustafa Abdülihalik Doktor Refik 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili . 

Behiç Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 
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Ziraat Encümeninin Tadili 
Ziraat müdür ve memurlarının vazifeleri hakkında 

Kanun 
Madde 1. — Ziraat Başmüdür, müdür veya me

murları ulum ve fünunu ziraiyenin halk beyninde ne
şir ve tamimi, içtimai ve iktisadi hidematı ziraiye ile 
ihsai malumatı ziraiyenin cem ve telfiki ve ziraate 
müteallik bilcümle umurun ifasiyle mükelleftirler. 

Madde 2, — Ziraat Başmüdür, müdür veya me
murları İdarei Umumiyei Vilâyat ve Memurin ve 
saire kanunlariyle İskân ve muhacirin ve Tapu Ni
zamnamelerinde zikrolunan heyet veya komisyon 
ların ancak ziraati veya Ziraat Vekâletini alâkadar 
eden celselerinde ispatı vücut eylerler. 

Madde 3. — İşbu kanuna muhalif ahkâm mül-
ga*dır. 

Madde 4. — îşbu kanunun süveri tatbikiyesi hak
kında Ziraat Vekâletince bir talimatname tanzim edi
lir. 

Madde 5. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Ziraat Vekilleri memurdur, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY '(Bozok) — Efendim, 
ıbu ruznamenin 12 nci maddesindeki lâyı'hai kanuniye 
daha yakında (21 mart 1927 tarihinde çıkan kanu
nun ikinci maddesi hakkındadır. Bu kanuna Memu
rin Kanununun 73 ncü maddesine zeyil olarak ben
deniz teklif etmiştim. Teklif ettiğim madde «Birinci 
ve ikinci Büyük Millet Meclisinde aza bulunan 
mütekaidin dahi Memurin Kanununun 73 ncü mad
desinden istifa eder. Madde bu idi. 

İkinci maddesi : «Bu kanunun hükmü Memurin 
Kanununun bilumum mali mevadı ahkâmının tarihi 
tatbikinden muteberdir.» tarzında idi. 1926 senesin
de Memurin Kanunu yapıldıktan sonra o senenin 
Muvazenei Umumiye Kanununun bir maddesinde, 
Memurin Kanununun bilcümle ahkâmı maliyesi 1927 
senesine kadar müecceldir diye bir hüküm konmuş 
olduğundan bu kanunda da bu kayıt konulmuştu, 
1927 senei Muvazenei Maliye Kanuniyle o madde 
tadil edildiği için tabii bu madde buradan kalkar. 

REİS — Efendim, ruznamenin 12 nci maddesin
deki lâyiha, ziraat memurlarının fenni vazaiften 
gayrı muamelât ile alakadar edilmeleri hakkındadır, 
Mevzubahis ettiğiniz meselenin müzakeresine hünez 
başlamıştık^ 

Efendim, müzakeresine başladığımız lâyihanın 

I heyeti umumiyesi hakkında Söz isteyen varmı? Mad
delere geçilmesini reye arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... KâJbul etmiyenler lütfen el kal-

I dırsın... Maddelere geçilmesi kabul olundu. 
I Ziraat Müdür veya memurlarının vazifeleri hak

kında kanun 
I Madde 1. — Ziraat Başmüdür, müdür veya me-
I murlan ulum ve fünunu ziraiyenin halk beyninde 
I neşir ve tamimi, içtimai ve iktisadi hidematı ziraiye 

ile ihsai malumatı ziraiyenin cem ve telfiki ve ziraate 
müteallik bilcümle umurun ifasiyle mükelleftirler. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
j edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt-
| fen el kaldırsın... Kabul olundu, 
i Madde 2. — Ziraat Başmüdür, müdür veya me-
I murlan İdarei Umumiyei Vilâyat ve Memurin vesai

re ikanunlarryle iskân ve Muhacirin ve Tapu Nizam
namelerinde zikrolunan heyet ve komisyonların an
cak ziraati veya Ziraat Vekâletini alâkadar eden cel-

I seterinde ispatı vücut eylerler. 
REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal-

I dırsın... Kabul etmiyenler... Madde kabul olundu. 
I Madde 3. — İşbu kanuna muhalif ahkâm mül-
I gadir. 
I REtS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
I Madde 4. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi hak-
I kında Ziraat Vekâletince bir talimatname tanzim 
I edilir. 

REİS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

I Madde 5. — İşbu kanun neşri tarihinden rnute-
•berdir. 

I REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
I edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal-
I dırsın... Kalbul edilmiştir. 
I Madde "6. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 

Ziraat Vekilleri memurdur. 
I REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır-
j sın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzâkeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

I Efendim, diğer lâyihalar Ibugün tabı ve tevzi edil-
I mistir.̂  Gelecek inikat saat 14 de dir. Celseyi tatil 

ediyorum. 
I Cebe nihayeti : Saat : 1500 
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