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encümeni mazbatası (1/1123,909) 471:484 

4 — Spor teşkilâtı hakkında kanun lâyiha
sı ve Muvakkat encümen mazbatası (1/1125) 484:492 
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BAŞKAN — Celse açıldivRuznameye geçiyo- I ruz. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 

yirmi bin ton kok kömürünün gümrük resmi
nin tenzili hakkında 1/948 ve bazı pamuklu 
mensucat gümrük resminden yapılan tenzilâ
tın tasdiki hakkında 1/972 sayılı kanun lâyiha-
larile Etibank tarafından idhal edilecek olan 
3 bin ton kükürde münhasır olmak üzere 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkmda 3/499 sayılı Başvekâlet tezkeresi ve 
îktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkmda 
Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdikı-

na dair kanun 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesile verilen salâhiyete isainadenr 

A) Ankara Memurin koperatif şirketi tara
fından idhal edilecek 20 bin ton kok kömürü
nün: 

B>- Genel- idhalât rejimi kararnamesine bağ
lı 111 sayılı listenin ilişik cetvelde yazılı pozis-
yonlarmmy 

C) Hariçten idhal edilecek 3 bin ton kükür
dün gümrük resimleri hakkında îcra Vekilleri 

Heyetince ittihaz edilen 10. - 1 - 1938, 26-IL1938 
ve 16 - IV -1938 tarihli ilişik 3 kıta kararname 
tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN— Tadilname yoktur. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — BIL kanun »neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra-

[1] Birinci müzakeresi 80 nci inikad zabtında-
dır. 

ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN - - K a b u l edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye arze-

diyorom. 
ADLÎYE E M . M; SALÂH YARGI (Koca

eli) —Ruznamenin 7 nci maddesinde Türkiye-
de ikamet ve seyahat eden yabancılar- hakkm
da bir lâyiha vardn*. Bunun; diğer kanunlara 
taallûku itibarile, takdimen müzakeresini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Ruznamenin 7 nci maddesini 
takdimen müzakere ediyoruz. 

2 — Yabancıların Türkiyede ikamet ve se
yahatleri hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye 
îktısad ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/809) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanm heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Encümen lâyihanm müstacelen müzakeresi
ni teklif ediyor. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — PasapöTtkanttnu hükümlerine 
uygun bir şekilde gelen her ecnebi için Türki
yede ikamet ve seyahat Türk kanunları ile ta
yin olunan şart ve kayidler dairesinde serbesttir 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 -—Ecnebiler Türkiyeye geldikleri 
tarihden itibaren ilk tevakkuf-ettikleri şehir, ka
saba veya köyde yirmi dört saat zarfında bu
lundukları yerin polis karakoluna ve polis ka

fi] 315 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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rakolu bulunmryorsa jandarma karakoluna biz
zat veya bilvasıta müracaatla kendilerinin ve 
beraberlerinde bulunanların hüviyetlerini isbat 
etmeğe ve imzalı bir beyanname vermeğe mec
burdurlar. 

Bu beyannameler hiç bir harç ve resme tâbi 
değildirler. 

Transit vizesile durmadan gelib geçen ecne
bilerin Türkiye Cumhuriyet sınırlarından girer 
ve çıkarken polise verecekleri kontrol fişleri 
yukarıki fıkrada yazılı beyanname yerine geçer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Türkiyede on beş günden faz
la kalacak olan ecnebiler bu müddet bitmeden 
salahiyetli emniyet makamlarına bizzat veya 
bilvasıta ikinci madde yazılı beyannameden 
başka bir beyanname vererek beşinci - madde 
hükmüne göre ikamet tezkeresi almakla mükel
leftirler. 

Ancak ikinci maddede yazılı müddet içinde 
ikamet tezkeresi almak için müracaat eden ec
nebilerin tu madde hükmüne göre yalnız bir 
beyanname vermeleri kâfidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4— Pasaport kanununa göre mem
lekete girmesi memnu olanlar Türkiyede ikamet 
edemezler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Üçüncü maddeye göre ecne
bilere verilecek ikamet tezkereleri için Türki
yede on altı günden iki aya kadar ikamet ede
cek ecnebiler üç ve iki aydan bir seneye ka
dar ikamet edecekler beş Türk lirası ikamet 
tezkeresi harcı vermekle mükelleftirler. 

Bir seneden fazla ikamet etmek isteyen ec
nebilere sekiz lira harç alınarak en çok İM 
sene için ikamet tezkeresi verilir. Bu müddet 
bittikten sonra yenisini almak mecburidir. 

Aile sahibi olan ecnebilerin beraberlerindeki 
karıları ve on sekiz yaşmı doldurmamış çocuk
ları kendi ikamet tezkerelerine kaydolunur ve 
bunlar için harç alınmaz. Ancak bu vaziyette 
olan karı ve çocuklardan müstakil iş sahibi 
olanlar aynca ikamet tezkeresi almağa mecbur
durlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Türkiyede ikametlerini temdid 
etmek isteyen ecnebiler ikamet tezkerelerini ye
nilemek için bu tezkerelerde yazüı ümddetlerin 
hitamından itibaren on beş gün içinde üçüncü 
maddede yazılı makamlara müracaata mecbur
durlar. Tezkerelerde yazılı müddetlerin hita
mından evvel müracaat da caizdir. Bu suret
le yeniden verilecek ikamet ezkereleri için mü

racaat edenlerden beşinci maddede yazılı harç
lar tam olarak almır. Vaziyetlerinde değişik
lik olmayan ecnebiler yeniden üçüncü maddede
ki beyannameyi vermezler. 

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

MADDE 7 — Harcı verilmiş ikamet tezkere
lerini kaybettikleri tahakkuk eden ecnebilere 
asıl tezkerelerinin muteber olduğu müddete 

münhasır kalmak kaydile yeniden verilecek ika
met tezkerelerinden beşinci maddede yazılı harç-
'arm yarısı almır. 

İkamet tezkerelerini kaybedenler hemen ye
nisini almağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmitşir. 

MADDE 8 — Aşağıda yazılı vaziyette olan 
ecnebilere bir senelik ikamet tezkereleri harç
sız olarak verilir : 

A) Talebe sıfatile Türk mekteblerinde oku
yanlar, 

B) Resmî bir makam tavsiyesile sırf ilmî 
araştırma ve çalışmalarda bulunmak maksadile 
ikamet edenler, 

O) Menşe itibarile Türk ırkmdan olanlar, 
D) Münhasıran gazete muhabirliği için ge

lenler, 
E) Hükümet, hususî idareler veya belediye

ler tarafından istihdam edilecek mütehassıslar. 
(Mülteciler ve hususî surette ilmî tedkikler 

için Türkiyeye gelen ecnebilere verilecek ika
met tezkerelerinin tamamen veya kısmen harç
tan istisnasına Hükümet salahiyetlidir). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Müşterek pasaportla grup 
halinde ve seyahat maksadile Türkiyeye gelen 
ecnebiler iki ay müddet için ikamet tezkeresi 
almakla mükellef değildirler. 

Bu gibi ecneibler Türkiyede ilk geceyi geçir
dikleri han, otel, misafirhane, pansiyon ve hu
susî evlerde en yakm polis karakollarından te-
darük edecekleri beher beş kuruş kıymetli be
yannamelerden üç nüshayı doldurarak 24 saat 
zarfında bu karakollara bizzat veya bilvasıta 
tevdi etmeğe mecburdurlar. Bu beyannameler
den bir nüshası polisçe vize edildikten sonra 
sahihlerine iade edilir ve Türkiye dahilinde iki 
ay müddetle muteber hüviyet vesikası olarak 
kullanılır. Bu beyannameler ikinci maddede ya
zılı Beyannameler hükmünde olub pula tâbi de
ğildir. 

Grup halinde gelen ecnebilerden grup git
tikten sonra ayrılarak Türkiyede kalacak olan
lar hakkında bu kanunun, ve pasaport kanunu
nun hükümleri dairesinde muamele yapılır. 

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

— 468 — 
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MADDE 10 — Konferanslara, beynelmilel 

sergilere ve kongrelere, bayram ve spor şenlikle
rine iştirak maksadile Türkiyeye gelecek ecne
biler İki ay müddet için ikamet tezkeresi almak
tan muaftırlar. 

Bunlardan müşterek pasaportla gelenler 
üçüncü madde hükümlerine tabidirler. 

Lüzum halinde Hükümet bu müddeti altı aya 
kadar temdid edebilir. 

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

MADDE 11 — Tripttik vesikalarile gelen ec
nebi seyyahlar İM ay müddele ikamet tezkere
si almaksızın Türkiyede kalabilirler. Bunlar
dan iki aydan ziyade ikamet edecek olanlar be
şinci maddede yazüı harçların yarısmı ödeyerek 
ikamet tezkeresi almağa mecburdurlar. 

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

MADDE 12 — Türkiyede bulunan ecnebi 
Devlet elçilik ve konsolosluk resmî memurları 
ile aileleri efradı ikinci, üçüncü, on dördüncü, 
on beşinci, on yedinci ve on sekizinci, on do
kuzuncu maddeler hükümlerinden, mütekabili
yet şartile, müstesnadırlar. 

Bunlardan elçilik memurlarına Hariciye ve
kâleti, konsolosluk memurlarına vilâyetler tara
fından birer hüviyet varakası verilir. 

Elçiliklerin hizmetinde bulunan ecnebilere de 
mütekabiliyet şartile ve Hariciye vekâletinin de-
lâletile Emniyet umum müdürlüğünce birer hü
viyet varakası verilir ve bunlar üçüncü mad
dede yazılı ikamet tezkerelerini almazlar. 

Konsoloslukların hizmetinde bulunan ecnebi
lere üçüncü madde mucibince bir senelik ikamet 
tezkereleri mütekabiliyet şartile harçsız olarak 
verilir. 

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

MADDE 13 — Ellerindeki ikamet tezkerele
rinin müddeti olmadan tekrar avdet etmek 
üzere Türkiye haricine giden ecnebilerden ika
met tezkerelerini mahallî emniyet makamlarına 
bırakarak üç ay içinde dönmüş olanlara ikamet 
tezkereleri geri verilir. 

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

MADDE 14 — İkametgâhlarını değiştiren 
ecnebiler keyfiyeti 24 saat zarfmda çıktıkları 
ve naklettikleri ikametgâhın bulunduğu yerin 
polis veya jandarma karakoluna bizzat veya 
bilvasıta haber vermeğe ve kayidlerini tashih 
ettirmeye mecburdurlar. 

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

MADDE 15 — Ecnebiler 24 saatten fazla sü
ren ve ayni şehir içindeki kazalar müstesna ol

mak üzere bir kaza mıntakasım aşan seyahatle
rinde de hareket ve muvasalat ettikleri yerin 
polis veya jandarma karakoluna bizzat veya 
bilvasıta haber vermek ve tezkerelerine işaret 
verdirmekle mükelleftirler. 

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

MADDE 16 — İkamet, müsaferet veyahud 
herhangi diğer bir maksadla yanlarına, evlerine 
ve idareleri altmda bulunan yerlere her hangi 
bir ecnebiyi kabul eden hakikî ve hükmî her 
şahıs 24 saat^ zarfmda en yakın polis veya jan
darma karakoluna o ecnebinin admı ve soy adı
nı, tabiiyetini ve mesleğini ve taşımakta oldu
ğu hüviyetine aid vesikanın mahiyet, tarih ve 
numarasını ve yanındakileri bildirmeğe mecbur
durlar. Hiç bir menfaat mukabilinde olmayan 
ve müddeti yedi günü geçmiyen hususî müsafe-
retler bu hükümden müstesnadır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Ecnebiler Türkiyede ancak 
kanunun kendilerini menetmediği işleri tutabi
lirler. Türkiyede serbest olarak veya memur, 
müstahdem ve işçi sıfatile çalışacak ecnebiler 
keyfiyeti üç gün zarfında ikamet ettikleri ye
rin polis veya jandarma karakoluna bizzat veya 
bilvasıta haber vermeğe ve ikamet tezkerelerine 
kaydettirmeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Yanlarında, evlerinde ve ida
releri altmda bulunan yerlerde her hangi bir 
ecnebiyi hangi sıfatla olursa olsun çalıştıran 
hakikî ve hükmî her şahıs o ecnebinin admı ve 
soy admı, tabiiyet ve mesleğini ve taşıdığı ika
met tezkeresi tarih ve sayısını ve ikametgâh 
adresini ve gördüğü işle aldığı maaş veya ücret 
mikdannı gösterir imzali bir beyannameyi üç 
gün zarfında en yakin polis veya jandarma ka
rakoluna vermeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Türkiyede ikamet eden ec
nebiler medenî hallerinde husule gelecek deği
şiklikleri bir hafta içinde bulundukları mmtaka 
emniyet makamlarma imzalı bir beyanname ile 
haber vermeğe ve keyfiyeti ellerindeki ikamet 
tezkerelerine kaydettirmeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Ecnebilerin girmekten ve ika
metten kanunla menedilmiş oldukları yerlerden 
başka memleketin muayyen mmtakalarmda 
münferid veya toplu bir halde ikamet veya seya
hatleri İcra Vekilleri Heyeti kararile menedi-
lebilir. 
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BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 21 — Ecnebiler ellerindeki hüvi

yet varakalarını ve ikamet tezkerelerini veya 
pasaport ve kontrol fişlerini her istenişte polis 
veya jandarmaya göstermeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Dahiliye vekâleti memlekette 
kalmasmı umumî emniyete ve siyasî ve idarî 
icablara muzır saydığı ecnebileri vereceği mu
ayyen müddet zarfmda Türkiyeden çıkmağa 
davet edebilir. 

Verilen müddet zarfmda Türkiyeyi terket-
meyenler smrr dışı edilirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Caddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Ecnebi tabiiyetinde bulunan 
Türk ırkına mensub kimselerin smır dışı edil
meleri İcra Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. 

Tabiiyetsiz veya ecnebi Devlet tebaası olan 
çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı olmayan 
ecnebi göçebelerin smır dışı edilmelerine Dahi
liye vekaleti salahiyetlidir. 

23 neü madde ile bu maddeye göre smır dışı 
edilenler Dahiliye vekâletinin hususî müsaadesi 
alınmadıkça Türkiyeye dönemezler. Bunlardan 
ağır hapis cezasmı müstelzim bir cürümden do
layı Türkiyede mahkûm olmuş ve cezası çek
tirilerek smır dışı edilmiş bulunanlar bir daha 
Türkiyeye giremezler. 

Sınır dışı edilenlerin yol masrafları kendile
rine aiddir. Bu masrafları vermekten âciz olan* 
larm şevkleri Devletçe temin edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenter . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Memleket dışına çıkarılmala
rına karar verilib de pasaport tedarik edemedi
ğinden veya sair bir sebebden dolayı Türkiyeyi 
terketmeyenler Dahiliye vekâletinin göstereceği 
yerde oturmağa mecburdurlar. 

Siyasi sebeblerle Türkiyeye sığman ecnebiler 
ancak DahiHye vekâletince müsaade olunacak 
yerlerde, ikamet edebilirler*; 

BAŞKAN — Mütalea var mı ? Maddeyi ka
bul edenfter . . . Etmeyenler... Kabuledihniştm 

MADDE 25—Bu kanun mucibince sınır dışı 
edilmiş elan veya umumî hükümlere göre Türk 
vatandaşlığını kaybetmiş bulunan ecnebi kadın
larla sınır dışı edilmesine veya vatandaşlıktan 
iskatma evlenme muamelesinin tekemmülünden 
evvel karar verilen ecnebi kadmlar 1312 sayılı 
Türk vatandaşlık kanununun 13 ncü maddesik 
ecnebi kadınlara bahşedilen haktan istifade ede
mezler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Mtfddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MaftDDE26 ~- Btfka»unanr muhtelif madde
lerinde yazılı istisnaî muamelerden istifade 
eden ecnebiler haklarında o suretle muamele 
yapılmasmı icab ettiren hal ve vaziyetlerinin 
zail olmasından itibaren on beş gün zarfmda 
üçüncü maddeye göre müracaatla beşinci mad
dedeki hükümlere g'öre ikamet tezkeresi almağa 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 27 — Bu kanunda yazüı beyanna

melere yanlış malûmat yazanlar ve ikinci mad
de ile dokuzuncu maddenin son fıkrasr hükmü-* 
ne riayet etmiyen ecnebiler tm beş günden altı 
aya kadar hapis ve yirmi beş liradan iki yüz 
liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 28 — Bu kanunda bahsolunan ika

met tezkereleri ve hüviyet varakaları üzerinde 
kanuna aykırı her türlü sahtekârlık ve yolsuz
luklar yapan ve yaptıranlar Türk ceza kanu
nunun ikinci kitabınm altmcı babmm dördüncü 
faslmda yazılı cezalarla cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 29 — Üçüncü, altıncı ve yirmi al

tmcı maddeler hükümlerine makbul bir sebebe 
müstenid olmaksızın riayet etmeyen ecnebiler
den beşinci maddede yazılı bir senelik ikamet 
tezkereleri harçları iki misli olarak alınmakla 
beraber üç aya kadar hapis ve beş liradan yüz 
liraya kadar ağır para cezasile veya bu cezlar-
dan birile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 30 — 7, 14, 15, 16, 18, 19 ve 26 ncı 

maddeler hükümlerine ve 17 nci maddedeki ih
bar mükellefiyetine makbul bir sebeb olmaksı
zın riayet etmeyenler üç aya kadar hafif hapis 
ve beş liradan yüz liraya kadar hafif para ceza
sile veya bunlardan birile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 31 — Smrr dışı edildikleri veya 

Türkiyeyi terke davet olundukları halde müsa
adesiz gelmeğe mütecasir olan ecnebiler bir 
aydan altı aya kadar hapis ve yirmi beş liradan 
iki yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalan
dırılırlar. Bu suretle mahkûm edilenler cezaları 
çektirildikten sonra smrr dışı edilirler. 
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BAŞKAN— Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 32 — 24 ncü madde mucibince gön

derildikleri yerlerden kaçanlar bir aydan iki se
neye kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 33 — Dahiliye vekâleti lüzum gö

receği hudud ve sahil vilâyetlerine memleketin 
umumî emniyet ve nizamı noktasından derhal 
çıkarılmaları lâzım gelen ecnebileri istilzam et
meden sınır dışı etmek salâhiyetini verebilir. 
Bu vilâyetler bu madde hükümlerine göre mu
amele yaptıkları takdirde keyfiyeti mucib se-
beblerile birlikte Dahiliye vekâletine bildirme
ğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 34 — Bu kanunda yazılı beyanna

me, hüviyet varakaları ve ikamet tezkerelerinin 
şekilleri ve muhteviyatı Dahiliye vekâletince 
tesbit ve bu kanunun tatbik sureti bir nizamna
me ile tayin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 35 — Bu kanunda yazılı cezalar 

sulh mahkemelerince hükmolunur. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 36 — 2 mart 1331 tarihli muvak

kat kanunla bu kanuna ek olarak neşredilmiş 
olan 983 ve 3177 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

2510 sayılı iskân kanununun hükümleri 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A) 1 eylül 1937 ta
rihinde ikamet tezkeresi almak suretile Türkiye-
de ikamet müddetleri beş seneyi geçmiş olub 
senelik kazançları iki yüz kırk liradan az bulu
nan ecnebilere yeniden verilecek ikamet tezke
relerinden mütekabiliyet şartile dörtte bir nis-
beinde harç almır. 

B) Bu kanunun meriyete girdiği tarihte Tür-
kiyede ikamet etmekte olan ecnebiler bir ay 
içinde mülkiyetleri altmda bulunan gayrimen-
kulleri bir beyanname ile emniyet makamlarına 
bildirmeğe mecburdurlar. 

O) Bu kanunun neşrinden evvel alınmış 
olan ve Hükümetçe muteber sayılan ikamet tez
kerelerinin müddetleri bitinceye kadar değişti
rilmesi ve yerleştirilmesi lâzımgelmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 38 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle 
tasvibinize arzediyorum. 
Gümrük kanununa rey vermeyen arkadaş var 
mı?. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

3 — Af kanunu lâyihasile Heyeti mahsusa-
larca aleyhlerine verilib kendilerine tebliğ edil-
miyen kararlara karşı alakalıların itiraz edebil
meleri hakkında kanun lâyihası ve Adliye en
cümeni mazbatası (1/1123, 909) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı?. 

İBRAHİM DEMİRALAY (İsparta) — Geç
miş zamanlarımızı düşünüyorum. Bilhassa bü
tün maddî sebeblerin yok olduğu fetret hal
lerini gözümün önüne getiriyorum. Kendi var
lığından ümidini kesmiş düşnmanlarm cansız 
heyulası arkasma takılmış bu biçareleri bu su
retle sürüklendiğini bildiğim için afivlerine 
bir türlü gönlüm razı olmadı. Neler gördük ve 
göreceğiz. Milletimize, topraklarımıza kasd ve 
ihanet edenlerin hepsi yıkılıyor yok oluyor. 
Şeref ve nüfuzu hizmet edenlere intikal ediyor. 
Kalbinde vatan aşkmı taşıyanlar umurunda 
muvaffak ve aziz oluyor. Hırsı cah ve saltanatla 
milletini hiç sayıb düşmanlara iltica ve istim
dat edenler imansızlıklarının cezasmı çekerek 
fasıkı mahrum oluyorlar, öyle bir ibret levha-
sıdır ki, beşeriyetin hayatında miyar olmalıdır. 
Cumhuriyetimizin şefkat ve atifeti bunlar hak

kında da tecelli ederek afiv teklifi karşısında bu
lunuyoruz. Muvafık olacağını insanlık namına 
ben de kabul edebilirim. Yalnız bu biçareler 
büyük günahlarını millet ve tarih huzurunda af 
ettirmek için yürekten nadim ve çok dikkatli 
olmalıdırlar 

ALİ ŞEVKET ÖNDERSEV (Gümüşane) — 
Olmazlar, olmazlar. 

İBRAHİM DEMİRALAY (Devamla) — Bü
yük bir şiarımız vardır ki, bunu bu kürsüden 
bütün cihana ifade etmeği vatan borcu bilirim. 
O da, sulhperverliğimizdir. Benliğini gaybet-
miş, milletlerimizi kurtarmak ve imdadma ye
tişmek vazifesidir. Emelimiz, yalnız kendimi
zin değil, beşeriyetin refah ve halâsıdır. Âli 
bir haslatm mahsulü olan bu arzumuzu dün-

[1] 309 sayılı basmayazı zabtın sonundadrr. 
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yada tatbika imkân bulursak insanlık için yeni 
bir saadet yolu açmış oluruz. Bu gayenin sırrı 
muvaffakiyeti; Cemiyeti akvamın gayri samimî 
siyasetinde değil, Atatürkün, Meclis ve Hükü
metimizin ilhamlı kafasındadır. Asrımız, haki
katen inkilâb asrıdır. Mütemadi ihtilâller bazı 
müceddid zevatı meydana getirmiştir. Rusyada 
Lenin ve arkadaşları, Almanyada Hitler, îtalya-
da Musolini, Bunların az ve çok kafalarının iş
lediğini görüyoruz. Tarih kendilerine belki bir 
mevki verecektir. İtiraf etmek lâzımdır ki, 
Türk inkılâbının Atatürkü bunların ve emsa
linin çok fevkindedir. Bu zevat istilâ emelin
den vazgeçselerde kendilerine ve beynelmi
lel umumî siyasete Atatürkü Baş yapsalar dün

yayı kurtarmış ve medeniyete hizmet etmiş olurlar, 
Bir hitabım daha vardır, kusura bakmaym, 

biz öyle bir milletiz ki, dünyaya ibret dersi 
verecek ledünnî ilme malik, vatan ve millet duy
gusuna sahibiz. Şiddetli rüzgârlar büyük de
nizleri harekete getirir ve üzerindeki gemileri 
kayalara çarpa çarpa nasıl yok ederse, milliyet 
aşkımızı taşıyan ruhumuzun çoşgunluğu önünde 
dünya varlıkları gözümüze sinek kadar bile 
görünmez. (Alkışlar). 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar; 
cümleniz gibi benim de bugünkü duyduğum 
istrabı hayatım müddetince hiç duymadım ve 
hayatımda yalnız buna yakm bir hâdiseye şahid 
olduğumu hatırlıyorum. Bu da bu kanunun he
defini teşkil eden 150 likler denilen; bilmiyo
rum ne isim vereyim... 

ALÎ ŞEVKET ÖNDERSEV (Gümüşane) — 
Hazele de. 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Istanbuldaki-
lerden en sonturlu birisi vardı. Ankarada Mec
lisi umumî azalığı yapmıştı. Ankaraya asker 
geliyor Bursa valisi Hazim bey bir beyanna
me neşretmiş, sizin gibi bir Hükümetle çalışa
mam diye. Bursaya asker gönderildi diye bun
lar bayram yapıyorlardı. Sanki, o vakit düşma
nımız olan Yunanm Atmasını almışız gibi se
viniyorlardı. Ben o zaman düşündüm, acaba, 
milletimizin içinde böyle habis ruhlu adamlar 
çok mudur? Harp, mağlubiyet bütün milletlerin 
tarihlerinde daima olmuş ve olagelmiş şeylerdir. 
Bugün mağlub olur, yarm kurtulur. Fakat böyle 
habis ruhlu insanlar milletlerin içerisinde var
sa o millet ebediyyen mahkûm olur. Benim 
endişem o idi. Hakikaten düşman geldi, bu 150 
lik efendiler (ne efendisi sesleri) ortakiarile 
bir oldu, evlerimizi, mallarımızı, eşyalarımızı, 
çiftliklerimizi terk ederek ayrıldık. Şu günde 
duyduğum ıstırabı, temin ederim ki, o zaman 
duymamıştım. Çünki imanım sarsılmamıştı. 

Arkadaşlar; biz öyle bir partinin efradıyız 
ki, hepimiz, yok olan varlığımızı ve mahvedil
mek istenilen ırkımızı yeniden meydana getir
miş ve bu eserin başmda bulunmuş olan şefle
rimizin peşinde bilâkaydi şart yürümeği mem

leketin halâs ve selâmetine uygun görmüşüz. 
Herkes bilir ki partimiz, başka memleketlerde
ki partiler gibi, şu veya bu noktai nazar fark-
larila, mevkii iktidara geçmek için çalışan bir 
parti değildir. Memleketin saadetini, söz birli
ğinde, Şefin etrafmda toplanmakta gören ve bu 
imanla Şefimize bilâkaydüşart bağlı bir partinin 
efradıyız. Bu böyle olduğu halde bu kanunun 
buraya gelişinde vicdanımın sarsıntısına taham
mül edemedim. Bir çok arkadaşlarda ve bütün 
Türk milletinde de bu sarsmtmm olduğuna ka
niim. Bir kimse anamızı, babamızı öldürür veya-
hud bize şu ve bu fenalığı yapabilir. Bu gibile
rin affedilebileceğine de kaniiz. Hatta bu vadi
de Adliye vekili muhtereminin ıslah merkezle
ri yaptığından dolayı da kendisine çok müte
şekkir bulunuyoruz. Bunlarm içinde cehil ile 
yapanlar şayanı müsamaha görülebilir. Fakat 
bilerek, şuurla, ırkmın varlığını, milletinin 
istikbalini yok etmek isteyen insanlara karşı 
böyle bir lûtfun yapılabileceğine dair tarihte 
böyle bir şey olacağma kani değilim. Çocukları
mızın bunu öğrenmesinden korkuyorum. Onlara 
da, tarihine de sui misal bırakmış olacağız ki, 
dünyada şu ve bu cürümler vardır, fakat bun
lar bir gün affedilebilir, hatta ırkının varlığına 
kasdedenler dahi affedilebilir. 

Ankara Hükümeti gibi çetin bir Hükümetin 
ve bu millî davanın saf simalarından olan, sahih
lerinden olan bir Hükümetin başmda bulunan, 
bidayette düşman ordusu şerrinden, ayağında 
çarık, başmda sarık, milletini kurtarmağa 
çalışmış olan Celâl Bayarm ve Hükümetinin bu
nu nasıl teklif ettiğine hayret ediyorum. Böyle 
bir zihniyeti nasıl olur da ben çocuğuma telkin 
ederim? Nasıl olur da ırkım bundan sonra bun
dan dolayı beni affeder? Beni bütün perişan 
eden budur. Her şey olabilir, içlerinde cahil, 
1300 senelik dinî telkin altmda kalmış insanlar 
vardır. Bunlar yolunu sapıtabilir. Biri Sevr mua
hedesini imaz eder, diğeri, Artin Cemal midir 
nedir, altı ay zarfmda ordu dağılırsa hepsinin 
affolunacağını tamim eder... Bunları okudum, ta
biî okumayan yoktur. Onlar ordu dağılsın dedi, 
Atatürk milletin basma geldi. Onun teşebbüsü
nün akim kalmasına filen çalıştılar, arkadaşlar, 
bunlar nasıl affedilebilir? 

Tabiî çok müteessirim, yalnız bir istinadgâ-
hım var: Bu davada aklımm, şuurumun erme
diği bir çok hâdiseleri iyi gördüğü şüphesiz olan 
şeflerimiz böyle istiyor dedik ve bunda hayır 
gördük. Beni müteselli eden cihet yalnız budur. 
Fakat tarih huzurunda, gelecek nesiller huzu
runda affedilib edilmiyeceğimizi bilmem ve 
bundan dolayı hakikaten bir cürüm işlemiş ol
muyor muyuz? Ben zihnimde bu kadar büyüt
tüğüm bir meseleyi acaba yanlış mı görüyorum. 
Bunu Maarif ve Adliye vekillerinden bizzat öğ
renmek isterim. Nesli ati için bir zarar var mı
dır? Böyle bir cürmün affi çocuklarımızın ka-
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fasma girerse, bunun ileride doğurabileceği me
suliyet nedir? 

Arkadaşlar, bizim korkumuz yoktur. Bu, mil
let şuurlu bir millettir. Bunu Atatürk hissetmiş
tir. Bu davayı Atatürk kadar, millet de benimse
miştir. Bu adamlar içinde, acaba, buraya gel
dikten sonra Edirneden trene binib Erzuruma 
kadar gittikleri ve bu muazzam eserleri gördük
leri zaman, ben hata etmişim diye kendisini 
kaldırıb trenin altma atıb öldürecek var 
mıdır? (Öyle şey bekleme sesleri) Yalnız müte
selli olduğum bir şey daha vardır; bu gibile
re mukadder olan ilâhi ceza Ali Kemal ölümü
dür. Bunlar da Ali Kemal gibi ölmelidir. Ben 
bunları birer birer dişlerimle etlerini kopara
rak öldürmek isterim. Acaba bunlar da geldik
leri zaman lâyik oldukları cezayı millet tara
fından bu şekilde göreceklerse bir diyeceğim 
yoktur. 

MEHMED SOMER (Kütahya) — Arkadaş
lar; bugün tasdikinize sunulan bu kanun bir af 
kanunudur. Bu kanunun ruhunda mündemiç 
şefkat ve refet milleti hakikaten sevindirmiş
tir. Ben bunlara zavallı adamlar diyeceğim. 
(Haindir, hain sesleri) Bunlar 15 senedir Avru-
pada serseriyane sürünmektedirler. 

ALÎ ŞEVKET ÖNRERSEV (Gümüşane) — 
Lord gibi yaşıyorlar. 

MEHMED SOMER (Devamla) — Biz de 
memlekette durmadan çalıştık. Bugün bunlar 
geldikleri vakit utanacaklardır. (Gürültüler).. 

Çok rica ederim, siz de söylersiniz. Atatür-
kün inkilâbmı, ilk gündenberi, ibda ettiği yük
sek eserlerden birisi de bu kanundur. Bu ka
nunla dünyaya demek istiyor M, artık kimse
den pervamız yok, gelsinler, görsünler ve bu
rada kalsınlar. 

Onun için arkadaşlar, bu adamlar hakkmda, 
şaym arkadaşlarımızın dedikleri gibi, bir çok 
sözler söylenebilir. Fakat ben bunlara hacet 
görmüyorum. Çünkü bunların yaptıkları cü
rümleri tarih kaydedecektir. Kendileri utana
caklardır, evlad ve ahfadı utanacaktır. 

ALÎ ŞEVKET ÖNDERSEV (Gümüşane) — 
Utanmaz bunlar. 

MEHMED SOMER (Devemla) — Malûmu-
âlinizdir ki af kelimesinin ruhunda mündemiç 
mana aftrr, ceza değildir. Bendeniz yüksek Ad
liye encümeninden sorarmı, bu af kanununun 
içine nasıl olmuşta ceza maddelerini sıkıştırmış

lar Hatta arkadaşlar, hukuku idare bakımın
dan bir kayid koysak, o dahi cezanın temadisi 
demektir. Onun için bendeniz bu yüksek arka
daşlarımızdan sorarım, kanuna bunu nasıl yer
leştirmişlerdir? 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — O vakit biz 
mücrim oluruz. 

ALÎ ŞEVKET ÖNDERSEV (Gümüşane) — 
Bunları mebus yapacaksın galiba. 

MEHMED SOMER (Devamla) — 150 İlk
ler hakkındaki bu mütalaama verecekleri izahat 
üzerine tekrar rücu etmek üzere meseleyi bu
rada bırakıyorum. 

İkinci kısma gelince; memleketteki heyeti 
mahsusalarm ve istiklâl mahkemelerinin ver
dikleri kararlar üzerine memleketin içinde bi
zim gibi hukuku medeniyesine sahib olarak ya
şamakta olan bir çok vatandaşlar vardır. Bun
ların yalnız bir eksikleri vardır. Âmme hizme
tinden mahrumdurlar. Senelerdenberi bekledik
leri kanundan yalnız bunu istiyorlardı. Biz on
ların da cezalarını daha iki sene tecil ediyo
ruz. Arkadaşlar Atatürk bu işe teşebbüs ettiği 
zaman yanmda kaç kişi vardı? Yavaş yavaş bü
tün millet Atatürkün büyük şahsiyetim büyük 
görüşlerini anladıktan sonra ona iltihak etti. 
Fakat dört beş sene kadar millet inledi. Taki 
bu mühim vaziyeti anlayıncaya kadar. Onun için 
biraz daha semin olalım, dahilde bulunan in
sanların herbiıi mücrim değildir. İçlerinde öy
leleri vardır ki işgaller ve zaruretler dolayisile 
bin bir türlü ihtiyaç dolayisile buralara gele
memişlerdir ve esasen gelselerdi bile burada 
onlara verilecek iş yoktu. Onun için ne olmuş 
olmuş bunlarm biİâkaydü şart affe dahil olma
larını heyeti celileden tekrar tekrar rica ederim. 
Arkadaşlar af kanunu yapryoruz, yeniden ceza 
kanunu tedvin ediyoruz ve biz bu kanunu bütün 
dünya muvacehesinde yapıyoruz ve ortaya atı
yoruz. Onun için gerek Adliye encümeni arka
daşlarımızdan ve gerekse Hükümetten kanunun 
af kanunu olarak çıkarılmasını minnetle rica 
ediyorum. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Arka
daşlar, bu gün çok mühim bir mevzu üzerinde 
burada müzakere cereyan etmektedir Tabiidir 
ki, bu kürsüden herkes kanaatini serbestçe ve 
hür olarak söyler ve söyleyecek ve söylemekte
dir. Münakaşa ettiğimiz vatanm bağrına hançer 
dayayanlardır. Arkadaşlar biz o vakitler bu 
işin içinde bulunduğumuz için çok rica ile siz
den istirham ediyorum ki müsaade ediniz. Ben
deniz bunun ufak bir çerçevesini yapayım. Çün
kü aradan 20 sene geçmiştir. O vakit 12 yaşm
da, 14 yaşmda, 15 yaşmda ve 10 yaşmda bulu
nan çocuklarımız, vatandaşlarımız, yavrularımız 
bu gün büyümüşlerdir; belki karşımızda, samiin 
içinde 30 yaşmda, 35 yaşmda gençlerimiz vardır 
ki, o günü tamamile idrak edemezler. Bunu yal
nız tarihten okuyorlar. Yalnız tarihten okumak 
kâfi değildir. İçinde bulunanların ağzmdan işit
mekle bu meselenin ne olduğunu daha ziyâde 
ve daha iyi anlayacaklardır. Bunun için sizden 
rica ediyorum. Ufak bir hulâsasını yapacağım. 
Eğer vaktinizi gaybedersem af f mızı şimdiden ri
ca ederim. 

Arkadaşlar, bu güruh Osmanlı İmparatorluğu 
çökerken, düşmanlarımız yer yer memleketi iş
gal ederken Türk istiklâlinin mezarı kazılırken, 
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bunlar da o mezarı kazmak için maddî ve mane
vî onlarm alât ve edevatı olmuşlardı. Kazma, 
kürek ellerinde Türk istiklâlinin, Türk vatanmm 
mezarmı kazıyorlardı. Türk milleti vatanm her 
bucağında teşkilât yaparak, her ne bahasına 
olursa olsun istiklâlini, şeref ve haysiyetini ko
rumağa çalışırken yine bu güruh, gerek îstan-
bulda ve gerek vatanm diğer bölgelerinde fesad 
tohumlan ekerek isyanlar çıkarıyor, büyük Türk 
tarihinin şanlı yapraklarmı biçmek kasdi ile ve 
olanca varlıkları ile sui kasda çalışıyorlardı. 

Osmanlı impparatorluğu harbden mağlûb çık
mış, memleketin bir çok mühim yerleri düşman
lar tarafından istilâ edilmiş, ordular dağılmış, 
silâh depolarımıza vaziyed edilmiş, Meclisi me-
busan ortadan kaldırılmış, hasılı bütün varlık
larımız sıfıra indirilmiş Ortada hakikatte hiç bir 
mana ifade etmeyen ve kandilde yağ tükenmiş 
bir fitildeki kâh kararan, kâh açılan bir ışıkçık 
gibi heyula, bir hilâfet ve saltanat beliriyordu. 

Bununda bütün kuvvet ve kudretini teşkil 
eden unsur bu damgalı vatan hainleri yüz elli
likler idi M, bunlar da başta halife olduğu hal
de bütün talilerini müstevlilere terketmiş bulu
nuyorlardı. Diğer taraftan da yurdumuzun her 
tarafında vatanı kurtarmak, istiklâle kavuştur
mak için küme, küme kahramanlar teşkilâtla 
meşgul oluyor, düşmanlarla çarpışıyor necat 
yollarını arıyorlardı. 

Tam bu zamanda idi ki, yurdun göbeğinde 
Allanın bir mucizesi olarak Türk Milletine ihsan 
buyurduğu büyük kurtarıcı Mustafa Kemalin 
sesi işitildi. İşte bu ses bugün Türkün atalığına 
bihakkın lâyik ve binbir misalile göz ile gö
rülür el ile tutulur varlıklarile andığımız Ata-
türktür. Sabrediniz, sebat ediniz, zafer muhak
kaktır. Bu ses yurdun her tarafında bir saika 
gibi atladı. Haddi zatında büyük bir asker 
olan ve geçirdiği şanlı muharebelerde Türk 
ruhunu iyi tedkik eden memleketin ahvali ru-
hiyesini yakından bilen istikbali çok evvelden 
keşfedebilen büyük dahi evvelce çizmiş olduğu 
programı tatbika koyuldu. 

Yurdun muhtelif semtlerini dolaştı, Anka-
rada yeni bir Meclis topladı. Fakat yurdun her 
tarafı sonsuz bir mahrumiyet içinde, hiç bir 
şey yok, yalnız başta Büyük kurtarıcı Atatürk 
ve onun arkasmda imanlı, fedakâr, kahraman, 
vefalı fakat silahsız cephanesiz, çırılçıplak, el
leri sopalı bir Türk Milleti. Savaşa başlanmıştı. 
Ancak bu hainler yine durmuyorlardı. Yeni, ye
ni tedbirlere başvurarak bir taraftan düşman 
ordularını memleketin harimi ismetine sokarken 
diğer taraftan halife orduları teşkil ediyorlar. 
Kuvvei inzibatiye namı altında bir takım be
yinsizleri bizi tedibe gönderiyorlardı. Bir taraf
tan da halka beyannameler neşrediyorlar, mem
leketin bir çok yerlerinde isyanlar çıkarıyorlar, 
Şeyhülislamları vasıtasile Ankarada teşekkül 
eden Meclis azalarını hilâfete asi ve bagilikle 

ittiham ederek idam fetvaları neşrediyorlardı.. 
iş bununla da kalmiyordu. Bir kısmı Ame

rikan mandası altına, bir kısmı da İngiliz man
iası altına girmekten başka necat olmadığını 
kuvvetli propagandalarla halkı aşılıyorlardı. 
tşte bunlarm hiyanetlerinin derecesini ölçecek 
çok küçük ve basit bir bilanço. 

Şimdi gelelim af meselesine; bunları affede
rim mi, etmiyelim mi?. Mümkün olsa ve ben 
Mecliste bulunmasaydım ve dışarda benim kana
atimi sorsalardı asla, Kimi affediyoruz?. Vatan 
hainleri affedilir mi derdim. Kardeşimi, baba
mı öldürmüş olsaydılar belki affederdim. Fakat 
vatan hainini asla. 

Malûmu âlinizdir ki, hukuk kaidelerinde cü
rümle ceza beyninde bir nisbeti adile bulunması 
şarttır, lâzımdır. Eğer bu nisbeti gözetirsek 
bunların yaptıkları cürmü hukuk kaidelerine 
göre tartmış olsak bunları affetmek değil vü-
cudlarmı bütün, bütün dünyadan kaldırmak 
lâzımgelmez mi?. Bununla beraber Hükümeti
miz bize bir kanun lâyihası getirmiş. Bizden 
bunlarm affini taleb ediyor. Biz öyle yekvü-
cud bir Meclisiz ki, öyle birbirimize kaynaşmış 
siyasî bir külteyiz ki, bizim mi Hükümetten il
ham aldığımız, Hükümetin mi bizden ilham al
dığını kimse bilmez. Onu yalnız biz biliriz (Al
kışlar). Onun için Hükümetin esbabı mucibesi 
bize mümkün olduğu kadar vazıh sebebler gös
termiştir. Buna bende bir sebeb ilâve edeceğim. 

Bizi sevmiyenler de olabilir. Bizi farzı mu
hal ihtiraslarla da itham edenler olabilir. Olabi
lir a? Halbuki başta Atatürk olmak üzere bizim 
Meclisimizin, Hükümetimizin, Partimizin şiarı, 
hedefi, gayesi asla şahıslar değil, yalnız ve yal
nız vatan istiklâl ve refah duygularıdır (Bravo 
sesleri. 

Bizim Hasan, Hüseyin, Ali, Veli ile işimiz 
yoktur. Kim doğru yoldan şaşarsa kardeşimiz, 
babamız da olsa onu derhal tepeleriz. Rejimimiz 
çok kuvvetlidir. Atatürk, Meclis, Hükümet, millet 
birbirile yuğrulmuş bir kal'ai ahenindir. 

Arkadaşlar, onlarm alnındaki o damga silin
mez. Onların burada kalp akça kadar bile kıy
metleri yoktur. Bizim onlara vereceğimiz iyi 
bir şey varsa o da Türk yurdunda mezarları için 
iki metre bir çukur, bir kaç kürek topraktan 
daha kıymetli ne olabilir. Ne mutlu insan imiş
ler ki onlara son zamanlarmda Türk toprağında 
bir karış yer veriyoruz. 

Arkadaşlar, Cumhuriyetin kimseden korkusu 
yoktur. Dalâlete sapanlara kahrı çok büyüktür, 
fakat şefakat ve merhameti de o nisbette bü
yüktür. Türk milletine esaretin yakışmadığı, 
Türk vatanmm nasıl korunduğunu yepyeni, ter
temiz, pürüssüz bir istiklâle malik medeniyet 
ve refaha dev adımlarile koşan Cumhuriyet ida
resinin ne olduğunu gelsinler, görsünler, tecdidi 
iman etsinler. Şehidlerimizin önünde eğilsinler, 
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gazilerimizden af dilesinler. Başta Atatürk ol
mak üzere Meclis ve Hükümet şahıslarla asla 
uğraşmaz. Düşündükleri yalnız istiklâl ve Türk 
milletine refah ve saadet.. Şurası da iyi bilinme
lidir ki dün olduğu gibi bu gün de rejime, Türk 
vatanına hiyanete yeltenenleri asla müsamaha 
ile karşılamayız, bilâkaydüşart boyunlarını ko
parırız (Alkışlar). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Uzun söylemek is
temem. Benim kısa görüş ve mahdud düşünce
me göre bunları affetmek kabiliyetinde değilim. 
Geleceklerin içinde memleketimin namusunu, ta
rihini iekeleyenler olduğu gibi şahsan beni de 
izrar edenler ve masa başında kardeşimi koyun 
gibi kesenler vardır ve hatta o zaman bizzat ba
na, git, o Mustafa Kemale söyle; dönüşte Mec
lisi abluka eder, alt üst ederim diyenler de 
vardır. Bunları ben şahsan affedemem. 

Yalnız birinci Mecliste bulunan arkadaş
ların hafızalarına müracaat ediyorum. O za
man Meclis iki grupa ayrılmıştı. Tecdidi intiha
bat kararı verildikten sonra birinci grupa men-
sub olan arkadaşlardan, Atatürk, mensubiyet
lerinin derecesini anlamak için bir beyanname 
almışlardı. O beyannamede herkes hissiyatını 
yazdı. Ben de şöyle yazmıştım: Ulu Reis, emelim 
hayatta bulundukça izinde yürümek, yolunda 
ölmektir. Böyle bir taahhüdü verdiğim için; ma
demki bu gün onun yüksek şefkati bu hainle
rin af fini istilzam ediyor; ben de kanunun 
kabulüne taraftarım (Aferin sesleri). 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Aziz arka
daşlar, benden evvel söz söyleyen muhterem ha-
tiblerin çok yüksek duygularına tabiî ben de iş
tirak ederim. Ben yalnız bu af kanununda sez
diğim bir ciheti huzurunuzda tebarüz ettirmek 
için geldim. 

Hiç şüphe yok, dehası kadar ulüvvü cenabı, 
şefkati ve merhameti hududsuz ve payansız olan 
Atatürk, böyle jestleri pek tabiî olarak gösterir 
ve ona bağlı olan Hükümet ve Büyük Meclisi de 
elbette onun bu jestine büyük bir huzurla işti
rak eder. Bizim rejimin ve Cumhuriyetin meta
neti ve salâbeti, o kadar büyükdür ki değil böy
le yıkılmış, ezilmiş 150 hainin enkazmı içine al
mak belki bunlar gibi 150 000 kişinin enkazı 
dahi olsa bizi rahatsız edecek hiç bir kudret ve 
hiç bir fenalık izhar edemez. Bu gayet tabiidir. 
Bizim şiarımız olan bence ve bütün arkadaşları
ma tercüman olarak iddia edebilirim ki, en bü
yük haslât vatan aşkı ve vatan duygusudur. 
Vatan için ölmek her şeyi vatan uğruna feda et

mek, varlık, çoluk, çocuk, mal, mülk ne varsa hep
sini ona kurban etmek bizim ezelî şiarımız olduğu 
gibi ebedî vasfımızda olacaktır. Binaenaleyh, 
vatanda yaşamak en büyük saadettir, vatandan 
cüda olmaksa idamdan daha ağır, en büyük ceza
dır. işte büyük Atatürkü ve onun kurduğu 
yüksek Cumhuriyet bunlardan kaçmış olanları 
giyaben idama mahkûm edebilir ve ele geçirdi

ği vakit de pekala asabilirdi. Fakat o cezayi 
çok hafif gördüğü için onları vatandan mahrum 
etti. Bu, dünyada bir haine verebileceğimiz en 
ağır cezadır. Çünkü vatan aşkı bizim en büyük 
haslâtimizdir. 

Ben kısa bir zaman Filistinde konsolosluk et
tim. O münasebetle Suriyeyi defaatle gezdim. 
Tabiî vazifem iktizası, orada sefil sefil dolaşan 
bu serserileri de tedkik ve takib etmekte idim. 
Bunların her gün nasıl öldüğünü gözümle gör
düm. Arkadaşlar hiç şaka değildir. Belki şuraya 
buraya yapışarak en sefil hizmetlerle bir kuru 
ekmek tedarik ediyorlardı. Fakat nereye gider
lerse sen vatanından koğulmuşsun, diyorlardı. 
Bunlar bu ceza ile, 15 sene içerisinde 5475 defa 
ölmüşleridr. Yani her gün ölmüşler ve fakat 
yeniden ölmek için, bir daha inleyerek diril-
mişlerdir. Şimdi arkadaşlar biz onları affedi
yoruz. Ne diyoruz. Buyurun yıkmak istediğiniz 
memleket işte böyle yaşar. Şimdi bunlar gele
cekler. Hiç şüphe yok M, değil şimendiferle va-
porla hatta sürüne sürüne gelmeğe razıdırlar. 
Öyle bir geliş geleceklerdir ki, Onlar yıkmak is
tedikleri vatanm nasıl mesud olduğunu nasıl 
tekâmül ettiğini, nasıl bütün dünya nazarında 
mukaddes bir vatan olduğunu görecekler. En 
küçük duyguları varsa bu suretle zillet ve mah
cubiyet altmda her gün ezileceklerdir, işte on
lar için hakikî mezar budur. Onun için arkadaş
lar ben bu verilen cezanın ne kadar müdhiş ol
duğunu tebarüz ettirdim. Bu verilen affin on
ların vicdanı varsa onlar için yeni ve ağır bir 
ceza olduğunu iddia ediyorum. Bunun için affi 
ben de taleb ediyorum. 

VASFI RAŞtD SEVlĞ (Sivas) — Saym ar-
kadaşlarım, muhterem arkadaşlarımı dinlerken 
C. H. P. sinin lûtfu ile aranıza ilk katıldığım gü
nü ve bu kürsüden ilk söylediğim sözü hatır
ladım. 4 ncü B. M. Meclisi Reisicumhur intiha
bını yapmpış ve tekrar Atatürkü lâyik olduğu 
o mevkie getirmişti.- Hiç bir kuvveti temsil et
meyen, küstahlıktan başka bir meziyeti olmayan 
Mehmed Ali, intihabı müteakib gönderdiği bir 
telgrafla protesto etmek gibi terbiyesizliğe bile 
hayret veren bir cüret göstermişti. Halifenin 
emrinde maddî bir surette yıkamadığı ve öldü-
remediği bu milletin ikbaline ve varlığına ta
hammül edemeyen bu küstah böyle bir prostes-
toda bulunmuştu. O zaman ilk sözümü söyle
miş ve bu milletin her 4 senede bir Atatürkü 
Reisicumhur intihab etmek suretile, bu milletin 
varlığına tahammül edemeyenlerden intikam al
mak temennisinde bulunmuştum. Millet bu tarz
da intikam almakta devam ediyor ve hiç şüb-
hesiz devam da edecektir. 

Arkadaşlarımı dinlerken 150 liklerin Ata-
türke sui kasd için yani bu milletin varlığma sui 
kasd için içeri soktuktları adamları düşündüm ve 
nihayet ismi başlı basma bir program olan Cum
huriyet gazetesinde fırka ve cidal arkadaşımız 
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Yunus Nadiye gönderilmiş olan o küstahça ya
zılmış mektubu hatırladım. Bir 150 lik, bu mil
letin bir vekili olan temiz bir arkadaşımızla di
ğer bir 150 ligi mukayese cüretini daha buraya 
gelmeden gösteriyordu. Fakat arkadaşlar aca
ba biz bu kanunu bu hislerin ve bu hatıraların 
ölçüsü ile mi ölçmeliyiz? Eğer bu gibi bir hata
ya düşersek evvel emirde hürmetimize ve itima
dımıza hududsuz bir derecede mazhar olan Hü
kümet Reis ve azalarının hissiyatlarına hürmet
sizlik gosterimş oluruz. 

Misakı millî ismile tarihte yaşayan hâdisele
re ihanet etmiş olan bunlara karşı filen saf al
mış, cebhe almış olan Celâl Bayar ve arkadaşla
rının kalblerinde de muhterem hatiblerin söyle
dikleri sözlerin kopardığı fırtınaların bütün ha
yatiyeti ile esmekte olduğuna hiç şübhe etmi
yorum. öyle ise bu kanunu bu gibi hislerin öl
çüsü ile ölçmeyerek Cumhuriyetin ve milletin 
yüksek menfaatleri zaviyesinden ölçmek daha 
muvafık olur (Bravo sesleri). Tarihe, inkılâba 
ve Türk milletine karşı şayanı takdir bir kiya
setle bu kanunu reyinize arzeylemek cesaretini 
göstermiş olan Hükümetin esbabı mucibesinde 
hangi noktai nazardan bu kanunu tedkik etmek 
lâzım geldiğini öğreniyoruz. İsterdim ki, bütün 
yüksek mekteb ve lise talebeleri bu esbabı mu-
cibeyi okusunlar ve Cumhuriyetin azametli ve 
yüksek mevkiini ve kuvvetini öğrensinler. 

Muhterem arkadaşlarım; harb sonu devrinde 
teşekkül eden hükümetlerin çoğu zabıta kuvveti
ne ve ordunun dışında teşkil edilen müsellâh 
müfrezelere istinad ediyor. Türkiye Cumhuriyeti 
ise hiç bir vakit zabtıa kuvvetine istinad etme
miştir. Türk vatandaşlarmm izanma, vicdanı
na, anlayış ve duygularına istinad etmiştir 
(Bravo "sesleri). Daha dün Genel sekreter mat

buat kanununu müdafaa ederken, Türk rejiminin 
bariz ve karakteristik bir vasfını teşhir etti. Tür
kiye Cumhuriyeti bütün müesseselerinde, bütün 
kanunlarında Cumhuriyetin ve onun icabatı 
olan hürriyet ve adaletin ananelerine sadakat 
göstermiştir. Bu gün şu mühim kanunun mev
zuu hakkında Fırkanm bir kararı bile yoktur. 
Her mebus istediği gibi söylemekte, istediği gi
bi rey vermekte serbesttir. Bu serbestiyet han
gi parlâmentoda mevcuttur? Türkiyede bütün re
jimin düşmanları serbestçe yaşamaktadır. 

Türkiyede rejim muhaliflerini, barındıracak 
karargâhlar da yoktur. Cumhuriyet bir itimad 
işidir. Türkiye Cumhuriyetinin nurları yalnız 
zirveleri ışıldatmaz, yalnız satıhları parlatmaz. 
En derin tabakalara kadar nüfuz ediyor. Çukur
ları o aydınlatır. Her zerre onun nurundan feyiz 
alır. Bu kanun ölmüş yapraklara hayat vere
cektir. Arkadaşlar, kütüğünden kopup ayrılan 
yapraklar ölü yapraklardır. Memleketin dışma 
atılmış insanlar da o yaprakların eşi insanlardır. 
Türkiye Cumhuriyeti bunlara bu kanunla hayat 
veriyor. Bu vaziyet karşısında bu kanuna rey 

vermemek elimden gelmiyor (Alkışlar). 
HAKKI UNGAN (Van) — Arkadaşlarım gi

bi belagatla ifadei meram edemiyeceğim. Malû
mu âliniz ceza vardır ki, onu affetmek, her za
man lütuf ve atıfet sayılmaz. Memleketine ve 
milletine karşı ihanet eden bazı kimseler bir ka
nunla kapı dışarı edilmişlerdir. Onlar bu aziz 
yurdun mübarek havasmı epeyce bir zaman te
neffüsten mahrum kaldılar. Bence onların bu 
yurddan uzak kalması ağır bir ceza değildir. 
Onlarm cürümlerine karşılık ve lâyik bir ceza 
bulmak müşküldür. Ancak olsa olsa yıkmak is
tedikleri yurda gelib onun, yani o aziz yurdun 
hakikî evlâdları elile ve sevgisile ne derecelere 
yükselttiğini gözlerile görmek cezasıdır. İşte ben 
bunu af şeklinde bir ceza sayıyorum. Yaptıktla-
rmdan utanmayanlar aramıza gelebilirler. Bina
enaleyh bu kanunu kabul buyurunuz ki, arzet-
tiğim bu cezayı görsünler. Bunlardan evi kapı
sızı bahçesi duvarsız biri, bu af münasebetitle, 
bize küstahlık isnadı gibi, kendine lâyik bir he

zeyanda bulunmuştur. Ona lâyik olan cevabı ve
recek bu yurdda, onlar ayarmda kimse yoktur. 
Onun için gece karanlıklarında susmayı anlama
yanlar gibi hiç de durmasınlar. 

Aziz milletimizin, Büyük Atamızm şerefi na
mına bu kanunu kabul etmek muvafıktır. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Arkadaş
lar, ben bir vakitler yabancı bir diyara gitmiş
tim. Smırı geçer geçmez her şey beni sıkmağa 
başladı. Oralarda kâh bir yalnızlık, kâh bir 
öksüzlük hissi duyarak içim sızlryordu. Bir ta
raftan oralardaki yükselişi görerek memleketi
mizi harab bırakan adamlara karşı içimde uya
nan hinç, ayrıca o da beni müteezzi ediyordu. 
Hülâsa bu gezintinin zevkini bendeki vatan his
si, yurd duygusu kaybetti, sildi. Fazla durama
dım, geldim. 

Arkadaşlar, değil insanlarda hayvanlarda 
bile yurd sevgisi vardır. Evet, memlekete iha
net ettiler, vatana ihanet ettiler ve her fena
lığı yaptılar. Bunu biz adım adım takib ettik, 
okumadık gözlerimizle gördük, kulaklarımızla 
işittik. Yanan şehirlerin alevleri içerisinden ök
süzler kurtardık. Bunları hep biliyoruz, hepsi
nin müsebbibi bunlardır. Fakat arkadaşlar, za
man taşı bile yumuşatır, çeliği bile eritir. Bu 
adamların taş kalbleri şüphesis yangın kül
leri arasından Büyük önderin Onderliğilc çıkan 
bu yeniliği ve yükselişi görmüşlerdir, elbette 
taannüdlerinden vaz geçeceklerdir. Gözleri var
sa, kör olası gözlerile elbette bunu görecekler
dir, yanılmış olduklarını anlryacaklardır. Bu
nun banisi olan Atatürke karşı minnetle, şük
ranla yürekleri dolacaktır. Arkadaşlar, af, dâ
ima yüreklerde minnet ve şükran duygusu ya
ratır. Ceza yüreklerde, en âdilâne ceza olsa bile, 
ufak bir hinç yaratır. Bırakm bu adamları gel
sinler, görsünler. Elbette yüreklerinde bize karşı 
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minnet hissi uyanacaktır. Biz bunları memlekete 
sokmayabiliriz, affetmeyebiliriz. Fakat af
fediyoruz. Çünkü rejimin, Cumhuriyetin 
bunlardan korkusu yoktur. Bunlar ken
dilerine ehemmiyet verilen simalardan ol-
mıyacaklardır. Çoğu ihtiyarlamış olan bu 
adamlar gelsinler, arkadaşlar. Şunu biliniz ki, 
bir arkadaşın dediği gibi, kapryı açıb buyurunuz 
diyemem. Gelsinler. Her türk, bu adamlarm çeh
resinde, yanan köylerinin alevini, ölen kardeş
lerinin kanlarmm aksettiğini görecektir, işte 
böyle rüsvalar gelsinler, görsünler, işte biz af 
ediyoruz. Onlar da gelecek yüz varsa gelsinler. 
Fakat şunu bilsinler M, eski nifakları devam 
edecek olursa Cumhuriyetin pençesi, Türk genç
liğinin elleri yakalarında olacak bu adamları 
kahredecek ve ezecektir, (alkışlar) 

FÎKRÎ MUTLU (îçel) — Muhterem arkadaş
lar; Atatürk güneşinin kuvvetli ve olgun ziya
sından ilham alan Bayar Hükümeti yüksek hu
zurunuza bu af kanununu getirdi. Bence iki 
maksadla. 

Birisi, inkılâbın memleketimizde tamamen 
kökleşmiş olduğunu Atatürk rejiminin tama
men yerleşmiş olduğunu kimseden pervamız ol
madığını bütün cihana ilân etmek. 

îlrincisi, milletimizin Türk milletinin ezelî 
şiarmda mevcud şefkat ve merhamet hissine 
tercüman olmak. 

Arkadaşlar, bu kanun, af kanunu değildir. 
Zavallı, bedtıynet insanların, yaşayan ölülerin 
son varlığı üzerine okunan, yüksek ulusumuzun 
şefkat ve merhamet fatihasıdır. 

Varsa kalbleri sızlasm, utansınlar, ağlasın
lar, bunu böylece bilerek kabul edelim. 

MUHÎDDÎN BAHA PARS (Ordu) — Arka
daşlar, ben ilk mecliste EsMşehirde istiklâl mah
kemesi azası ve sonra Konyada da istiklâl mah
kemesi reisi idim. Bir karmca bile öldürmedim, 
fakat belki yüzlerce adam astım. Onların asıl
ması için imza koydum, idam ettiğim adamlarm 
simaları birer birer şimdi karşımda dolaşıyor. 
Onlar için bu kanun münasebetile Allahtan mağ
firet dilemeğe mecburum. Biz yüz ellilikleri af
federken Allah ta onları affetsin. Çünkü asıl 
mücrim olanlar onlar değildi. Asıl mücrim, on
ları tahrik eden bu gün affettiğimiz adamlardır. 
Eskişehire, gönderdikleri casuslar ya yetmiş 
yaşmda Süleyman Karzak denilen bir ferik, ya-
hud bir prens diye kendisini satmış olan mec
nun bir Salâhaddin veyahud okuma yazma bil-
miyen Hasan veya Veli idi. Asker kaçakları 
idam ettik. Onları, siz din aleyhinde bulunu
yorsunuz, gâvur oluyorsunuz diye iğfal edenler 
gene bu adamlardı. Konyada, Konya isyanında 
bir kısım halkımızı, bu orduyu önünden ve arka
dan vurun diye teşvik eden sarıklı cahillerden 
14 ünü birden astık, bu adamlar da yine bu yüz 
elliliklerin iğfaline kapılmış olanlardı. Yüzelli-
likleri affediyoruz, affetmekliğimizin asıl sebe

bi, esbabı mucibe lâyihasında gösterilmiştir, on
ları arzedeceğim. 

Arkadaşlar; bazı arkadaşlar dediler ki, bu 
adamlar her gün birer kere öldüler. Ben de di
yorum ki, bu adamlarm her gün biner kere öl
meleri lâzımdır. Fakat Atatürkte temessül 
eden, Atatürkte haddi gayesini bulan Türk mil
letinin şefkat ve muhabbeti, ulûvvu cenabı, iti
madı nefsi bu adamlarm bu cürümlerini dahi af
fetmek için kâfidir. Bir şair, Tanrmm mağfi
retinden de büyük mü günahım» demiş, onlar 
da «Türklerin merhametinden, şefkatinden bü
yük mü günahım» diyebilirler. Bu adamlarm bir 
tek şairleri vardır, bir de naşirleri var. Onlarm 
lisanile elbette Atatürke, elbette Hükümete, 
iltica ederek yalvardılar, ağladılar ve hepsi va

tan hududuna gelerek «bizi buraya alm» diye 
bağırdılar. Bu feryadlarma belki de bakılmrya-
bilirdi, fakat ne yapalım ki bunlarm burada bel
ki 850 belki de 5850 evlâdlan, kardeşleri, hısım
ları, akrabaları vardı, işte asıl insanı zâfa dü
şüren cihet budur. Bu adamlar memleket içinde 
dolaşırken, 150 liklerden her hangi birinin oğ

lu veya kardeşi gibi dolaşıyorlar. Mücrimlerin 
oğlu veya babası olmak töhmetini taşıyorlar. 
Bunlar içinde bir çokları babalarmı veya kar
deşlerini telin etmişlerdir ve etmektedirler ve ni
hayet bu gelecek adamlar artık birer pıhtıdan 
ibarettir. Birer pıhtı, birer müstehase, birer iğ
renç vücud, birer ölmüş vücuddan ibarettir. Gel
sinler, bazı arkadaşlarımın dedikleri gibi mille
tin yüksek nazarları önünde eğilsinler. 

Emin Sazak arkadaşıma cevab vermek için de 
söyliyeyim ki; Türk çocukları bu afta, hem 
Türklüğün ulûvvü cenabmı ve hem de Türkün 
itimadı nefsini bulsunlar, hem de acımızın, asıl 
merhametimizin burada kalmış olan, onlarm 
evlâdlarma ve kardeşlerine müteveccih olduğu
nu bilsinler. 

Tekrar ediyorum, biz bunları bu gün affede
ceğiz. Fakat bunlarm teşviki ve bunlarm iğfa-. 
li neticesi idam edilmiş olanları da Allah affet
sin (Bravo sesleri, alkışlar). 

AKA GÜNDÜZ (Ankara) — Sizin huzuru
nuza bir müsavi arkadaş gibi çıktım. Fakat bir 
tarihi temsil eden bu kürsünün manevî huzuru
na, manevî bir mücrim gibi çıkıyorum. Çünkü, 
affolunmağa ben muhtaç iken, yanlış bir kelime 
kullanarak, ben başkasını affa teşebbüs ediyo
rum. Bu kanundaki af kelimesi formüler bir ke
limedir. Hukukî ve teşrii formülü af kanunu
dur. Fakat bunun mahiyeti bir cezayı bitirme
den durdurmaktır. Maddî bir cezayı olduğu yer
de alıkoymaktır. 

Fakat teşriî ve hukukî formül buna af di
yor, bizde bunu böyle kabul etmeğe mec
buruz. Fakat acaba af diyecek biz miyiz?.. 
Kendi şahsımı alayım. Tek beyaz rey ve
recek ben miyim?.. Evet benim. Amma 
bunda maddî hakkım olduğu gibi acaba ma-
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nevî hakkım da var mıdır?. Hayır manevî hak
kım yoktur. Binaenaleyh, kendi hakkımı kul
lanarak rey verirken manevî bir mücrim va-
ziyaretinde bulunuyorum. Onlar, yani gelecekler 
hakkında bir şey düşünmüyorum. Kendi hak
kımda düşünüyorum. El açarak dize geliyorum. 
Diyorum ki, bugün kocasını Anafartalarda, 
evladını Sakaryada bırakıb şimdi gözleri göre-
miyecek kadar ihtiyarlaşan Türk anaları! Bun
lara sebeb olanlar hakkında beyaz rey verece
ğim, siz beni affediniz. Gene dize gelib ellerimi 
açıb diyorum ki, Göke düşenlerin yerde kalan 
dul ve öksüz bıraktıkları! ey denizde kalanlar; 
yurdda şimdi rahat yaşayan fakat sizin hasreti
nizi çeken akibetinize sebeb olanlarm iztirabını 
duyan kardeşler, hemşireler! Ben sizin verdi
ğiniz vekâletin maddî kısmında bir beyaz rey 
veriyorum, manevî kısmında siz de benim cür-
mümü affediniz ve nihayet, yalnız dizimle değil, 
yalnız ellerimle değil, yalnız alnımla değil; be
yaz reyi veren bu muztarib alnımla değil, bü
tün mevcudiyetimle dize geliyorum: Dumlu pı
nardaki merkadinde al sancaklı kolu göklere 
yükselen aziz Mehmedciğin önünde dize gelerek 
diyorum ki: Mehmed, ben bu beyaz reyi veri
yorum, amma sen beni affet ve ey yaşayanlar, 
ey mukaddes ruhlar, ey ölmüş olanlar, ey va
tandaşlar; bu beyaz reyi vermek için hiç bir 
esbabı mucibe lâyihasına lüzum yoktur. 

Çünkü bize sorarsanız bu kanunun tek bir 
esbabı mucibesi vardır. Bize sorarsanız ki, mu
hakkak soracaksınız, maddeten soracaksınız, ma
nen soracaksınız, tarihen soracaksınız: Niçin bu 
beyaz reyi verdiniz?. Bunun tek bir esbabı 
mucibesi vardır: Bundan 20 sene evvel bir avuç 
vatandaş, bir Akdeniz cenub kıyıları kahrama
nının etrafında toplandı ve ona inanını gösterdi. 
Bir avuç vatandaş Ege denizinin şimal kıyıları 
kahramanının etrafında toplandı, ona inanını ve 
bağlılığını gösterdi. Bu Şişli caddesinde böyle 
olduğu gibi, Samsun kryısmda da böyle oldu. 
Erzurumda da, Srvasta da böyle oldu. Bu bir 
avuç insan; bir hapaz, bir belde, bir vatan in
san halinde bu büyük millî kahramanın etrafın
da bir vücud olarak toplandı. Sebeb ne idi? 
Sebeb; o kahramanın her tüttüğü işin ve her 
verdiği kararm doğruluğuna inanmaktı. 

Hükümet, bize böyle mühim bir kanun geti
riyor. Aeaba Hükümet bu kanunu getirmek için 

bu milletin hâlâ ve müebbeden bağlılığını muhafa
za eden büyük şefin reyi alınmamış mıdır? Mu
hakkak alınmıştır. Binaenaleyh, bu ne şefkat 
meselesi, ne de hamiyet meselesi ne de ceza me
selesidir. Bunlarm hiç biri esbabı mucibe teş
kil tmez. 

Size bir şey soruyorum, arkadaşlar; Atatürk 
şef olduğu gündenberi ne düşünmüşse iyi düşün
müş müdür? (Tabiî sesleri). 

Ne yaptı, ise neye söz verdi ise iyi yapmış-

mıdır, iyi söylemiş midir? (Hay hay sesleri). 
Bütün esbabı mucibe budur arkadaşlar (Bra

vo sesleri, alkışlar). 
O düşünmüş, Hükümetin kararma evet ben 

de tasvib ediyorum demiş. 
Fakat biz, onun düşündüğü gibi düşüneme

diğimiz için ve yalnız onun gibi inandığımız, iti-
mad ettiğimiz için, mutlaka şu veya bu esbabı 
mucibe değil, bunda bir iş vardır, onu da Ata
türk biliyor ve muvafakat ediyor. Onun için be
yaz rey veriyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Saym arkadaşlar; bu kanunun müzakere edil
diği şu an, istiklâl ve inkılâb aşkı yüreklerini 
bürüyen saym arkadaşların milletin istiklâl ve 
inkılâbı kadar istikbaline de matuf olan yerin
de bir hassasiyet ve heyecanla söyledikleri de
rin ve özlü sözleri bu anda benim gözümün önün
de, vicdanımın karşısma yan yana iki vazi
yet dikti. 

Biri, 20 sene önce içten ve dıştan ateşe veril
miş yer yüzünde tarih boyunda hiç bir milletin 
maruz kalmadığı yok edici bir yangına maruz 
kalmış, maddî bütün vasıtaları almdığ gibi ken
dini kurtarmak için tek silâhı olan maneviyatı
nın da yok edilmesine doğru tedbir alınmış baş
sız, teşkilâtsız yap yalnız kalmış bir millet, Türk 
milleti. Ve bu gün sırf hiç dokundurmadığı mane
viyatına dayanarak kalkman ve kurtulan, yer 
yüzünde hiç bir milletin muvaffak olamadığı bir 
kudret ve şehametle o kötülükleri yok edib bu 
gün bütün milletlerin, bütün devletlerin sade 
samimiyetini, muhabbetini değil, hürmet ve dik
katini bile üstüne toplamış olan yeni Türkiye 
Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti. Yine ar
kadaşlar, bu kanunun konuşulduğu şu an ve ar
kadaşların bu yüksek sözleri benim gözümün önü
ne birden iki manzarayı yanyana diktit. Birisi; 
demin arzetiğim gibi kötü, felâketli ve üzerimi
ze bizden başka bütün bir âlemin tevcih edil
diği günlerde onlar düşman saflarının kâh önü
ne kâh içine karışarak ve kâh onları siper alıb 
arkasmda gizlenerek bize onlarla beraber düş
manlık eden ve bu gün af kanununun mevzuu 
içine giren bu hain ve alçaklar. Diğeri onları bu 
gün affetmek mevzuunu konuşan, gönlünü yo
ran ve harekete getiren Büyük Türk milleti ve 
onun büyük mümessili olan T. B. M. Meclisi. 

Arkadaşlar, bir an için gönlümüzü, hatıra
mızı yirmi sene evveline çevirelim : Mondros 
mütarekesine dönelim. Mkmdros mütarekena-
mesinin tatbikat safahatmı hatırlayalım. Mem
leketin yer yer işgalini ve nihayet bu mille-
in kurtuluş için kalkmışlarını. Bunları izah 
etmeyeceğim, çünkü bütün bu safahatı, o günü 
yaşayan, yapan ve o gün çocuk iken bu gün bu 
millet içinde iş ve mesuliyet mevkilerinde bulu
nan bütün bu nesil, Atatürkün büyük nutkun
da en veciz ifadelerle bunu duymuş ve bilmiş bu
lunuyor. îşte böyle bir zamanda hiyanet erba-
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bmdan olan bu adamların affi konuşulurken bu 
dosyaları kapanıyor demektir. Bu dosya kapa
nırken bu hain insanların muhasebesini o gün
leri bilen insanların bir daha hatıralarını taze
lemeleri, yeni neslin ve bu milleti mütemadiyen 
tazeleyecek ve kuvvetlendirecek olan gelecek 
nesillerin önünde ve elinde bir vesika olarak kal
ması için bu muhasebenin bir defa daha bu kür
süden yapılması lüzumu ile söz almış ve huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; Atatürk bir gün Samsuna Ana-
doluya ayak basarak milletine kavuşmak ve mil
letini kendine kavuşturmak istediği günde o fe
ci vaziyetleri düşünürsek, bütün vatandaşlar hay
di ayni şekilde düşünüb hareket etmeyebilirler
di diyelim. Haydi bu insanları da bir mertebe 
kısa görüşlü sayalım. Fakat Erzurum kongresi 
oldu. O bize bir işaret verdi, Sivas kongresi ol
du, haydi idrak ve izanları bununla da uyan
madı. İnönleri oldu, haydi bu zafer de hatala
rını, yanlış düşüncelerini tashih için yetmedi. Sa
karya olduğ, büyük zafer oldu. Haydi bunlar 
da bunları büyük milletin kurtuluş yolunda mu
vaffak olmağa başladığını izah edemedi. Mudan
ya oldu, yine kara kalblerinde ufak bir aydın
lık olmadı. Lozan oldu, bu da kâfi gelmedi. 
Cumhuriyetti ilân ettik. Atatürkün şefliğinde 
kurtuluş harbinde olduğu gibi inküâb ve itilâ har
binde de bu millet birleşerek topluluğunu devam 
ettirerek bugünkü büyük eser meydana geldi ve 
nihayet bugün bu kanunun müzakere edildiği şu 
ana kadar bütün dostu değil düşmanı bile bu mil
lete hürmet ettiren, hayran bırakan bu eserlerin 
hangisi bunların kara kalbine ses verib uyan-
dırabildi?. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Lanet olsun. 
CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Devamla) — 

Bu kadar da değil şu anda dahi bunlar yer, 
yer, zaman, zaman şu veya bu ülkede şu veya 
bu maksadlara alet olarak ihanet yapmakda 
olduklarını bilmiyoruz. En katı bir münkirin 
bile bir anı gelirki, nedamet eder tövbe ve istiğ
far için höcresine kapanır. Bir fanı için bu 
hareket beklenir. Yurduna, milletine ihanet et
miş bir faniden de, bir gün nedamet his edüb ' 
vatan ve milletinin vicdanından af dilemek için 
arzettiğim tarzda bir hareket beklenir. Halbuki, 
bunlardan bu yolda en ufak bir hareket gör
medik. Bu eserlerden daha doğru ve isabetli 
daha büyük ne olabilirdi?. îşte arkadaşlar bun
lar bu mertebe müteammid ve müannid hainler
dir. 

Arkadaşlar bakın bunlar nasıl hainlerdir?. 
Türk milletinin kurtuluş hareketlerinin uzun izah
larını biri birimize yapmak zaiddir amma ma
demki muhasebe yapıyoruz, dosyayı kapıyoruz. 
Türk inkilâbmm, Türk istiklâlinin tarih, ha
reket, yaşayış esaslarının dosyalarının menşe 
ve masdarları elde bulunmak ve durmak lâzım
dır. Onun için bazan biraz bildiğimiz şeyleri 

tekrara doğru gidiyoruz. Bu memleketin kur
tuluşunun izahını yapacak değilim. Bir kaç 
misal ve işareti vereceğim. 

îşte Ulus meydanındaki abide. Atatürkü 
etrafında gözleyen neferi, varlığını yok etmek 
isteyen düşmanı karşılamak için ayaklanan 
milletin sembolü ve çoluk, çocuk genç, ihtiyar 
bütün savaş halinde gösteren ana.... 

Adanadaki abideyi bilirsiniz. Kocası ölüyor. 
Kadın yerdeki tüfengi alıyor, ölmüş kocası di
zinde yurd bekçiliğini yapıyor. 

İkinci tnönünden sonra millî orduyu yeni
den teşkil ederken Devletin kâfi nakil vesaiti 
yoktu. Hareket zamanlarında her fırka civar 
köylerden kağnı toplayıb hareketini yapacaktı. 
O zaman ben Alayunddaki fırkada idim. Bir 
tecrübe yapmak istedik. Bize müretteb köylü
leri çağırarak bütün kağnılarını yirmi dört sa-
atde ovaya toplamışlardı. 

Tiftiş için gittiğim zaman mübarek öküzle
rin başında 12 yaşından 60 yaşına kadar yüz
lerce Türk kadmı... 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Allah... 
CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Devamla) — 

Övendirelerini tüfek gibi tutmuş, saf harbe 
girmiş emre amade bulunuyorlardı. 

Sorduk, erkekleriniz yok mu?. Size ağır ve 
zahmetli işler vereceğiz, dedik. Askerliği, cep
heyi kasd ederek; onlar hizmetteler, biz geldik, 
dediler. Aylarca ordu hizmetinde çalıştılar ara
larında doğuranlar oldu. Fakat işden ayrılan ol
madı. Arkadaşlar, İstiklâl harbinin acı saf ha
lı günlerinden biri idi. Bir seyahat esnasında 
ihtiyar, kocamış bir adama bir dağda rastgel-
dik. Uzun izah etmiyorum. Biz ona bazı yollar 
sorduk, öğrendik. Ayrılırken ağlamağa başladı. 
Artık zafer günleriydi. Niçin ağlıyorsun, dedik. 
Sevinçten, dedi. Bu yaşlar sade sevinç yaşı 
değildi, ıstırab yaşıydı. Amma o günün kudreti, 
şahameti ile karışık bir çeşnisi vardı. Ne oldu, 
dedik. Olan oldu, dedi. Hiç bir neşe köksümün 
altındaki acıları gidermiyor, silmiyor dedi. İşte 
arkadaşlar, bu millet böyle çalışır, böyle ıstı-
rablar, böyle felâketler taşırken bunlar bizim 
dışımızda kalmış bütün düşmanlarla bir safda 
ve hiyanet cebhesinde bulunuyorlardı. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Lanet olsun 
o hainlere. 

CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Devamla) — 
Arkadaşlar, bu kanunun hükmüne üç kısım gi
riyor. Biri, İstiklâl mahkemelerinin, bu mille
tin istiklâl ve inkılabının kuruluşunda birer in-
kılab mabedi olan İstiklâl mahkemelerinin mah
kûmları, diğeri heyeti mahsusalarm verdiği ka
rarla cezalandırılmış kimseler. Biride sanki bir 
familyadan imiş gibi yüz ellilik soyadını taşı
yan bu bahsettiğim hainlerdir. Bunlardan ilk 
evvelki kısmı, evet kötülük yapmışlardır. Fakat 
sonunda kendi kabahatini, hatasmı, sevabını 
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Cumhuriyet kanunlarına, Cumhuriyet kuvvetle
rine ve Türk milletinin irade ve emrine tevdi 
ve teslim etmiştir. Ya bunlar!.. Bunlar, bütün 
bu hainliklerini yaptıktan sonra düşman sün
gülülerinin araşma karışarak düşman ordularile 
beraber harice firar ettiler, öbürküler, bu mem
leketin adliyesine, kanununa teslim olarak ceza
sını çekti ve çekmektedir. Bunlar ise bizi Lozan-
da binbir müşkülâta maruz bırakan düşman 
heyetlerinin uluvvu cenabma sığınarak karşı
mıza çıkmışlardır. 

Bu gün afları konuşulan adamlar her türlü 
hiyaneti yapmış müteannid, mütemerrid vatan 
hainleridir. Bir arkadaşım dediği gibi bir af ka
nunu yapıyoruz. Bu kanunu yaparken sadece af 
ve faziletin icabları bulunur ve onlar konuşu
lur. 

Hayn* ben bu düşüncede değilim. 
Biz Atatürk çocukları ve emeklileriyiz, inki-

lâb yapmış bir nesliz, inkilâb ve istiklâl aşkı ile 
bütün tarih boyunca gelecek Türk neslini yetiş-
dirme tedbirini almak vazife ve mecburiyetin
de olan bir nesliz. Onlara, biz daima kitabta, 
sözde, eserde; taze/tarih boyunca taze ve canlı 
duracak eser bırakacağız. Hangi gün hatıranıza 
gelirdi ki, 150 lik soy adını taşıyacak bu insan
lar vatanm bu kadar fena bir zamanında bu 
kadar umumî bir düşmanlık arasında bu kadar 
mütemerrid ve ileri bir düşmanlık yapacaklar. 

Hayatta her şeyi vaki olabilir gibi kabul edib 
bilhassa millî davalarda ona göre intibahlı bu
lunmak ona göre intibahlı nesiller yetiştirmek, 
o devri idare eden aledderecat, mesul insanlar 
için millî bir fariza ve vicdanî bir vecibedir. 

Arkdaşlar; Türkiyeye bunlar da dönerse iki 
türlü sürgün dönmüş olacak. 

Biri, bu milletin istiklâl, hürriyet ve saadeti 
için zalim ve kahir kuvvetlere karşı ferden ve 
gizli teşekküller halinde mücadele ederek kaç
mış ve o hain kuvvetler tarafından sürülmüş in
sanlar idi. Bu istibdad sürgünleri insanlar meş
rutiyet inkilâbı olduğu zaman inkilâb yönünda 
her biri bir istihlâs ordusunun birer neferi, birer 
kumandanı, birer kahramanı gibi coşkun teza
hürler arasmda memlekete girdiler ve millet on
ları istasyonlarda, iskelelerinde birer mücahid 
birer halaskar gibi bağrma bastı, ve bunlar Türk 
tarihinde kâh isimli, kâh isimsiz birer kahraman 
olarak yer aldı. Şimdi bir de bu af kanunu yük
sek tasvibinize iktiran ederse gelecek adamları 
düşünelim. 

Belki bunların çıkacakları iskelelerde bazı 
kalabalıklar görülecektir. Fakat zannetmesinler 
ki, ve zannedenler olmasın ki, millet bunları is
tikbal ediyor. 

ALÎ ŞEVKET ÖNDERSEV (Gümüşane) -
Yüzlerine tükürecekler. 

CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Devamla) — 
Bu vatandaşlar bu hainleri; yaptıklarını işittik

leri, kitablardan okudukları bu mertebe hainler 
kimlerdir diye onları hayret ve tecessüsle gör
mek ve tanımak için toplanacaklardır. (Tabiî 
sesleri). Bunu onlarm da ve müsamahalı düşü
nenlerin böylece ayırmaları ve bilmeleri lâzım
dır. 

Sonra, yine bu kanunun çıkacağı ve konu
şulduğu şu zamanlarda bazı şeyler de kulağımı
za geliyor. Efendim, falan edebiyat kudreti faz
la olan bir kayitmiş. Falan felsefe üstadiymiş, 
falan bilmem neymiş .... Cumhuriyet Türkiyesi 
her şeyle beraber teknik adammı da, edebiyat
çısını da, felsefecisini de, âlimini de, her şeyini 
kadroladı. Şimdi yalnız bu kadro içinde tecrü
be ettiği elemanlar ile terakki ve itilâ yolunda 
yürümektedir ve yeni rejimin feyzile yetişen 
gençlikle beslemektedir. Böyle kimselere bizim 
hiç bir ihtiyacımız yoktur. Erbabı gaflet bunu 
da iyi bilsin. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bunları niçin affetmek istediğimizi de şimdi 
arzedeceğim. Yalnız şunu da tebarüz ettirmek 
isterim. Bizim, af de olsalar benim hiyanet erbabı
nın ne edebiyat, ne felsefe, ne teknik hiç bir 
varlığından faydalanmağa ihtiyacımız yoktur. 
içtimaiyatım için yazı yazacak ... Hayır, ben bu
nu asla kabul etmiyorum. Bunları zapta geçme
si için ayrıca arzediyorum. Esasen benim ve 
muhterem heyetin kanaati böyle olduğu gibi bu 
maksad kanunun ruhunda da mündemiçtir. 

YUSUF BAŞKAYA (Denizli) — Onlarm 
yüzü iptidadan karadır ve kara olarak kalacak
tır. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Devamla) — 
Bunlara ancak bir şey yaraşır. Döndükten son
ra bu güne kadar, kara vicdanlarım bu mille
tin hal ve hareket ve saadetlerinin hiç biri ay
dınlatamadı. Fakat avdet ettikten sonra bu mem
leketin topraklarına yüzlerini sürsünler, bu mil
letin vücude getirdiği bu muhteşem eserler 
önünde ve yine bu milletin ahlâk, fazilet ve 
ulûvvü cenabı önünde gözlerini kapasınlar, han
gi izbede oturacaklarsa hicablarmdan sadece, bu 
istiklâl, hürriyet, terakki, fazilet diyarı olan 
yurduma kavuştum, ölünceye kadar burada mil
lî bir ibadet ve itaatle oturacağım, belki büyük 
milletin vicdanında hakikî olarak ebediyen maz-
harı af olurum desinler, onlara yakışacak tek 
bir yol vardır. Bu yol. 

Bunlar geldikleri zaman seveni, sevmiyeni, 
akrabası, uşağı, sadece bu tavsiyeyi yapabilir
ler, başka teşvik ve başka tavsiye yapamazlar. 
Hakları yoktur (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar; biz bunları niye affediyoruz ve-
yahud niye affedeceğiz? Biz tarihten önce olan, 
yer yüzünün en eski, en asil bir milletiyiz. Falan 
şu boğazı, filân şu kıtayı keşfetmiş diye bütün 
beşeriyet ona bir minnet yeri ayırıyor, bu ka
dar asil ve eski olan Türk milleti beşeriyeti ve 
yer yüzü coğrafyasını keşfetmiştir, ve dünya 
medeniyetini kuran biz böyle bir milletiz. Bu ka-
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dar eski olan bu asil millet son 15 senede de tap 1 
taze, zinde ve ileri bir Devlet kurmuştur. Bizim 
hilkî, tarihsel olan bu büyüklük ve asaletimiz 
Atatürkün kurduğu Cumhuriyet rejimi devrin
de tam manasile asilleşmiş öz ve hakikî değer ve 
istikametini bulmuştur. Biz bütünleşmiş bir mil
letiz. Bütünlük taleb eden bir rejimin evlâdları-
yız. Artık 15 nci yıla doğru giden bu kudretli 
Cumhuriyet devrinde büyük şef Atatürk bu bü
tünlüğün ufak, tefek avarızını da kaletmek 
yüksek işaretini göstermektedir. Bu kadar asil 
bu kadar tarihsel bir milletin kendinden, için
den şurada, burada 150 lik soy adı altmda hain 
diye Türk ferdi bulundurmak istemiyoruz 
(Bravo sesleri). Onlarm ihanetini kendi harare
timiz, kendi kudretimiz, kendi imanımız içinde 
ne şekilde eritmek, hazmettirmek lazımsa onu 
yapmak istiyoruz. Bu yakışıyor asaletimize!.. 
Onu yapmak istiyoruz. Büyük Şefin büyük prog
ramının icabları buradadır. Bundan başka za
tında mündemiç hiyanetle kalmış olan bu fani 
ve bedbaht insanların sulbünden gelmiş, sıhri
yetle akraba olmuş, halbuki bu gün Cumhuriye
tin, öz, halis, temiz vatandaş olan bigünah 
insanlar var. Bunlara bir sui tali eseri olarak 
intisabdan ve başka kusuru olmayan Cumhuri
yet vatandaşları bulunan bu evlâd ve akrabala
rın hayatlarmca nesli çoğalacak ve bir gün bu 
bundandı, şu şundandı diye millî bütünlüğü 
bozucu şeyleri kudretli idaremiz zamanmda iza
le etmek lâzımdır. îşte bu millî, ahlâkî ve bütün
lüğü tamamlayıcı sebeblerden dolayı bunların 
affinde bir zaruret ve icab görmekteyim. 

îşte arkadaşlar, ben bu insanların 15 nci 
yılmı bulan Cumhuriyet tarihimizin bu safhasın
da dosyalar kapanırken gerek bu günkü nesil
lere, gerekse bu milleti daima tazeleyici ve 
kuvvet verici olan halis, öz Türk çocukları için 
bu muhasebeyi yaptım. Artık bundan sonra bu 
hainleri, bu bedbahtları, bu zavallıları affede
biliriz (Sürekli alkışlar). 

ADLÎYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (îzmir) 
— Arkadaşlarım, tedkik ve tasvibinize arzolu-
nan kanun lâyihası münhasıran üç hedefi istih
daf ediyor. 

Bunlardan birincisi 150 likler, ikincisi heye
ti mahsusa kararları, üçüncü hedef de istiklâl 
mahkemesi mahkûlarıdrr. 

Bunlardan birinci kısım, sık! kayıdlar ve 
şartlar altmda affediliyor. 

ÎMnci kısım, ufak tefek kayıdlardan sonra 
normal vatandaşların haiz olduğu haklan ikti-
sab ediyorlar. 

Üçüncü kısmı da, yülardanberi hapishaneler
de yatan ve adedi 25 olan mahkûlardır ki bun
ların, cezası kâfi görülerek kayıdsız ve şartsız 
affediyliyorlar. 

Kanundaki bu üç hedeften başka dikkatle 
takib ettiğimiz bir de prensip meselesi oldu. Bu 
prensip meselesi, bu kanunun şümulünün içinde, I 

| normal ceza mahkemelerimizin, normal adliye 
teşkilâtımızın kararlarmndan herhangi birisini 
koymamak. Görüyorsunuz ki arkadaşlar, kanun, 
sizlere yersiz bir gururla bir af getirmiş mahi
yetinde değildir; Bilâkis hesablı, kitablı ve öl
çülü bir af getirmiştir. Getirmiş olduğumuz af
fın bu üç hedefi üzerinde birer lâhza durmama 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Benden evvel söz alan arkadaşlarım, yüz el
liliklerin fenalıklarını birer birer izah ettiler. 
Hakikaten arkadaşlar, memleket umumî harb 
sonunda karanlık, muzlim bir fırtma içinde yu
varlanır ve mevcudiyeti tehlike uçurumları için
de sallanırken bunlardan bir kısmı düşman saf
ları arasmda yer aldı, diğer bir kısmı daha ileri 
giderek memleket çocukları düşmanla harb 
ederken onları arkadan vurmak için cebhe ala
cak kadar alçaklıkta ileri gittiler. Bunları göz 
önüne getirecek olursak hakikaten niçin bun
ları affediyoruz suali çok yerinde olur. 

Onlar ve bütün dünya biliyor ki, yeni Türk 
Cumhuriyeti, yeni Türk Devleti Sefile, Meclisi 
ile, Hükümeti ile, halkı ile dinamik bir Dev
let, yürüyen ve hareket eden, zamanın icaba-
tma göre daima müteyakkiz ve uyanık bulunan, 
yerinde ve zamanmda tedbirlerini alan bir Dev
lettir. 

Eğer biz bundan 20 sene evvel Millet, ka
nun, vicdan ve muahedelerle haklı olarak hü
küm yemiş olan bu 150 liklerin talilerini tanzim 
ederken bunları münhasıran 20 sene evvelki hak
lı kin ve gayız zaviyesinden mütalea etmiş ol
saydık; dinamik Devlet vasfı ile kabili telif ol
mayan bir hareket yapmış olur ve elbette bu ha
reketimizi tasvib etmiş oİmazdmız. 

Biz aradan 20 sene geçtitkten sonra meseleyi 
tedkik ederken gördük ki; o günlerde doğma
mış çocuklar bu suçla hiç bir alâkaları olmadığı 
halde bu gün memlekette hayata atılacak çağa 
varmış bulunuyorlar ve kendilerini bu ağır su
çun tazyiki altmda hissediyorlar. Benim duyduk
larıma göre bunlar arasmda babalarının fena
lıklarını yüzüne vuranlar bile var. Bu çocuklar 
istiyor ki, artık kendileri de babalarmm hata
sını tamir edebilmek ve memlekete olan borçla
rını ödeyebilmek için kendilerine fırsat verilsin. 
Esasen bir cürmün mücriminden başkasma sira-
ye etmesi hiç bir hukuk prensibine uygun olma
dığı gibi sirayet eder gibi görünmesi de ayni 
derecede muzırdrr. 

Hükümetimiz düşündü. Bu yapılan fenalık
ların tamamile, olduğu gibi artık hatıralara ve 
tarihe mal edinmesini ve kanun damgasının kal
dırılmasını muvafık buldu. Sanırım ki, bu ha
reket yürüyen Devletin, hareket halinde bulu
nan Devletin yapabileceği şuurlu bir hareket
tir. Söylediğim gibi zaten bu hareketi hesablı, 
ölçülü olarak yapttık. Memlekette rahat oturur-

I larsa oturmalarına müsaade etmek ve çocukla-
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rmm da bu kanun damgasından kurtulmasını 

istedik. Babalarının ailelerinin üstünden bu dam
ganın kalkmış olduğunu kendilerine tebşir et
mek istedik. 

Kanunda ikinci hedef, haklarında heyeti 
mahsusa karan verilmiş olanlardır. Büyük har
bin sonundaki çöküntü, zulmet, karışıklık, fi
kir ihtilâlleri arasmda zavallılar, o kimselerdir 
ki, memleketin selâmetini dalâlet yolunda ara
mışlardır. Bu adamlar yıUardanberi bu yan
lış hareketlerinin cezasını görmüşlerdir. Arzu et
tik ki, artık dalâlet yolları münakaşa edilemeye
cek kadar açık bir şekilde meydanda olduğu 
bu zamanda bunların cürümlerini temadi ettir
mek insafla ve yürüyen devlet nazariyesile ka
bili telif olmayacaktır. İstedik ki, yüz ellilikler
den sonra bunlara nazaran daha çok hafif vazi
yette bulunan bir kısım vatandaşlarımız tedri
cen normal vatandaşlık hakkmı iktisab edebilsin. 

Nihayet üçüncü hedef olan istiklâl mahke
meleri mahkûmları. Bu zavallılar da büyük Türk 
zaferinden sonra sık, keskin, sert ve şedid ve 
geniş inkılâb hamlelerîle karşı karşıya kaldı
lar. Bu kadar kesif, keskin ve kuvveti inkılâb 
hamlelerini tamamen hazmedemeyenler bulundu. 
Bu hazmedemeyenler arasmda İstiklâl mahkeme
lerinde mahkûm edilmiş bulunanlar, hiç şübhe-
siz ki, geçirdikleri müddet zarfmda memleketin, 
inkilâbm icablarmı hazmetmiş ve artık bu mem
leketin affine lâyik bir seviyeye çıkmışlardır. 
Onlar da bu af kanunu içinde kayidsiz ve şart
sız affolunan kimse olarak dahil olsun. 

Arkadaşlar; arkadaşlarım söz söylerken şim
di biraz evvel bendeniz de maruzatta bulunur
ken ve hatta aramızda hasbihaller ederken dai
ma bu adamların şahısları gözümüz önünde bu
lunarak mütalea yürütüyoruz, yürüteceğiz ve yü
rütmekte devam edeceğiz. Yalnız reylerinizi ve
rirken bu adamların ailelerini ve çocuklarını dü
şünerek müsamahakâr olmanızı rica ederim. Bu 
bedbahtt adamların çocuklarını düşünerek rey
lerinizi isimali etmeniz kendileri hakkmda söy
lenen sert sözler kadar yerinde olacaktır. 

Bundan başka yine göstermiş olacağız ki, bü
yük milletler ve büyük şefler cezalarmda ve af-
larmda daima büvük hamleler yaparlar. Türk 
milleti ve onun şefi çok büvüktür; affı da eser
leri gibi büyük olacaktır (Şiddetli alkışlar, bra
vo sesleri). 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında başka mütalea var mı? 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Maarif veki
linden bir sual sormuştum (Maarif vekili bura
da yok, müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müstacelen müzakeresini reyinize-
arzediyorum: Kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsm... Kabul etmiyenler... Kanunun müsta

celen müzakeresi kabul edilmiştir. 
ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 

(Kocaeli) — Yeni kabul buy ur ulan bir kanun 
dolayısile lâyihanın basılıb dağıtılmasından son
ra bazı ufak değişiklikler yapılması lâzım geldi. 
Ona göre hazırlanan nüshayı takdim ediyorum, 
bundan okunmasını rica ederim. (Öyle şey olur
unu sesleri). 

BAŞKAN — Kanunun metninde bir deği
şiklik yoktur. Yapılan tashihler maddelerin 
sıra numaralarındadır, takib buyurduğunuz za
man göreceksiniz. 

Ecnebilerin ikametleri hakkındaki kanuna 
rey vermeyen arkadaş var mı?... Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Af kanunun birinci maddesini okutuyorum: 

Af kanunu 
MADDE 1 — İstiklâl mahkemeleri kararile 

mahkûm edilmiş olanlar affedilmişlerdir. 
Bu af infaz edilmemiş cezalarla mahkûmiyet

leri infaz olunanlar hakkmda bütün hukukî ve 
ferî netayiç ve tesiratma şamildir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?.. Maddeyi reyinize arzediyorum.. Kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsınlar.... Kabul etmiyen-
ler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Lozanda akdolunan 24 - VII -
1923 tarihli umumî af beyanname ve protokolun-
da mevzubahs yüz elli kişilik listede isimleri 
yazılı şahıslar affolunmuşlardır. 

Şu kadar ki, bu şahıslara mesbuk memuriyet
lerinden dolayı tekaüd maaşı tahsis edilmez. 
ve bu şahıslar kanunun meriyete girdiği tarih
ten itibaren sekiz sene müddetle Türk ceza 
kanununun 20 nci maddesile diğer kanunlara 
göre amme hizmetlerinden sayılan işlerde kul
lanılmazlar ve bulunamazlar. 

Bu kanunun meriyetinden evvel 1064 sayılı 
kanunun hükümlerinden doğan bütün hukukî 
netice ve muameleler mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. 

Dr. ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — Bir şeyi 
öğrenmek istiyorum. Bunlar muallim olabilir
ler mi?. Kendi imzaları veya müstaar imzalarla 
yazı yaza bilirler mi?. Mecmua ve gazete çıka
rabilirler mi?. Bunlarm tasrih edilmesi lâzım 
gelir zannederim. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Sekiz sene müddetle yapamayacak
ları işler Türk ceza kanunun 20 nci maddesine 
atıf suretile umumî mahiyette gösterilmiştir. 
O itibarla 20 nci maddede yazılı hükümlere 
göre,, arkadaşımızın söylediği hocalığı yapamaz
lar. Fakat yazı yazmak meselesi hakkmda bu 
memnuiyetin şümulü yoktur. 

Müsaade buyurursanız şunu da ilâve ede-
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yim. 1?azı yazacaklar fakat, gazete çıkarmak, 
gazete neşriyat müdürü olmak gibi işleri ya
pamayacaklardır. Bu, dün yeniden tadil edilen 
matbuat kanunun hükümleri iktizasındandır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bu kanun matbuat kanununun maddesini iptal 
etmiyor mu?. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Nasıl eder?. O kanun bir takım 
sebeb ve şartlan tebdil etmekle beraber madde
ye de şerait koymuştur ki, Hükümet, çıkaT-
mak istenilen her hangi bir gazete ve mecmua 
için ruhsatname vermemek salâhiyetini haizdir. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. İkinci 
maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 25 eylül 1339 tarih ve 347 ve 
26 mayıs 1926 tarih ve 854 sayılı kanunlara 
göre teşekkül etmiş olan Heyeti mahsusalarca 
haklarında bir daha Devlet hizmetlerinde istih
dam edilmemelerine karar verilen eşhasm ve 
24 mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı kanunla Âli 
karar heyeti ve 26 teşrinievvel 1933 tarih ve 
2330 sayılı kanunun 12 nci maddesi mucibince 
Devlet şûrası Mülkiye dairesi taraflarından 
tedkik ve tasdik edilenler de dahil olmak üzere 
verilmiş olan kararlar refedilmiştir. 

Ancak bu suretle haklarındaki kararlar re-
fedilmiş olanlar bu kanunun meriyetinden iti
baren iki sene müddetle maaşlı memur olarak 
istihdam edilemezler. 

MEHMED SOMER (Kütahya) — Efendim, 
150 likler hakkmda arkadaşlar çok geniş surette 
bahsettiler. Demin de arzettiğim gibi bunlar hak
kında konulan kayıdlar Adliye encümenine aid-
dir. Bendeniz ondan bir daha bahsetmeyece
ğim. Amma şunu tekrar edeceğim ki, bu af kanu
nunda bu hükümler bulunamaz. Bunu nasıl is
terlerse öyle telakki etsinler. 

Diğerlerine gelince; arkadaşlar, demin de 
izah ettiğim veçhile bu adamlarm bizden iste
dikleri yalnız amme hizmetidir. Onun için bu 
adamları affederken bu hizmetlerden daha iki 
sene mahrum etmeyelim. Çünkü kendilerine bir 
şey yapmış olmayız. Kanunu bu şekilde kabul 
edersek bu adamlara hiç bir şey yapmış olma
yız. Demin de izah ettiğim veçhile bu adam
lar bütün vatandaşlık haklarına maliktirler. 
ve vereceğimiz şey, yalnız budur. 

Sonra arkadaşlar; nazan dikkatinizi celbe-
derim, bir çok zabitan vardır. Uzun zaman mes
leki aslilerinden ayrıldıklarından dolayı onları 
mesleki aslilerine iade edemeyiz. Onları sivile 
veriyoruz, onları iki sene daha hizmetten mah
rum ediyoruz. Bırakalım bunları, ahlâklarına, 
15 senedenberi geçirdikleri hayata Hükümet vâ
kıftır. Onlarda nmünasib göreceklerine bilâkay-
düşart bir hizmet versinler. Onun için huzuru 
âlinize bir takrir sunuyorum. Tasvib buyurursa

nız cok yerinde bir adalet yapmış oîacagîz. 
Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 

Maddeye konan kayid yalnız iki sene müddetle 
maaşlı hizmette kullanılmamaktır. Binaenaleyh, 
ücretle kullanılabilirler. Sonra diğer hizmetle
ri de ifa etmelerinde bir mâni yoktur. Kaydin 
büsbütün kaldırılması hakkındaki teklifi takdi
rinize bırakryorum. Ben ona karışmam. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim izahata göre üçüncü maddenin 
son fıkrası olan ancaktan itibaren fıkranın ta
mamen tayyini yüksek heyete arzederim. 

Kütahya mebusu 
Mehmed Somer 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci ve üçüncü maddeler 
hükmünden istifade edenler hakkmda Hâkimler 
ve Memurin kanunlarile bunlara müzeyyel ka
nunlara vesair hususî kanunlara göre yapılmış 
ve yapılacak olan bütün inzibatî muamelelere 
ve askerlikten tard ve ihraç cezalarına ve askerî 
nisbetlerinin kesilmesi kararlarına affin ve refi 
hükmünün şümulü yoktur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı af ve refi hükümlerinden müstefid olan 
şahıslar lüzum görülürse İcra Vekilleri Heyeti 
kararile vatandaşlıktan iskat edilebilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 28 mayıs 1927 tarih ve 1064 sa
yılı kanun ilga edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

K. MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Bu çok tarihî 
konuşmalarımızın memleket gençliğinde ebedî 
bir hatıra olarak kalması için aynen, yüz bin
lerce tabedilerek tevzi edilmesini teklif ediyo
rum. (Doğru sesleri). 

Bu hususta bir takrir takdim ediyorum. 
BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

— 483 — 
* 



t : 63 &d-6-İÖâ$ Ö : 2 
İTüksek Başkanlığa 

Af kanunu hakkında Meclisde konuşulanla
rın kamilen tabedilib memleketin her tarafına 
tevzi edilmesini teklif ederim. 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

BAŞKAN — Zabıt çıktıktan sonra, nizamna-
mei dahilî ancak bu şekilde tevzi ve tabedilmesi-
ni âmirdir. Binaenaleyh takririn reye konul
ması doğru olmaz. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Niçin? 
BAŞKAN — O halde lâyihanın heyeti umu-

miyesini tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 

Açık reyleri arzediyorum : 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkın

da Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdiki 
hakkındaki kanuna (268) zat muvafık rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Kanunun (268) reyle 
kabul edilmiştir. 

Yabancıların TürMyede ikamet ve seyahat-
ları hakkındaki kanuna (324) zat muvafık rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (324) 
reyle kabul edilmiştir. 

Vakit geçmitşir. Öğleden sonra saat 16 da 
toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 12,25 

mm* 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 16 

BAŞKAN — M. A. Renda 
KÂTÎBLER — Cavid Oral (Niğde); Ali Zırh (Çoruh) 

mmm 

de-
BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
Ruznamedeki mevaddm müzakeresine 

vam ediyoruz. 
4 — Spor teşkilâtı hakkında kanun lâyiha

sı ve Muvakkat encümen mazbatası (1/1125) [1] 
BAŞKAN — Bu lâyiha hakkmda encümenin 

müstaceliyet talebi vardır. Reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Müsta
celiyeti kabul edilmiştir. 

Söz Dahiliye Vekilinindir. 
DAHİLÎYE VEKÎLİ Ş. KAYA ( Muğla ) — 

Tedkik ve tasvibinize arzolunan spor kanunu 
hakkında bazı maruzatta bulunacağım. 

Beden terbiyesi, spor ve ona mülhak olan 
diğer hareketleri, biz millî terbiyenin esaslı bir* 
rüknü olarak telâkki ediyoruz. Her terbiye
nin olduğu gibi, beden terbiyesi, ferdleri millet
lere ve milletlerle beraber bütün beşeriyete ha
yırlı bir eleman olarak yetiştirmek gayesini istih
daf eder. Beden terbiyesi ile, vücudu kuvvetlen
dirmek, güzelleştirmek, gençlerimizi, f erdlerimizi 
hayat savaşı için kudretli bir hale getirmek isti
yoruz. Beden terbiyesini düşünürken fikir terbi
yesini de ihmal etmemeği daima derpiş etmekte
yiz. Bizce sırf beden terbiyesine hasrı kuvvet 
ederek; zihni, fikri ve şuuru bir tarafa bırak
mak, ham bir madde vücude getirmek demek
tir. Şuursuz kuvveti, dımağsız kudreti başkala

r ı ] 332 sayılı hasmayazı zabtın sonundadır. 

rınm elinde bin bir şekil alacak bir kalıp gibi 
telâkki ediyoruz. Onun için ne vakit beden ter
biyesini düşünecek olursak onunla müsavi ola
rak fikir terbiyesini de derhal derpiş etmekteyiz. 
Fikir terbiyesi, kuvvetli bir fikir terbyesi 
şüphesiz ki, sağlam vücudda bulunur. Sağlam 
vüucd elde edebilmek için yalnız milletin verdi
ği tabiî eleman kâfi değildir. Onu zamanımızın 
bilgilerile ve tecrübelerile teçhiz ederek yetiştir
mek lâzımdır. Türk milleti esasen kuvvetlidir. 
Cihanda « Türk gibi kuvvtli » denmenin elbette 
bir sebebi vardır. Türk milleti kuvvetini yalnız 
kendi ırkmdan almış değildir, kuvvetini yalnız 
ırkî hususiyetine de borçlu değildir. Türkler 
bütün sporları yapmrş ve onlarla vücudunu kuv
vetlendirmiş bir millettir. Tarihe bu kadar şan
lı zaferler verebilmek için onu, o zaferleri elde 
edenlerin her halde çok kuvvetli olması lâzım-
gelirdi. Diğer milletlere üstün kuvvetleri ve da
ima şuurlu kafaları sayesinde bu gün medeniyet 
âleminin bile iftihar ettiği, bir çok meydan mu
harebelerinde zaferler kazanmıştır. 

Beden terbiyesi ve spor Türklerde millî bir 
anane olmakla beraber, her şeyde olduğu gibi, 
bunu da nizam altma almak icab ederdi. Cum
huriyet, sporu pek zayif ve perişan olarak bul
du. Onu nizam altma koymak için bir takım 
kararlar aldı ve son üç sene zarfında bunu ken
di fırkasına bağladı. Fırka üç yıldanberi ara
nızdan seçtiği saym arkadaşların devamlı him
metleri sayesinde spor sahasında da muvaffa-
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kiyetler gösterdi ve bir çok fedakârlıklar yaptı. 
Bu gün vilâyetlerimizin bir çoğunda spor saha
ları hazırlanmıştır ve hazırlanmaktadır. Yal
nız geçen sene spor için yaptığımız işleri bir mi
sal olmak üzere zikretmek isterim: Vilâyetler
den - Afyon, aydm, Bursa, Diyarbakır, Edirne, 
Elâzığ, Eskişehir, İsparta, İzmir, Karşıyaka, 
Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütah
ya, Manisa, Muğla, Samsun, Adana, Sivas, Te
kirdağ, Trabzon, Zonguldak. Kazalardan - Ban
dırma, Ayvalık, Nazilli, Eyub, Beşiktaş, ve ay
rıca Fenerbahçe ve Mecidiye köyü gibi yerleri
mizin sahaları alınmıştır. Bunlarm beynelmi
lel teknik ve ölçülere uygun olarak hazırlanma
larına başlanmıştır. 

Şimdiye kadar bu bir yıl zarfmda, yani 
1937 -1938 seneleri arasmda sırf bu sahalar için 
sarfettiğimiz paraların mikdarı 415 000 liradır. 
Bu saydığım yerlerden başka, Kop, Elmadağ, 
Uludağ ve daha bir çok dağlarda yapılacak kış 
ve kayak evleri ile türlü spor şubelerimiz, mec
muu İM milyona baliğ olacak bir masrafı istil
zam etmektedir. Bu masraf dört seneye tak
sim edilecektir. Dört sene sonra bu saydığım 
vilâyet ve kazalarda yüzme havuzları, tenis kort
ları dahil olduğu halde tam teşekküllü spor sa
haları tamamlanmış olacaktır. Bu meyanda di
ğer yerlerde de spor sahaları hazırlanmağa baş
lanacaktır. 

Bizim kendi millî ve ananevi olan sporlarımı
za da ayrıca ehemmiyet verilmektedir. Bunla
rm başında güreş gelir; güreş memleketimizin 
ananevi sporudur. Bu vücud ve adaleyi kuvvet
lendiren ve ayni zamanda kafanm işlemesini 
icab ettiren bir spordur. Köylerde, mekteb av
lularında, harman yerlerinde, sokaklarda, tarla
larda hulâsa azacık meydan bulduğu her yerde 
Türk çocukları derhal güreş ederler. Bu kadar 
netice veren bir sporu terketmek elbette hata
dır, bunu bilâkis takviye etmek lâzımdır. 

Memleketimizin çok sevdiği diğer iki spor şu
besi de binicilik ve atçılıktır. Son zamanların 
tahribatı dolayısilye azalan ve vasıflarını kay
beden atlar yüzünden belki binicilik biraz ih
male uğramştır. Fakat memleketin ve milletin 
ruhundan atçılık sevgisi hiç ibr vakit çıkmamış
tır. En küçük köye gittiğimiz vakit en küçük 
çocuğu bile at üzerinde ve at oynatırken görü
rüz ve o, ata bindiği vakit, kendisini cihan tah
tına oturmuş sanır ve o kadar zevk duyar. Hak
kı vardır, çünkü Türk milleti cihan tahtma at 
üzerinde gelmiştir, bu sporu da ihmal etmemek 
lâzımdır. 

Sonra bizim millî diğer bir sporumuz daha 
vardı. Vardı diyorum, çünkü bu gün pek met
ruktür. Onu teessürle ve hasretlerle yadedi-
yorum. O da denizciliktir. Barbaros Hayrettin 
Akdenizi bir Türk gölü yaptpığı vakit gemile
rini bir anda, bir saniyenin içerisinde elindeki 

sihirbaz değneğile çıkarmadı. O, gemicilere ve 

gemilere, memleketin hazırlanmış olan eleman
larına tevarüs eti ve onları iyi idare ederekten 
Akdenizi, Türk havuzu yaptı. Bu gün dünya
nın en güzel denizi olan Marmaraya her hangi 
bir seyahata çıktığınız vakit kendinizi ıssız bir 
çölde zannedersiniz. Halbuki orası kül halinde 
bezenmiş ve Türk sıhhatini temin edecek bir yer 
olmalıdır (Bravo sesleri, alkışlar). Acı bir mi
sal söyleyeceğim : Cenevre, Leman gölü kena
rında İstanbulun yarısı kadar nüfusu olmayan 
bir şehirdir. Fakat Cenevre iskelelerine bağlı 
olan tenezzüh kayıklarının adedi bütün Türkiye 
limanlarına bağlı enezzüh kayıklarının üç mis
li kadardır. Bu acı hakikati milletin huzurun
da söylemek, bizi ayni zamanda vazifeye davet 
edecek bir itiraftır. 

Bu kadar sahili olan bir yurdda o millet de
nizi hükümlerine rametmezse, o millet sahille
rini kendi sporcularile tezyin etmezse, onun ni
metlerinden müstefid olmazsa o memleketin sa
hilleri iyi muhafaza edilmiş sayılmaz. Binaen
aleyh denizciliğimizi de nazarı itibare alarak ve 
behemehal ilerletmek mecburiyetindeyiz. 

Size diğer bir acı hakikat daha arzetmek is
tiyorum; Erzurumda büyük ricatta bir vazife 
ile ricat yolu üzerinde bulunuyordum. Erzurum
lu vatandaşlarımı bekliyordum, ben onları kışa 
alışkın, kış elbiselerile soğuğa mukavemetli bir 
unsur gibi beklerken karşıma beyaz patiska 
donlarla, gömleklerle geldiler. Bunları görünce 
hem hicab duydum, hem de müteessir ol
dum ve yolda soğuktan donan bu vatan 
yavrularını tâ Samsuna kadar gömerek gel
dik. Bunun sebebi, halkımız dağ halkından 
olduğu halde, kışa ve kış sporlarına alışkın 
olmamasıdır. Bunlara kendimizi alıştırmamız lâ
zımdır. Zannedilmesin ki, bu sporların tarihi 
çok eskidir. Cihanın her yanmda da kış sporla
rına yeni başlanmıştır. İsviçrenin ve İsveçin 
kış ve dağcılık sporları yenidir. Dağları olma
yan diyarlar bile dağcılıklar ihdas etmektedir, 
Belçika Kiralı yaşlı bir adam olduğu halde ha
yatını dağcılıkta verdi ve memleketine büyük 
bir numune oldu. Biz dağlar arasmdayız, kimi
mizin oturduğu yer 2 500 metrelik vilâyet mer
kezi olduğu halde dağa yüzümüzü çevirmek 
Türk milletine yakışmayacak bir vaziyettir. Dağ
cılık da kayakçılık da, yüzücülük, yelkencilik 
ve denizcilik gibi bizim uğraşmamız icab eden 
mevzulardır. Memleketin müdafaası bunu icab 
ettirmektedir. Bundan sonra olacak muharebe
lerin kış muharebesi olacağını tahmin ve tayin 
zor bir şey değildir. Kışa karşı kim müceh-
hezse muharebeyi o kazanacak ve o nisbette 
kendisini koruyacaktır. Memleketimizin ço
cuklarını kışa alıştırmağa, dağlara çıkarma
ğa behemehal mecburuz. Türkiye coğraf
yasına bakanlar görürler ki, bir taraftan dağ, 
bir taraftan deniz Türkün iki şaşmaz dostu ve 
müttefikidir. Bunlara iki elle sarılmalıyız. Bir 
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nokta dalıa hatırıma geldi, arzedeyim. Milletle
rin tarihlerini gözden geçirirsek ekserisinin mu
kadderatının deniz üzerinde halledildiğini gö
rürüz. Tufana kadar çıkmayalım, Nuhun nasıl 
kurtulduğunu lejanda bırakalım. Fakat ondan 
sonraki tarihin kaydettiği Salamin muharebesi 
İranlılarla Yunanlılar, Atiom muharebesi, Ok
tavla Antuvan arasında denizde bitmiştir. 

Son zamanlara yaklaşalım: na mağlub arma
danın akibeti, İspanyanın bugünkü hale düşme
sini ihzar eden ilk mağlubiyettir, denizde ol
muştur. Manila muharebesi, Cuşıma muharebesi 
ve Iskajarak muharebesi son asrm bu neviden 
en büyük deniz harbleridir. Ondan sonra bizim 
bahrî hezimetlerimiz; Sinob Çeşme ve Navarin 
muharebelri imparatorluğun temelini sarsmış
tır ve memleketi bugünkü hale getirmiştir. Bal
kan harbini biz ancak Mondrosta kaybettik. 
Bütün bu harbe iştirak eden zabitanm kanaa-
tma göre biz Mondrosu kazansaydık, Balkan 
harbini kaybetmiyecektik. Binaenaleyh bu ka
dar ehemmiyet verilmesi lâzım gelen millî bir 
hareketi elbetteki eskisi gibi başsız, perişan bı
rakamazdık. Bu işi, heyeti umumiyesi ile bir in

sicam altına koyduracak bir kuruma bağlamak 
lâzımdı. Bu, Devletin işidir. Onun içindir ki bu 
işi heyeti umumiyesi ile Devlete veriyoruz. 
Devlet, nüfuzu, kudreti ve elindeki sonsuz me-
nabii üe milletimizin bu kadar sevdiği bu işi 
behmehal tanzim etmelidir. 

Tanzim ettiğimiz kanun, inkılâbımızın spor 
hakkında mühim olarak attığı ilk bir adımdır. 
içinde bir çok noksanlara tesadüf edilebilir. Fa
kat heyeti umumiyesini tam ve kâmil, fakat 
nazarî kaidelere bağlıyarak bir kül halinde ge

tirmek istemedik. Bizim düşündüğümüz yalnız 
teşkilât ve onun salâhiyetleri olmuştur. Bu teş
kilât ve salâhiyetlere mahallî idarelerin ve be
lediyelerin de iştiraki vardır. Belediyeler ve 
mahallî idareler bir nisbet dahilinde masrafla
ra iştirak edeceklerdir. Kanuna böyle bir ka-
yid de koyduk. Bundan maksad belediyeleri
miz ve idarei hususiyelerimizde spor işleri ile iş
tigali mecburî hale koymaktadır. Zaten bugün 
dahi belediyeler ve idarei hususiyeler hisse ver
mektedirler. Fakat bugünden sonra bu hisse
nin % 80 nini mahallî tesisata yani sahalara ve 
diğer bu gibi işlere diğer % 20 sini de teşki
lâta ücret ve masraf olarak sarfedeceklerdir. 
Bu sene bütçemiz çıktığı için geçen seneden 
Partiye spor için verilen parayı aynen devir 
ve naklediyoruz. Kurulacak olan teşekkül bu 
memleketin ihtiyaçlarını eldeki membalarla va
sıtalarla ölçerek bize muntazam bir bütçe ile 
gelecek ve zan ve tahmin ediyorum ki memleke

tin ihtiyacı, bu teşekkülü yaşatacak membaları ih
zar edecektir. Onun için kanunu yüksek takdi
rinize ve hüsnü teveccühünüze müstahak ve lâ-
yik sayarım. 

Sözlerimle bazı mukaddem suallere de ce-
vab vermiş oluyorum. Arkadaşlarımın bilgi ve 
görgülerile bizi tenvir etmelerini rica ederken 
vaki olacak diğer suallere de bildiğim kadar 
cevab vermeği vazife addederim. (Alkışlar). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ OLÜDAĞ (Konya) — 
îç bakanımızın söz alarak bu kadar geniş, te
ferruatlı ve esbabı mucibeli izahat vereceğini 
tahmin etseydim belki notlarımı ona göre ha
zırlar bir çok değişiklik yapmak mecburiyetin
de kalmazdım. Çünki benim tasavvur ederek 
söylemek istediğim noktaların hepsini İç baka
nımız çok beliğ bir surette ifade buyurdular, 
Bendeniz burada, şimdi müzakeresine başladı
ğımız kanunun tanziminde hiç bir emeğim 
olmamakla beraber o kanunun ehemmiyetini 
tamamile idrâk ediyorum ve o kadar mühim-
siyorum ki, adeta kendi eserim farzediyorum ve 
bu şekilde mütalea ediyorum. 

Memlekette spor ve beden terbiyesi kelime
leri kullanılmağa başlayalı pek az zaman olmuş
tur. Hatta bu kelimeleri ilk kullanan arkadaşı
mız mebus olarak aramızda bulunmaktadır. 
Fakat bu kelimeler ortaya çıkar çıkmaz okadar 
mütehassıslar, alimler ve hatta allâmeler çıktı 
ki, spordan, beden terbiyesinden beklediğimiz 
millî gaye tamamen kayb olmuş, ortalık bir 
anarşi halini iktisab etmiştir. Bu vaziyet do-
layısiledir ki, Partimiz buna el koymuş bulun
du. Fakat Partimizin de merkezinde bir kaç 
sene devam eden tedkik bunun Hükümet eline 
terk edilmesi gibi bir gayeyi intaç etti ve ni
hayet intikal etti. Sopr asabı, ruhî ve adalı fonk
siyonlar arasında muvazene yapar, spor bu su
retle ayni zamanda bedenî ve millî verimleri 
yükseltecektir. Bu cihetle sporun gayri mes
ul ve bilhassa başı bozuk ellerle idaresi hiç doğ
ru değildir. Çoktan Hükümetin eline geçmesi 
lâzımdı. Dünyada bütün milletler spora ve be
denî terbiyeye verilmesi lâzımgelen ehemmiyeti 
vermektedirler. Hatta bu hususta bir çok par
lâmentolarda münakaşalar olmakta ve bu tes-
kilâta krediler verilmektedir. 

Bununla beraber millî ve beşerî varlığm kal
kınmasına vasıta sayılan spor başlı basma bu 
hususta bir âmil sayılamaz. Bunun doğru ve ye
rinde yapılması lâzımdır. Onun için kalkındırıl
ması lâzım gelen sporlarımızı mütalea ederken 
veçhesini tayin edecek elemanları yetiştirmek 
lâzım geldiğini haklı olarak tebarüz ettirmeliyiz. 
Sporda kabul edeceğimiz tarz şimdiden kestiri
lemez. Bu millî bünye işidir. Şimdiye kadar tat
bik edilen şu ve bu milletin sporunun kabul edi
leceği söylenemez. Bu bizim memlekette antre-
poloğlarm, fiziyoloğlarm ve patologların elbir-
liğile varacakları neticeye bağlıdır. Bunlar tara
fından ortaya atılmamış mütaleaları kabul et
mek doğru olmayacaktır. Sporda gaye halkm 
uzun ömürlü, kuvvetli ve neşeli yaşamasını te
min etmektir. Sporda gladyatörler yetiştirmek, 
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sert adaleli bir kaç şampiyon yetiştirmek ve işi 

bundan ibaret saymak zannederim ki spor için bü-
üyük bir tehlike olacaktır. Bileği adalesi kuvvetli 
şampiyonların mevcudiyeti, bazı düşüncelere hoş 
gelseler bile bunlar millî kalkınmanın işareti sa
yılamazlar. Hekimlikle de alâkası olmayan bir 
boks şampiyonu, Fransız Ferman Künî'nin şöyle 
bir sözü vardır: Askerler için aslar değil, sağlam 
kütleler lâzımdır. Bu söz, bir hekim tarafından 
ve as tarafından söylenmemiş olmasile kıymetli
dir. Yıkılmamak için kuvvetli olmağa muhtacız. 
Dayanıklı ve sağlam yaşamak için de bu teşki
lâtın mutlak surette Devletin eline geçmesi 
şarttır. Binaenaleyh ben spor teşkilâtının Dev
letin elinde güzel muvaffakiyet kaydedeceğini 
arzeder, Dahiliye vekilinin spor kanunu hazırla
maktaki isabetini takdir ederekten bunun kabu
lünü rica ederim. 

MÎHRÎ PEKTAŞ ( Malatya ) — Muhterem 
arkadaşlar, benden evvel kürsüye gelen muhte
rem Dahiliye vekili ve doktor arkadaşlarım 
sporun bir millet için ne kadar önemli, ne ka
dar esaslı bir mesele olduğunu ve Hükümetin bu 
meseleye el koymakla ne kadar basiretli ve lü
zumlu bir iş görmüş olduğunu çok güzel anlattı
lar. Buna ilâve edecek fazla bir sözüm yoktur. 
Fakat üstünde durmak istediğim ve bu teşkilât 
kurulurken muhterem Hükümetin nazarı dikka
tini bilhassa celbetmek isteğimiğ bir nokta var
dır. 

Türkün sporcu olduğunda hiç şüphemiz yok
tur. Sonra bunun ihmal edildiğinde hepimiz müt
tefikiz. Son senelerde spor faaliyeti, çoktanberi 
tıkanmış bir oluğun açılması gibi su gelişi güzel 
akmış, başı boş, intizamsız cereyan etmiştir. Bir 
aralık, zannediyorum, gençlerimize, spor namı
na bazı yanlış fikirler verilmiştir. Benim bilhas
sa üstünde durmak istediğim cihet budur. Spor 
dendiği vakit her şeye rağmen kırarak, dökerek 
birincilik kazanmak mevzubahs olmamalıdır. 
Spor kelimesi; bir oyunda bütün kaidelere ria
yet ederek güzel oynamak, efendice oynamak ve 
neticede bazan efendi gibi kaybetmek, bazan 
efendi gibi kazanmaktır. Yoksa her ne olursa ol
sun kazanmak, katiyen değildir. Spor, bilhas
sa gençler arasında tesanüdü yaratmak, beraber 
çalışmak ve neticeyi beraber kazanmaktır; me
suliyeti beraber yüklenmek, sevinci ve zaferi 
paylaşmak demektir. 

On dokuzuncu asrm sonlarında çok roman
tik ve bir az marazî decerede hassas, santiman
tal olan Avrupaya sporu İngilizler sokmuş, 
tekrar canlandırmışlardır. Şimdi olimpiyadları 
düşünecek olursak görürüz ki, ingilizler hiç ka
zanmazlar ve bundan ne müteessir olurlar; ne 
de utanırlar, bana öyle geliyor ki kendi noktai 
nazarlarınca sporun asıl manasmı anlatmış ol
mak için bunu, biraz da bililtizam yaparlar. 
Türkler haddi zatinde sporcudurlar. Bütün ma-

nasile sportismendirler, oyunların en çetini ve en 

amansızı olan harb oyununu çok güzel oynarlar, 
Türkün bütün düşmanları da kabul ev tasdik et
mişlerdir ki, Türk, harb oyununu efendi gibi oy
nar, efendi gibi kaybeder ve efendi gibi kazanır 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Binaenaleyh Hükümetimiz bu yeni teşkilâtı 
kurarken, kendilerinden bilhassa rica ediyorum, 
sportismenliğin ne olduğunu çocuklarımıza tek
rar öğretsinler. Güzel, dürüst ve efendi gibi 
oyun oynamanın esasmı çocuklarımıza lütfen öğ
retsinler. Benim ricam bundan ibarettir (Alkış
lar). 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Bayan Pektaşm temas ettiği noktayı ben 
de tebarüz ettirmek isterim. Her rejim kendine 
lâyık bir vatandaş tipi bulmuştur ve onu arar. 
Istibdad rejiminin vatandaşmm tipi malûmdur. 
Bizim Atatürk rejiminin, Kemalist inkilâbmın 
rejiminin adamı güzel vücudlu, sağlam düşün
celi, cesur, vakur, hakkını ve fikrini heryerde 
müdafaa eder, neşeli ve ciddi olmaktan ibarettir. 
Bizim aradığımız budur. Bu beden terbiyesin
den maksad, fikrî, seciyevî ve ahlakî terbiyedir. 
Bizim rejimin istilzam ettiği tip budur. Müsa
bakalarda ve kulüpler arasmda yapılan kaba 
tezahüratı bütün millet takbih etmektedir. Çok 
emniyetle itimadım vardır ki, Büyük Mecliste, 
burada, o hareketleri milletin takbih etmesine iş
tirak edecektir. (Elbette sesleri, alkışlar). Biz 
halkımızı, hayatı hususiyede olduğu gibi, ha
yatı umumiyede de ciddî, vakur görmek isteriz. 
Alem muvacehesinde terbiyeli, kibar vakur ve 
ciddi olmak Türkün en bariz vasfıdır. Biz na
sıl bu gibi fena tezahürler karşısında ana ve 
babalarımızdan takbih görmüşsek, bizim de ne
reden aldıklarını bilmediğimiz bu kaba hare
ketleri her vakit takbih etmekte olduğumuzu, 
bunu yapanlar, eyi bilsinler. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Maddelere geçilmiştir. 

Beden terbiyesi kanunu 
Umumî hükümler 

MADDE 1 — Yurddaşm fizik ve moral ka
biliyetlerinin ulusal ve inkilâbcı amaçlara göre 
gelişimini sağlayan oyun, jimnastik ve spor fa
aliyetlerini sev ve idare etmek maksadile Baş
vekâlete bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz bir 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü kurulmuş
tur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Genel direktörlüğün merkezi 
(Ankara) dır. 

Genel direktörlük mülhak bütçe ile idare 
olunur. Hesab, muamelât ve sarfiyatı Muhase-
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bei umumiye kanunu hükümlerine ve Arttırma, 
eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine tâbi de
ğildir. 

Genel direktörlüğün varidat ve masraf he-
sabları taallûk ettiği malî senenin hitamından 
itibaren en geç bir sene içinde Divanı muhase
batın tedkikine arzolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Genel direktörlük arsıulusal 
sorp temas ve münasebetlerinde merci olan resmî 
bir teşekküldür. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Gençler için kulüplere gir
mek ve boş zamanlarında beden terbiyesine de
vam etmek mecburidir. Hangi yaştaki vatan
daşların ne kadar müddetle ve hangi mevsim
lerde spor mükellefiyeti altında bulunacakları 
ve ne gibi devair ve müesseselerde beden hare
ketlerinin tatbiki lâzımgeleceği tcra Vekilleri 
Heyetince tayin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Merkez teşkilâtı ve merkez istişare heyeti 
MADDE 5 — Beden terbiyesi Genel direk

törlüğü merkezde bir genel direktör ile genel 
sekreterden, federasyonlar heyetlerinden ve 
teftiş, hesab, sağlık ve (saha ve tesisler) daire
lerinden ve (neşriyat ve propaganda) (muhabe
rat, muamelât ve arşiv, sicil ve lisans) ve (mü
ze ve kütüpane) şubelerinden teşekkül eder. 

Genel direktörlük lüzumu kadar yerli ve ya
bancı mütehassıs ile memur ve müstahdem kul
lanır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Beden terbiyesi genel direk
törü Başvekil tarafından intihab ve Cumhur 
Reisinin tasdiki ile tayin olunur. Genel direk
tör bu kanunun hükümleri dairesinde kurulan 
teşekküllerin mercii ve âmiri olub bu teşekkül
lerin çalışmalarından mesuldür. 

Genel sekreter ile daire reisleri, federasyon
lar başkanları ve şubeler müdürleri genel direk
tör tarafından intihab ve Başvekil tarafından 
tayin olunurlar. Diğer memurlar ve müstah
demler doğrudan doğruya genel direktör tara
fından intihab ve tayin olunurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bir veya daha fazla spor ne
vileri, teknik ve idare bakımından birer fede
rasyona bağlanır. Federasyonların adedi Beden 

terbiyesi genel direktörünün (istişare heyeti) 
nin de mütaleasmı almak suretile yapacağı tek
lif üzerine Başvekil tarafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Merkez istişare heyeti Beden 
terbiyesi genel direktörünün reisliği altmda 
memlekette spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış 
olanlar arasmdan Başvekil tarafından seçilecek 
beş zat ile Kültür, Millî Müdafaa, Dahiliye ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletlerinden in
tihab olunacak birer mümessilden terekküb eder. 
Kendilerini alâkalandıran işlerin müzakeresin
de ilgili diğer vekâletlerin de birer mümessili 
bulundurulur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Merkez istişare heyetinin va
zifeleri : 

A) Genel direktörlükçe hazırlanan yıllık büt
çeyi tedkik ve tasdik etmek, 

B) Genel direktörlükçe hazırlanan yıllık ça
lışma programını tedkik ve tasdik etmek, 

0) Teşkilâtı ilgilendiren talimatnameleri ha
zırlamak, 

D) Federasyonların kurulması ve meşgul 
olacakları spor şubeleri hakkmda mütalea be
yan etmek, 

E) Genel direktörlükçe kendisine havale 
edilen bütün işler hakkmda mütalea beyan et
mektir. 

A ve B bendlerinde yazılı işler hakkmda 
merkez istişare heyetinin vereceği karar katği-
dir. Ancak genel direktörlüğün talebi veya 
görülecek lüzum üzerine bu kararlar ya Baş
vekil veya îcra Vekilleri Heyeti tarafından fe
sih veya tadil olunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
MUVAKKAT E. M. M. RAHMÎ APAK (Te

kirdağ) — Bu maddenin son fıkrasında bir yan
lışlık olmuştur. «A ve B», «B ve C» olacaktır. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Kabul edilen 
sisteme göre bu müessese mülhak bütçe ile ida
re olunur bir müessesedir. Binaenaleyh bütçesi

ni Meclisin tasdik etmesi lâzım olacağma göre bu 
A fıkrasındaki «tasdik etmek» ibaresinden «tas
dik» kelimesinin çıkarılmasına ihtiyaç vardır. 

MUVAKKAT E. M. M. RAHMt APAK (Te
kirdağ) — Tasdik kelimesini çıkaralım. 

BAŞKAN — Buradaki «tasdik» kelimesini 
kaldırıyoruz. «Bütçeyi tedkik etmek» şeklinde 
oluyor. 

Madde hakkmda başka mütalea yoktur. Tas
hih veçhile maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 
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Vilâyet teşkilâtı 

MADDE 10 — Her vilâyet bir beden terbi
yesi bölgesidir. Valiler bölgelerin başkanıdır. 
Beden terbiyesi işleri vilâyetlerde valilerin, 
kazalarda kaymakamların, nahiyelerde nahiye 
müdürlerinin, belediye teşkilâtı olan köylerde 
belediye reislerinin ve diğer köylerde muhtar
ların idare ve mesuliyeti altındadır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bölgelerde beden terbiyesi 
ve spor işlerile meşgul olmak üzere valilerin 
mesuliyeti altında bölge beden terbiyesi direk
törü ile o bölgede tatbik edilmekte olan spor 
nevilerinin alâkadar federasyonlarla mütenazır 
olarak, her biri için valinin seçeceği ve beden 
terbiyesi genel direktörlüğünün tasdik edeceği 
birer ajandan terekküb eden heyetler bulunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Lüzum görülecek vilâyetler
de beden terbiyesi işlerile meşgul olmak üzere 
birer beden terbiyesi direktörü ve maiyetinde 
lüzumu kadar memur bulunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Kulübler, gruplar 
MADDE 13 — Gençlerin beden terbiyesi ve 

sporu bu kanun ile kurulacak ve bu kanun hü
kümlerine intibak ettirilecek olan kulübler ve 
gruplar vasıtasile yaptırılır. 

Mekteb ve kışla dışmda elli ve daha çok sopr 
mükellefiyeti çağmda yurddaş bulunan köy, 
kasaba, şehir ve münferid mahallerde kulüb, 
elliden az yerlerde spor grupları kurulur. 

Spor mükellefiyeti çağmda yurddaş sayısı 
beş yüzden fazla olan kasaba ve şehirlerde her 
kulübe beş yüzden fazla ve iki yüzden noksan 
düşmemek şartile kasaba ve şehir kulübleri te
sis olunabilir. 

Bu kulüblerin ve grupların imkân ve lüzu
muna göre tesisi ve kulüblerin bu kanun hüküm
lerine göre, tevhidi, tefriki ve feshi genel di
rektörlüğün göstereceği lüzum üzerine icra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılır. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Bu mad
denin ikinci fıkrasında iki kelime nazarı dikka
timi celbetti; mekteb ve kışla dışında. Esasen 
bilhassa iç vüâyetlerdeki kulüblerin % 80, 90 
faal azasını teşkil eden mekteb talebeleridir. 
Bu kelime ileri de belki sui tefsire uğrar diye 
tavzih etmelerini rica ediyorum. Mektebliler 
spor faaliyet çağına geldikleri vakit, mektebde-
ki vazifelerine halel gelmemek şartile, külüble

re intisab etmelerinde mahzur var mıdır, yok 
mudur? Lütfen tavzih etsinler. 

MUIHJTELÎT E. M. M. RAHMÎ APAK (Te
kirdağ) — Mekteblerdeki spor işleri bizzat Ma-
aarif vekâleti tarafından sevk ve idare edile
cektir. Kışlalar Millî Müdafaa ve cezaevlerin
deki spor işleri Adliye vekâleti tarafından idare 
edilecektir. Bunun için ayrıca bir madde var
dır, gelecektir. 

ÎBRAHtM DIBLAN (Kocaeli) — Dışarıdaki 
külüblere intisab edecekler mi, etmeyecekler mi? 
Bunu anlamak istiyorum. 

MUHTELİT E. M. M, RAHMÎ APAK (Te
kirdağ) — Mektebler müstakillen kendi dahil
lerinde faaliyet yapacaklardır. 

ADNAN MENDERES (Aydm) — Arkadaşı
mın sorduğu, teşkil olunacak külüblere mekteb 
talebelerinin girib girmiyeceği hakkmda idi. 
Kanunda mekteb talebelerinin açılacak külüble
re veyahud mevcud olub da bu kanuna intibak 
edecek külüblere giremeyecekleri hakkmda bir 
kayid yoktur. Binaenaleyh, girebilirler kana
atindeyim. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA (Muğla) — 
Kanunda kayid yoktur. Fakat mekteb talebele
rinin hariçteki külüblere girib girmiyecekleri 
Maarif vekâletinin mesuliyeti altındadır. 
O, bilâhare Maarif vekâletinin kendi proğramile 
tayin olunur. Girib girmiyeceğini tayin hakkı 
doğrudan doğruya Maarif vekâletinin hakkıdır. 
(Güzel, muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Mu. E. M. M. RAHMİ APAK (Tekirdağ) — 

Bu 13 ncü maddede iki yerde (spor) kelimesi 
bulunuyor. Bunlarm yerine (Beden terbiyesi) 
tabirini koyacağız. 

BAŞKAN — Maddeyi encümenin tashihi veç
hile tasvibinize arzediyorum, kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Halkevleri kendi mensubları-
na ve arzu edenlere kapalı veya açık salonlarda 
beden terbiyesi genel direktörlüğü ile müşterek 
olarak tertib edilecek programlara göre jim
nastik, iskrim, güreş, yürüyüş, salon oyunları 
ve millî rakıslar gibi beden terbiyesi hareketleri 
yaptırılabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vilâyetler istişare heyetleri 
MADDE 15 — Vilâyet istişare heyeti valile

rin riyasetinde bölge beden terbiyesi direktörü, 
kültür direktörü, mahalli askerî kumandanı veya 
vekil edeceği zat, sıhhat müdürü, umumî meclisçe 
her yıl için seçilecek bir daimî encümen azası, 
belediye reisi ve merkezdeki lise veya orta okul 
beden terbiyesi öğretmeni ve vilâyet merkezinde 
sporda bilgisi ve ihtisası ile tanınmış vali ta
rafından seçilecek iki zatten terekküb eder. 
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Mu. E. M. M. RAHMİ APAK (Tekirdağ) — 

Burada bir tabı hastası vardır, iki zat olmrya 
cak, encümenin kararı «2 - 4 zattan terekküb 
eder.» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi encü
menin tashihi veçhile reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Kaza istişare heyeti kayma
kamın reisliği altmda maarif memuru, askerlik 
şubesi reisi, belediye reisi, Hükümet doktoru, 
okul beden terbiyesi öğretmeni, kazada bilgisi 
ve ihtisası üe tanınmış kaymakam tarafından 
seçilecek birer zattan terekküb eder. 

Mu. E. M. M. RAHMİ APAK (Tekirdağ) — 
Buraya da atlanmış olan bir kelime ilâve edile
cektir. Üçüncü satırda (kazada bilgisi) denil
miş, (kazada spor bilgisi) olacaktır. 

BAŞKAN — Encümenin tashihi veçhile mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et

miy enler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 17 — Nahiye istişare heyeti, nahiye 

müdürünün reisliği altmda belediye reisi yoksa 
merkez muhtarı, nahiye merkez okulu başöğret
meni kaymakamın seçeceği sporda veya ilgili 
iki zatten terekküb eder. 

Köy istişare heyeti vazifesi köy ihtiyar heye
tine verilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edildi 

MADDE 18 — Vilâyet, kaza, nahiye istişare 
heyetlerinin vazife ve salâhiyetleri nizamname 
ile tayin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçe ve varidat 
MADDE 19 — Beden terbiyesi Genel direk 

torluğunun ona bağlı teşkilâtın gelirleri: 
A) Umumî bütçeden ayrılacak tahsisat, 
B) Vilâyet hususî idare bütçelerinin vari

dat yekûnlarının yüzde ikisi, 
C) Her vilâyet dahilindeki belediyeler büt

çeleri varidat yekûnlarının yüzde dördü, 
D) Her nevi spor müsabakaları ve müsame-

reler hâsilatile diğer çeşidli gelirler, 
E) Teberrülerdir. 
B ve O fıkralarındaki gelirler, beden terbi

yesi Genel direktörlüğünün emir ve tensibile 
mahallî spor teşkilâtı ve spor sahaları tesisine, 
levazımına ve diğer ihtiyaçlarına sarfolunur. 

Mahallî idare ve belediyeler bütçelerinde 
mecburî hizmetler faslma bu tahsisatı koymaz
larsa, bütçelerini tasdika salâhiyettar makam
lar tarafından resen konulur. 

Köy bütçelerine vilâyet umumî meclisi ka-
rarile münasib nisbette bir spor tahsisatı valiler 
tarafından koydurulur. 

ENCÜMEN NAMINA RAÎF KARADENİZ 
(Tekirdağ) — Müsaade ederseniz Encümen ta
rafından bir tadil yapılmasını istirham edeceğim. 

Bir kere 19 ncu maddenin başmda «Beden 
terbiyesi Genel direktörlüğünün ve ona bağlı 
teşkilâtın» şeklinde olacak. Yani bir «Ve» ilâve 
edilecektir. 

İkincisi; B ve C fıkraları şu suretle tashih 
edilecektir: 

B - Vilâyet hususî idare bütçelerine bir 
sene evvelki nakdî tahsilat yekûnlarının yüzde 
2 si nisbetinde konulacak tahsisat, 

C - Geliri 50 bin liradan fazla olan bele
diyelerin bir sene evvelki tahsilat yekûnları
nın yüzde 4 dü. 

HAKKI TARIK ÜS (Giresun) — Bir sual 
soracağım: 

Belediye gelirlerinin % 4 ünü alıyorlar. Bu
nun belediye bütçelerinde yapacağı tesir ve ne
ticesi ne olacaktır?. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Arzedeyim. Idarei hususiyelerde 800 000 
lira, belediyelerde 6 - 700 000 lira kadardır. 

RAHMİ APAK (Tekirdağ) — Son fık
rada bir yanlışlık olmuştur. Tadil şeklini tak
dim ediyorum. 

BAŞKAN — Bu tadili okutuyorum. 
(B ve O fıkralarındaki gelirlerden % 80 i 

münhasıran mahallin beden terbiyesi saha ve te
sislerinin vücuda getirilmesine, geri kalan % 
20 si de yine mahallin diğer beden terbiyesi teş
kilât ve faaliyetlerine ve gerekli spor malze
mesi tedariki masraflarına, Genel direktörlü
ğün direktiflerine göre tahsis olunur. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Kanun daimidir. 
3 - 5 sene için değildir. Binaenaleyh % 80 spor 
sahasına sarfedilecektir. Teşkilât tekemmül et
tikten sonra varidat ne olacaktır?. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. RAHMÎ 
APAK (Tekirdağ) — Şimdi saym Dahiliye ve
kilinin arzettikleri gibi spor sahaları memleke
timizde 20 vilâyette şimdilik iki senedenberi baş
lamıştır ve 3, 4 senelik bir programa bağlan
mıştır. Fakat vilâyet merkezlerinde spor sa
haları bittikten sonra sıra kazalara gelecektir. 
Ondan sonra da nahiyelere, hatta köylere kadar 
tamim edilecektir. Ondan sonra antretiyen işi 
vardır. Bunlar da on senede biterse o zaman 
icab edenler tarafından kanunun tadili teklif 
edilebilir. Bu işlerin bir an evvel hallolması 
içindir ki, bu tahsisatın % 80 i buraya ayrılmış
tır. Bilhassa bunu tebarüz ettirmek isterim 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Encü
menin teklif ettiği tadillerle maddeyi reye arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20 — Genel direktörlük bütçesi ge
nel direktörlükçe hazırlanır ve istişare heyeti-
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nin tedMkinden geçirildikten sonra Başvekil 
tarafından B. M. Meclisine arzolunur. 

Klublerin bütçeleri kendi nizamnamelerine 
göre tanzim edilir. Bunların gelir ve masraf
ları ve hesab usulleri genel direktörlüğün teftiş 
ve murakabesine tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21 — Memur ve işçi sayısı beş yüz
den fazla olan müesseseler, fabrikalar, ticaret 
evleri ve sair kurumlar kendi memur ve işçile
rine beden terbiyesi yaptırmak için genel di
rektörlüğünün teklifi ve istişare heyetinin kararı 
üzerine icra Vekilleri Heyeti tarafından verile
cek karara göre jimnastik salonu, spor alanı, 
yüzme havuzu ve saire gibi tesisleri yapmağa ve 
uzman beden terbiyesi öğretmeni veya antrenö
rü tutmağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 22 — Beden terbiyesi işleri kışla

larda Millî Müdafaa vekâleti, ceza evlerinde 
Adliye vekâleti, okullarda Maarif vekâleti ve 
Maarif vekâletine bağlı olmayan okul ve mües
seselerde merbut oldukları vekâletler tarafından 
beden terbiyesi genel direktörlüğünce tesbit edi
lecek esaslar dairesinde tanzim ve takib olunur. 

Bu maksadla işbu ilgili vekâletlerde beden 
terbiyesi işlerile meşgul olmak üzere birer be
den terbiyesi direktörlüğü kurulur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 23 — Bulundukları merkezin be
den terbiyesi âmirlerinin vesikalarmı taşıyan 
ve en az beş kişilik bir grub halinde spor ha
reketlerine veya müsabakalarına katılmak üze
re seyahat eden sporcular Devlet nakil vasıta
larında meri tarifeler üzerinden yüzde elli ten
zilâtlı ücretle seyahat ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

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

MADDE 24 — Benden terbiyesi Genel direk
törlüğünün bütçesi müsaid olduğu zaman ge
rek beden terbiyesi Genel direktörlüğü teşkilâ
tına ve gerek orduya ve Maarif vekâletine lü
zumu olan yüksek vasıflı beden terbiyesi ve spor 
öğretmenleri ile antranör ve monitörler yetiş
tirmek ve beden terbiyesi ve sporun srhhî ve 
teknik kavaidini tesbit ve sporcuların sıhhî 
kontrolleri işini tanzim etmek üzere Ankarada 

I bir (Beden terbiyesi Yüksek enstitüsü) kuru
lacaktır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkmnda arkadaş
lardan birinin bir takriri var. Evvelâ onu oku
tuyorum. Sonra reye arzederim. 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddede kurulacağı kaydedilen (Be

den terbiyesi Yüksek enstitü) sünün kurulma
sı bütçenin müsaadesine mütevakkıf olduğuna 
ve esasen Kültür bakanlığına bağlı bir Beden 
terbiyesi enstitüsü mevcud bulunduğuna göre 
bir başka makama merbut ayni mahiyette yeni 
bir müessese vücuda getirilmesi kuvvetin par
çalanması demek olacaktır. Maddenin tayymı 
teklif ederim. 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Beden terbiyesi tedrisinde hoca yetiştirmek için 
ayrıca mükemmel vasıtalarla mücehhez bir mü

esseseye ciddî ihtiyaç vardır. Eskisinin kâfi gelmi-
yeceği muhakkaktır. Pekâlâ biliyoruz ki eskimiş 
jimnastik tabirinin Fransada yaptığı gerilik 
Juvanvil mektebinin açılmasile ıslah edilebil
miştir. Yine pekâlâ biliyoruz ki Gazi terbiye 
enstitüsünün bu ihtiyacı karşılamasına imkân 
yoktur. Orada ancak pratik muallim yetiştirile
bilir. Bu işi tam manasile mütehassıs ellere ver
mek lâzımdır. Takrir sahiblerinin fikrine iştirak 
etmiyorum. Kanunun bu maddesi çok yerinde
dir ve bu şekle ihtiyaç vardır. Berlinde bu iş
lerin başında bir cerrahî müşavir bulunur. Çek
lerde Sokol teşkilâtını idare eden zat üniversi
tenin teşrih prfesörüdür. Bizdeki Gazi terbiye 
enstitüsü de ancak pratisiyen hocalar yetiştire
bilir, biz teknik hoca istiyoruz, teknik hoca ye
tiştiren mekteb istiyoruz. Bunun müstakil bir 
müessese olması lâzımdır. Binaenaleyh madde 
çok yerindedir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Mahiyetle
ri ayrıdır. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Maarif kendi mekteblerine öğretmen ye
tiştirmek için Gazi terbiye enstitüsünü açmıştır. 
Maarif vekâleti bütün köylerimize lâzım gelen 
mektebleri yaptığı vakit zannediyorum ki An-
karadaki Beden terbiye enstitüsünün mevcu
dunu bir kaç misli arttırmak lâzım gelecektir. 
Belki de memleketin muhtelif yerlerinde mekteb 
açmak icab edecektir. Burada derpiş edilen 
Terbiye enstitüsü, bütün memleket ve milletin 
umumî terbiyesini ihtiva ederek kurulacak bir 
yuvadır. Onun için ayrı bir mahiyettedir. Takrir 
sahibinin takririni geir almasını rica ediyorum. 

HAMDİ ÜLKÜMEN (Trabzon) — Takriri
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takririni geri almışlardır. Mad-
ı de hakkında başka mütalea yoktur. Maddeyi re-
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yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler ..". Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Hususî teşebbüslerle beden 
terbiyesi ve spor talimleri yapmak maksadile 
açılacak mekteb, salon ve enstitüler Genel direk
törlüğün müsaadesine ve Devlet kontrolüne 
tâbidir. 

Bunlarm Genel direktörlüğe bağlı teşek
küllere kanun ve nizamların verdiği hak ve mu
afiyetten istifade edebilmeleri için bu kanun ve 
nizamların hükümlerine uymaları şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Bu kanunun tatbik şekilleri 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Beden terbiyesi 
Genel direktörlüğünün ilk senesi teşkilât kad
rosu, verilecek tahsisata göre îcra Vekilleri He
yeti kar&rile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1938 malî sene
si hususî idare ve belediyelerin beden terbiyesi 
ve spor işleri için bütçelerine koydukları tahsi
sat yüzde iki ve yüzde dört kaydine tabi olma
dan aynen verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — (Türk spor ku
rumu) nun bütün mallan, hukuk ve vecibeleri 
beden terbiyesi Genel direktörlüğüne intikal 
eder. 

Bu kurumda elyevm çalışmakta olan memur 
ve müstahdemler tercihan yeni teşekküle alınır
lar. Alınmayanlara beher hizmet senesi muka
bilinde bir aylık hesabile tazminat verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. . 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

5 — Muamele vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Bütçe, İktısad ve Maliye encümenle
rinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(1/1129) [1]. 

[1]326 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı?. .. 

Encümen kanunun müstaceliyetle müzake
resini teklif ediyor. Müstaceliyetle müzakereyi 
reyi alinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul 'îdilmiştir. 

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

MUHETELÎT En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Birinci madde bazı ufak tefek tas
hihler yapmak suretile Encümence değiştirildi. 
Binaenaleyh matbuundan değil, bu tashih edi
len şekilden okunmasını rica edeceğim. 

MADDE 1 — 2430 sayılı muamele vergisi 
kanununun ikinci maddesinin (O) fıkrası 

aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve bu mad
deye yeniden (R) ve (S) ve (T) fıkraları ek
lenmiştir : 

O) Halı imalâthaneleri, sanayi ve maden iş
lerinde kullanılıb memlekete imal edilmiyen ve 
nevileri îcra Vekilleri Heyetince tayin ve ilân 
edilecek olan makineler ile alât ve edevat ve 
bunların yedek tecdid parçaları, 

R) Muharrik kuvvet kullanmryan ve en fazla 
günde 10 işçi çalıştıran müesseseler (îşçi adedi
nin tayininde bir evvelki ayda ödenen işçi gün
delikleri mecmuunun o ay içinde çalışılmış olan 
gün adedine taksimi suretile bulunan mikdar 
esas olur); 

S) Muharrik kuvvetleri beş (Dahil) beygiri 
ve kullandıkları işçi sayısı binde onu (Dahil) 
geçmiyen sabun, alkolsüz meşrubat, süt ve ma-
mulâtı ayakkabı (lâstik ayakkabı hariç), soba, 
zarf, şabka, ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
meşin ve şantiyen fabrika ve imalâthaneleri, 
dondurmacılar, kuru kahveciler tuz değirmenle
ri, terzihaneler, kuyumcular, tenekeciler; 

Mjuharrik kuvveti beş beygiri ve işçi sayısı 
onu geçmeyen ve bu fıkrada zikredilmeyen sa
nat zümrelerinden icab edenlerin bu fıkraya id-
haline îcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

T) 2430 numaralı kanunun ikinci maddesi
nin A, B, C, E ve N fıkralarında yazılı müesse
selerin ve makine ve alâtı ziraiye imal ve tamir 
müesseselerinin hariçten getirecekleri ve envai 
îcra Vekilleri Heyetince tayin ve ilân olunacak 
yarı mamul maddeler (Faturaları îktısad vekâ
letince tasdik olunmak şartile ve idlıalât dola-
yısile). 

BAŞKAN — Madde hakkında matalea var 
mı? Maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — (S) fıkrası haricinde kalan 
ve muharrik kuvveti beş beygiri geçmeyen sı
naî müesseseleri, bir yılda yaptıklarına baküa-
rak toptan yıllık vergiye bağlamağa Maliye ve
kâleti salahiyetlidir. 

Toptan yıllık verginin matrahı 21 nci mad-
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MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Mîaddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye, îktısad ve İnhisarlar vekilleri 
memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle re
yi âlinize arzediyorum. 

6 — Türk ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Adliye encümeni mazbatası (1/1066) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstaceliyetle müza
keresini teklif ediyor. 

Müstaceliyet teklifini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil

miştir. 
Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türk ceza kanununun bazı maddelerini değişti
ren kanun 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun 19 mad
desi aşağıda yazdı şekillerde değiştirilerek nu
maraları hizalarında yazılı maddelerin yerine 
ikame olunmuştur: 

Madde 102 — Kanunda başka türlü yazıl
mış olan ahvalin maadasında hukuku amme da
vası: 

1 - Ölüm ve müebbed ağır hapis cezalarını 
müstelzim cürümlerde yirmi sene, 

2 - Yirmi seneden aşağı olmamak üzere mu
vakkat ağır hapis cezasmı müstelzim cürümler
de on beş sene, 

[1] 320 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

3 - Beş seneden ziyade ve yirmi seneden az 
ağır hapis veya beş seneden ziyade hapis yahud 
hidematı âmmeden müebbeden mahrumiyet 
cezalarından birini müstelzim cürümlerde on 
sene, 

4 - Bes seneden ziyade olmamak üzere ağır 
hapis veya hapsi yahud sürgün veya hidematı 
ammeden muvakkaten mahrumiyet cezalarını ve 
ağır para cezasmı müstelzim cürümlerde beş 
sene, 

5 - Bir aydan ziyade ağır hapis veya otuz 
liradan ziyade hafif para cezasmı müstelzim 
fiillerde iki sene, 

6 - Bundan evvelki bendlerde beyan olunan 
mikdardan aşağı cezaları müstelzim kabahatler
de altı ay geçmesile ortadan kalkar. 

Bu kanunun ikinci kitabının birinci babmda 
yazdı ölüm veya müebbed yahud muvakkat ağır 
hapis cezalarını müstelzim cürümlerin yurd dı
şında işlenmesi halinde dava müruru zamanı 
yoktur. 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Bu maddenin beşinci bendinde «bir aydan zi
yade hafif hapis» olacaktır. Yani «ağır» kelime
si kalkacaktır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 105 — Kanunun bir seneden aşağı 
müruru zaman tayin ettiği hallerde her türlü 
usulî muamele müruru zamanı keser. 

Ancak 103 ncü maddeye göre müruru za
man işlemeğe başladığı günden itiaren bir se
neden aşağı müruru zamana tâbi kabahat ne
vinden suçlarda bir sene içinde mahkûmiyet 
kararı verilmemiş olursa hukuku amme dava
sı müruru zamana uğrar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 118 — Bu kanunun ikinci kitabının 
birinci babmda yazdı ölüm veya müebbed ya
hud muvakkat ağır hapis cezalarını müstelzim 
cürümlerin yurd dışmda işlenmesi halinde ceza 
müruru zamanı yoktur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 133 — Devletin emniyeti veya da
hilî veya beynelmilel siyasî menfaatleri icabın
dan olarak gizli kalması lâzım gelen malûmatı 
siyasî veya askerî casusluk maksadile istihsal 
eden kimse 15 seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasile cezalandırdır. 

Aşağıdaki hallerde ölüm cezası verilir: 
1 - Fiil, Türkiye ile harb halinde bulunan 

bir Devletin menfaati namına işlenmişse, 
2 - Fiil, Devletin harb hazırlıklarını veya 

harb kudret veya kabiliyetini veya askerî ha
reketlerini tehlikeye koymuşsa. 
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menettikleri malûmatı siyasî veya askerî casus
luk maksadile istihsal eden kimse 10 seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile ceza
landırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiil, Türkiye ile harb 
halinde bulunan bir Devletin menfaatine işlen

mişse müebbet ağır hapis cezası hükmolunur. 
Yukarıki iki fıkrada yazılı fiil, Devletin harb 

hazırlıklarım veya harb kudret veya kabiliye
tini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş
sa ölüm cezası verilir. 

Yabancı bir Devletin emniyeti veya dahilî 
veya beynelmilel siyasî menfaatleri icabından 
olarak gizli kalması lâzım gelen malûmatı di
ğer bir ecnebi Devlet lehine siyasî veya askerî '-, 
casusluk maksadile istihsal eden kimse beş se
neye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 141 — Memleket dahilinde içtimaî 
bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü 
tesis etmeğe veya içtimaî bir zümreyi ortadan 
kaldırmağa veya memleket dahilinde teşekkül 
etmiş iktisadî veya içtimaî nizamları devirmeğe 
matuf cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tan
zim eden veya sevk ve idare eden kimse iki se
neden beş seneye kadar ağır hapis cezasile ce
zalandırılır. 

Memeleket dahilinde cemiyetin siyasî ve hu
kukî her hangi bir nizammı ortadan kaldırmak 
gayesile cemiyetler tesis eden, teşkil eden, tan
zim eden veya sevk ve idare eden kimseye de 
ayni ceza verilir. 

Bu cemiyetlere iştirak eden altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

Maksada vusul için şiddet kullanmak ta is
tihdaf edilmiş ise verilecek ceza birinci ve ikin
ci fıkralarda gösterilen hallerde beş seneden on 
iki seneye kadar, üçüncü fıkrada yazılı halde 
ise bir seneden üç seneye kadar ağır hapistir. 

Gayesi, Devletin Teşkilâtı esasiye kanunu ile 
muayyen olan ana vasıflarına muhalif veya mil
lî hissiyatı sarsmağa veya zayıflatmağa matuf 
bulunan cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, 
tanzim eden veya sevkü idare eden kimse bir 
seneden üç seneye kadar ağır hapis cezasile ce
zalandırılır. 

Mezkûr cemiyetlere iştirak eden kimseye altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı 
cemiyetleri sahte nam altmda veya muvazaa şek
linde olsa dahi yeniden teşkil edenler hakkmda 
verilecek cezalar üçde birden eksik olmamak 
üzere artırılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Emeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 142 — Memleket dahilinde içtimaî 
bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü 

tesis etmek veya içtimaî bir zümreyi ortadan 
kaldırmak yahud memleket dahilinde teşekkül 
etmiş iktisadî veya içtimaî nizamları devirmek 
yahud memleketin siyasî ve hukukî bir niza
mmı yıkmak için propaganda yapan kimse altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezasile cezalan
dırılır. 

Propaganda, yukarıld fıkrada yazılı hare
ketleri şiddet kullanarak elde etmeğe matuf bu
lunduğu takdirde verilecek ceza beş seneye ka
dar ağır hapistir. 

Devletin Teşkilâtı esasiye kanunile muayyen 
olan ana vasıflarını veya millî hissiyatı sarsmak 
veya zayıflatmak için bunlar aleyhinde ve ya
bancı rejimler lehinde propaganda yapanlar altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezasile cezalan
dırılırlar. 

Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri medih ve 
istihsan eden kimse de ayni cezaya mahkûm 
olur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 149 — Her kim Hükümet aleyhine 
halkı silâh veya uyuşturucu yahud boğucu ve
ya yakıcı gazlar veya paptlayrcı maddeler kul
lanmak suretile isyana veya Türkiye ahalisi
ni birbiri aleyhine silâhlandırarak mukateleye 
teşvik eylerse yirmi seneden aşağı olmamak 
üzere ağrı hapis cezasile cezalandırılır. 

Eğer bu teşvik neticesi olarak isyan veya kı
tal zuhur etmişse buna sebebiyet veren veya 
asilere kumanda eden kimseler hakkmda ölüm 
cezası verilir. 

Bu cürümlere yalnız işirak etmiş olanlar altı 
seneden aaşğı olmamak üzere ağır hapis ceza
sile cezalandırılırlar. 

Birinci fıkrada yazılı silâhlar ve diğer mad
deler yalnız bir yere depo edilmiş olsa dahi is
yan silâhlı sayılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 151 — Bundan evvelki maddelerde 
yazılı cürümlerden birine muttali olan her ferd, 
bunu derhal Hükümete haber vermeğe mecbur
dur. Bu mecburiyeti makbul bir mazerete müs-
tenid olmaksızın yapmayanlar, fesad file çı
karsa bir seneden ve file çıkmazsa altı aydan 
aşağı olmamak üzere hapsolunur. 

Fesatçıları bilerek muayyen mevkilerin gay
ri yerlerden sokan ve memleket içinde bir yer
den diğer bir yere nakledenler muvakkat ağır 
hapips cezasile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeeynler ... 
Kabul edilmiştir. 

Mladde 154 — Geçen maddelerde yazılı olan 
cürümleri işlemeğe halkı teşvik etmek üzere ba
sılmış veya basılmamış evrak ve risaleleri fesad 
kasdile veya münderecatını bilerek neşretmek 
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venj 
dan 

üzere iken ele geçirilen kimse bir seneden üç 
seneye kadar hapsolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 159 — Türklüğü; Büyük Millet Mec
lisini Cumhuriyeti, Hükümetin manevî şahsi
yetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir sene
den [altı seneye kadar ağır hapis cezasile ceza 
landırılır. 

Devletin askerî veya emniyet veya muhafaza 
kuvvetlerini veya adliyenin manevî şahsiyetini 
alenen tahkir ve tezyif edenlere de ayni csza 
verilir. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına alenen sö-
jer, altı ay geçmemek üzere hapis ve 30 lira-
100 liraya kadar ağır para cezasile cezalan

dırılır. 
Türklüğü tahkir ve tezyif, yabancı memle

kette bir Türk tarafından işlenirse verilecek 
ceza üçde birden eksik olmamak üzere artırdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi-
yarim. Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 160 — 157 nci maddede yazılı suçu 
işleyenlerle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
alenen şovenler hakkında takibat yapmak salâ
hiyeti doğrudan doğruya Cumhuriyet müddei
umumilerine aiddir. 

158 nci maddede yazılı hal ile 159 ncu mad
denin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı Hü
kümetin veya adliyenin manevî şahsiyetini veya 
Cumhuriyeti ve 159 ncu maddenin birinci fık
rasında yazılı Türklüğü veya Büyük Millet 
Medlyisini veya Devletin askerî veya emniyet 
veya muhafaza kuvvetlerini tahkir ve tezyif 
edenler hakkmda takibat yapılması Adliye ve
kâletinin iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Madde 161 — Harb esnasında âmmenin telâş 
ve heyecanını mucib olacak veya halkm mane
viyatını kıracak veya düşman karşısında mem
leketin mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, 
mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenid ha
vadis veya haberler yayan veya nakleden veya 
millî menfaatlere zarar verecek her hangi bir 
faaliyette bulunan kimse beş seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Eğer fiil: 
1 - Propaganda ile veya askerlere tevcih 

olunarak işlenmişse, 
2 - Suçlu tarafından bir yabancı ile anlaş

ma neticesi yapılmışsa verilecek ceza on beş 
seneden eksik olmamak üzere ağır hapistir. 

Eğer fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlen
miş ise cezası müebbed ağır hapistir. 

Harb zamanında düşman karşısında milletin 
mukavemetini tehlikeye maruz kılacak şekilde 
kambiyoların tedavül kıymetini düşürmeğe 
veya resmî veya hususî kıymetli evrakm piya
sası üzerinde bir tesir yapmağa matuf hareket
lerde bulunan kimse beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis ve üç bin liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezasile cezalandırılır. 

Eğer fiil suçlu tarafından bir yabancı ile an
laşma neticesi yapılmışsa ağır hapis cezası on 
seneden ve düşmanla anlaşma neticesi işlenmiş
se on beş seneden aşağı olamaz. 

Bu maddede yazılı fiiller sulh zamanında iş
lenmiş olursa failleri hakkmda tertib edilecek 
cezanm yansmdan dörtte üçe kadarı indirilmek 
suretile hükmolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Madde 173 — 127 nci maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkralarile 138 nci maddenin dördüncü fıkrasında 
ve 128,140,143 ve 161 nci maddelerde yazılı cü
rümler hakkmda takibat yapılması Adliye ve
kâletinden izin verilmesine bağlıdır. 

Ceza kanununa göre harb zamanı tabirinde 
harb ilân edilmeksizin filî muhasama dahil ol
duğu gibi eğer harb vukua gelmişse seferberlik 
zamanı da dahildir. 

Birinci babda yazılı cürümler için hükmolu-
nacak ağır hapis cezalarına, tertib edilen ceza 
müddetinin üçte birinden aşağı ve o müddeti 
geçmemek üzere tayin olunacak bir mıntaka da 
ikametle emniyeti umumiye nezareti altma 
almmak cezası da ilâve olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 258 — Bir memura veya ona yardım 
edenlere memuriyetine aid vazifeleri ifa sıra
sında cebir ve şiddet veya tehdid ile mukavemet 
eden kimse üç aydan bir seneye kadar hapis ce
zasile cezalandırılır. 

Eğer fiil silâhla işlenmişse hapis cezası bir 
seneden üç seneye kadar ve eğer beş kişiden faz
la silâhlı veya on veya daha fazla silâhsız kim
seler tarafından birlikte işlenmiş ise aralarında 
evvelce ittifak olmasa bile iki seneden beş sene
ye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer fiil kendisini veya akrabasını hapis ve 
tevkiften kurtarmak maksadile vaki olmuşsa 
birinci fıkradaki hâl için bir aydan altı aya 
ve ikinci fıkrada yazdı hâf için üç aydan bir se
neye ve üçüncü fıkradaki hâl için altı aydan üç 
seneye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer memur haiz olduğu salâhiyet hududu
nu tecavüz ederek veya keyfî hareketlerile bu 
muameleye sebebiyet vermişse fail hakkmda ge
çen maddelerdeki ceza dörtte bire kadar indi-

— 495 — 



î : 83 29-6-1938 C : 2 
rileceği gibi icabma göre ceza büsbütün de kal
dırılabilir. 

254, 255, 256 ve 257 nci maddelerle yukariki 
fıkralarda yazılı fiiller îcra Vekilleri Heyetin
den bir vekil aleyhinde işlenirse tayin edilecek 
ceza yarı nisbetinde arttırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Mıütalea var mı? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Mıadde 261 — Kanun ve nizamlara aykırı 
olarak mekteb veya dershane açanlar açılan mek
teb veya dershane kapatılmakla beraber elli li
radan beş yüz liraya ve ruhsatsız öğretmenlik 
edenlerle bunları istihdam eyleyenler 30 liradan 
100 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

Mükerrirler hakkında para cezası ile bera
ber bir aydan üç aya kadar hapis cezası hükmo
lunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 459 — Her kim tedbirsizlik veya 
dikkatsizlik yahud meslek ve sanatta acemilik 
veya nizam,, talimat ve emirlere riayetsizlik ne
ticesi olarak bir şahsa cismen eza verecek veya 
sıhhatini ihlâl edecek bir zarar iras eder ya
hud aklî melekelerinde teşevvüş husulüne se
bebiyet verirse: 

1 - 456 nci maddenin birinci ve dördüncü 
fıkralarındaki hallerde takibat icrası şikâyete 
bağlı olmak şartile üç aya kadar hapis veya elli 
liraya kadar ağır para cezası, 

2 - 456 nci maddenin ikinci ve üçüncü fık
ralarındaki hallerde üç aydan yirmi aya kadar 
hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

3 - Bir kaç kişi cürümden mutazarrır olmuş 
ise bir numaralı bende hapis cezası altı ay ve 
ağır para cezası iki yüz liraya kadar, İM nu
maralı bendde hapis altı aydan otuz aya ve ağır 
para cezası 150 liradan aşağı olmamak üzere 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Mdde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 462 — Yukarıda geçen iki fasılda 
beyan olunan fiiller zinayi icra halinde meş-
huden yakalanan veya zinayı irtikâb etmek üze
re yahud henüz irtikâb edildiğinde zevahire 
göre şüphe edilemiy^cek surette görünen bir 
koca veya kan yahud kız kardeş veya frudan 
biri yahud bunların müşterek faili veya her ikisi 
aleyhinde karı veya koca yahud usulden biri 
veya erkek yahud kız kardeş tarafından işlenmiş 
olursa filin muayyen olan cezası sekizde bire 
indirilir ve ağır hapis cezası hapis cezasına tah
vil olunur. 

Ölüm cezası yerine üç seneden beş seneye ka
dar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 490 — Bu fasılda beyan olunan cü
rümlerden dolayı açılacak dava altı ay geçme-
sile ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 516 — Bir kimse her ne suretle olur
sa olsun aharın menkul veya gayrimenkul ma
lını tahrib veya imha eder veya bozar yahud 
bunlara zarar verirse mutazarrır olan tarafm 
şikâyeti üzerine bir seneye kadar hapis ve yir
mi liradan elli liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılır. 

Eğer cürüm: 
1 - Vazifei memuresinden dolayı öç almak 

kasdile bir memur aleyhinde, 
2 - Şahıslara karşı şiddet kullananlar veya 

493 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 
beyan olunan vasıtalardan biri ile, 

3 - Ammeye aid veya amme hizmetine veya 
bir mezhebin âyin ve ibadetine mahsus bina
lar yahud 378 nci maddede gösterilen envaa 
dahil askerî binalar ve debboy ve tersaneler 
ve harb gemileri yahud âbideler veya heykeller 
ve yahud mezarlık ve müştemilâtı, 

4 - Setler yahud musibetlere karşı ammenin 
muhafazası maksadile inşa olunan müdafaa va
sıtaları vesair inşaat yahud bir amme hizmetine 
mahsus aletler ve işaretler, 

5 - Kanal veya sulamağa mahsus nehir ve cet
vel ve ark ve bu kabilden sair inşaat, 

6 - Dikilmiş bağ çubukları ve meyveli ağaç 
ve fidanlar ile seyir ve meydan yerlerindeki 
ağaçlar, 

Üzerinde işlenirse failin göreceği ceza üç ay
dan iki seneye kadar hapis ve 250 liraya kadar 
ağır para cezasıdır. 

Bu filler hakkmda şikâyetname itasma hacet 
kalmaksızın dava takib olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. ka-
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bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize* arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Muamele vergisi hakkındaki ka
nuna rey vermeyen var mı? Rey toplama mua
melesi bitmiştir. 

7 •— Bazı maddelerden istihlâk vergisi alın
ması hakkındaki kanunun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe, İk-
tısad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muh
telit encümen mazbatası (1/1128) [1] 

BAŞKAN — Encümen; kanunun müstaceli
yetle müzakeresini teklif etmektedir. Müstaceli
yetle müzakeresini kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kanunun müstaceliyetle müzakeresi ka -
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi almması 
hakkındaki 2731 numaralı kanunun bazı hü

kümlerini değiştiren kanun 
MADDE 1 — Bazı maddelerden istihlâk ver

gisi almması hakkındaki 27 - V -1935 tarih ve 
2731 saydı kanunun birinci maddesinin 5 numa
ralı bendinin «B» fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

B) Her nevi ayakkabı (deriden maada) me-
vaddı saire ile müretteb ve gayri müretteb (id-
halât umumî tarifesinin 447 numarasmm A ve 
B pozisyonlarına giren her nevi) beher kilo 
gramdan 160 kuruş (ancak bu ayakkabıların 
hariçten idhali halinde beher kilo gramından 196 
kuruş alınacaktır.) 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun birinci madde
sinin 9 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

9 - Pamuk ipliği, pamuklu mensucat ve pa
muktan hazır eşya; 

I - Hariçten idhal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda imal olunub fabrikalardan satdan 
pamuk iplikleri (idhalât umumî tarifesinin 366, 
367, 368, 369, 370 ve 373 numara ve bu numara
larm pozisyonlarma giren ipliklerin) 24 ingiliz 
numarasına kadar olanlarmm kilosundan 13,5 
kuruş ve 24 ingiliz numarasmdan yukarı olan
ların kilosundan 22 kuruş. 

II - Hariçten idhal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda kendi imal ettikleri ipliklerle do-

[1] 323 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

kunan pamuk mensucatı (îdhalât umumî tarife
sinin 377, 378, ve 379 numara ve bunların pozis
yonlarına giren her nevi): 

A) İdhalât umumî tarifesinin 377 numara
sına ve bunların pozisyonlarına giren mensu
cattan : 

Metre murabbamm sıkleti 100 grama kadar 
(100 dahil) olanlarm kilosundan 25 kuruş, met
re murabbamm sıkleti 100 gramdan 150 grama 
kadar (150 dahil) olanlarm kilosundan 9 kuruş, 
metre murabbamm sıkleti 150 gramdan fazla 
olanlarm kilosundan 4 kuruş. 

B) îdhalât umumî tarifesinin 378, ve 379 
numara ve bunların pozisyonlarma giren mensu
cattan 

Beher metre murabbamm sikleti 150 grama 
kadar (150 dahil) olanlarm kilosundan 25; be
her metre murabbamm sikleti 150 gramdan 
fazla olanlarm beher kilo gramından 15 kuruş. 

C) îdhalât umumî tarifesinin 371, 372, 374, 
375, 376, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
390, 391, 392, 393,394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 numara ve 
bu numaralarm pozisyonlarma giren bilûmum 
pamuk mensucat ve pamuktan yapılmış hazır eş
yanın beher kilosundan 55 kuruş . 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun birinci madde
sinin 10 numaralı bendi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

10 - Yün ve kıl ipliği, yün ve kıl mensucat, 
yünden ve kıldan yapılmış hazır eşya: 

1 - Hariçten idhal olunan veya dahildeki fab
rikalarda imal edilib fabrikalardan satılan (îd
halât umumî tarifesinin 102 ve 103 numarala
rına ve bunların pozisyonlarma giren her nevi) 
yün ve kıl ipliklerinin beher kilo grammdan 
35 kuruş. 

11 - Hariçten idhal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda kendi imal ettikleri ipliklerle do
kunan yün ve kıl mensucat, yün ve kıldan ya
pılmış hazır eşya (îdhalât umumî tarifesinin 105, 
106 ve 107 numaralarına ve bunlarm pozisyonla
rma giren her nevi): 

A) îdhalât umumî tarifesinin 106 B, ö po
zisyonlarma giren ve eni 140 santimden aşağı 
olmayan kumaşlardan metre murabbamm sıkleti 
600 grama kadar (600 dahil) olanlarm metresi
nin yerli fabrikalarda toptan satış fiatı ve ha
riçten idhal olunanlarda gümrükten çıkarılınca
ya kadar yapılacak her türlü zarurî masraflar 
ve istihlâk vergisi de dahil olmak üzere, ödene
cek vergilerin ilâvesile hâsıl olan kıymeti 220 
kuruşa kadar olanlarm kilosundan 10 kuruş. 

B) îdhalât umumî tarifesinin 106 B, C 
pozisyonlarma giren ve eni 140 santimden aşa
ğı olmayan kumaşlardan metre murabbamm 
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sıkleti 600 gramdan fazla olanların metresinin 
yerli fabrikalarda toptan satış fiatı ve hariçten 
idhal olunanlar da gümrükten çıkarılıncaya ka
dar yapıacak her türlü zarurî masraflar ve is
tihlâk vergisi de dahil olmak üzere ödenecek 
vergilerin ilâvesile hâsıl olan kıymeti 240 kuru
şa kadar olanların kilosundan 6 kuruş. 

0) Yukarıda A, B, fıkralarında yazılı ku
maşlardan gayrisinin metre murabbamm sikleti 
600 grama kadar (600 dahil) olanların kilosun
dan 45 kuruş; metre murabbamm sikleti 600 
gramdan faza olanların kilosundan 25 kuruş. 

Ç) (îdhalât umumî tarifesinin 104, 108 Ave 
B 109, 110, 111, 112, 113 ve 114 C, Z numara 
ve pozisyonlarına ve 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 122, 123, 124, 125 numara ve pozisyonlarına 
giren bilûmum) yün ve kıl mensucat ve mamu-
lât ile yün ve kıldan yapılmış hazır eşyanın be
her kilosundan 55 kuruş. 

D) Îdhalât umumî tarifesinin 121 numarası
na giren battaniyelerin kilosundan 10 kuruş. 

E) îdhalât umumî tarifesinin 126 numara
sına giren şapka taslaklarının beherinden 25 
kuruş. 

Bu kanunun tatbikatmda at ve keçi - tiftik 
hariç - kılmdan maada olan hayvan kılları yün 
mefhumuna dahildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Adliye, Dahiliye, Maliye, îktısad, Güm
rük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibi âlinize arzediyorum. 

8 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 
sayılı kanunun değiştirilmesine dair kanım lâ
yihası ve Bütçe, îktısad ve Maliye encümenle
rinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(1/1130) [1] 

BAŞKAN — Encümen, müstaceliyet teklif 
etmektedir, reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın... Etmiyenler.,. Müs
taceliyet teklifi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

[1]327 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Teşviki sanayi kanunile bu kanuna müzeyyel 
2261 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiş

tirilmesine dair kanun 
MADDE 1 — 1055 sayılı teşviki sanayi ka

nununda yazılı birinci smıf sınaî müessese ev
safını haiz müessese kurmak yahud mevcud mü
esseseleri birinci smıf evsafını iktisab edecek 
derecede tevsi etmek veyahud bu evsafı haiz 
müesseseleri daha ziyade büyültmek, ve bu nevi 
müesseseleri bir şehirden başka bir şehre naklet
mek veya imalâtının nevini değiştirmek isteyen
ler evvel emirde îktısad vekâletinden müsaade 
almak mecburiyetindedirler. 

Bu müsaadelerin verilebilmesi için 2261 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinde yazılı evsaf ve 
şeraitin mevcudiyeti lâzımdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
alinize arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — 3 haziran 1933 tarih ve 2261 
sayılı kanunun birinci maddesile tadil edilen 
teşviki sanayi hakkındaki 28 mayıs 1927 tarih 
ve 1055 saydı kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Sınaî müesseselere aid olub memleket dahi
linde bulunmayan veya kâfi mikdarda istihsal 
veya imal edilmeyen aşağıda yazılı maddeler 
gümrük ve buna munzam resimlerden muaftır. 

A) Bu müesseseler ile müştemilâtının tesis, 
inşa ve tevsiine muktazi her nevi inşaat malze
mesi, 

B) Askerî fabrikalar ihtiyacı için hariçten 
getirilecek ve nevi ve mikdarı îktısad ve Millî 
Müdafaa vekâletlerince tesbit ve îcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek olan ham maddeler; 

C) Bu müesseselere aid olarak vücude geti
rilecek nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvvei mu
harrike istihsal ve nakil tesisatma muktazi bil
cümle malzeme (İnşaat malzemesi dahil) ve ve
saiti muharrike ve müteharrike ve bunların ye
dek ve tecdid parçaları. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
alinize arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı müsa
adeler îktısat vekâletince verilmeden evvel sı
naî müesseselere, belediyelerce, inşaat ve kuvvei 
muharrike ruhsatiyeleri verilemez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
alinize arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Birinci maddede yazılı müsaa
deyi almayan şahıslardan, müesseselerinde kul
lanılmak üzere gümrüklerden geçirmiş veya ge-
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girecek oldukları her nevi makine, alât ve bun
ların yedek ve tecdid parçalarının gümrük re
simleri buna munzam resim ve vergilerle bir
likte yirmi beş misli olarak tahsil edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
alinize arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Birinci madde mucibince veri
lecek müsaadelerin istihsali, tatbik müddeti ve 
ibtali, muafiyet ruhsatnameleri hakkındaki hü
kümlere tâbidir. Bu müesseseler muafiyetler
den istifade etmeseler dahi teşviki sanayi kanu
nunda yazılı mükellefiyetlere tabidirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reyi 
alinize arzediyorum: Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — 3 haziran 1933 tarih ve 2261 
sayılı kanunun ikinci maddesile üçüncü madde
sinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reyi 
alinize arzediyorum: Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reyi 
alinize arzediyorum: Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reyi alinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir . 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle reyi 
alinize arzediyorum. 

9 — Yüzbaşı Ziya Yıldırım Belentepenin mah
kûm olduğu cezanın affi hakkında Adliye encü
meni mazbatası (5/69) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı?... Maddelere geçilmesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YAR
GI (Kocaeli) — Bu lâyihanın müstaceliyetle mü
zakeresini teklif ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstace-
len müzakeresini teklif etmektedir. 

Reyinize arzediyorum. Kabul edenler.... Et-
ııeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 335 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Yüzbaşı Yıldırım Ziya Belentepenin mahkûm 
olduğu cezanın affi hakkında kanun 

MADDE 1 — İzmitli 319 doğumlu Mehmed 
Tenziloğlu Yüzbaşı Yıldırım Ziya Belentepenin 
mahkûm bulunduğu bir sene altı ay ve yirmi 
gün hapis ve ordudan ihraç cezası hukukî neti
celere de şamil olmak üzere affedilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî 
Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bazı maddelerden alınacak istihlâk vergisi 
hakkındaki lâyihaya rey vermiyen var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

10 — Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle 
idare edilen daireler arasındaki ihtilâfların tah
kim yolu. ile halli hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenle
ri mazbataları (1/1085) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstacelen müzake
resini teklif ediyor. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare edi
len daireler ve belediyelerle sermayesinin tama
mı Devlete veya belediye veya hususî idarelere 
aid daire ve müesseseler arasındaki ihtilâfların 

tahkim yolile halli hakkmda kanun 
MADDE 1 — Umumî, mülhak ve hususî 

bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle 
sermayesinin tamamı Devlete veya belediye ve
ya hususî idarelere aid olan daire ve müessese
ler arasmda çıkan ihtilâflardan adliye mahke
melerinin vazifesi dahilinde bulunanlar bu ka
nunda yazılı tahkim usulüne göre halledilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî bütçeye dahil daireler 
arasında tahaddüs edecek ihtilâflar İcra Vekil-

[1] 334 sayılı basmayazı zabtın sonundadu: 
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leri Heyetince seçilecek İcra Vekilleri azasından 
bir hakem vasıtasile hallolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mülhak bütçe ile idare edilen 
daireler veya bunlardan biri ile ikinci maddede 
yazılı daireler arasında hâsıl olan ihtilâflar Tem
yiz mahkemesi birinci reisi tarafından, Temyiz 
mahkemesi daire reisleri arasmdan, seçilecek bir 
hakem marifetile hallolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Belediyeler, hususî bütçe ile 
idare olunan veya sermayesinin tamamı Dev

let, belediye veya hususî idarelere aid olan dai
re ve müesseselerin veya bu daire ve müessese
lerden birile ikinci ve üçüncü maddelerde yazı
lı dairelerden biri arasında tahaddüs eden ihti
lâflar bulunduğu yerin ve ihtilâf gayrimenkule 
taallûk ediyorsa o gayrimenkulun bulunduğu 
mahallin ve taraflar ayrı ayrı yerde bulunuyor
larsa müddealeyh mevkiinde olan daire veya 
müessesenin ve müddeaaleyhler taaddüd eyledi
ği takdirde bunlardan birinin bulunduğu yerin 
yüksek dereceli hukuk mahkemesi reisi veya 
hâkimi tarafından hakem sıfatie hallolunur. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun şümulüne giren 
işlerin tedkik edilebilmesi, taraflardan birinin 
vaki olacak yazılı müracaatına bağlıdır. Hakem, 
tedkikatm ve tahkikatın şeklini ve müddetlerini 
tayin eder ve hâkimin haiz olduğu bütün salâhi
yetleri kullanabilir. Lüzum gördüğü takdirde ta
rafları da dinleyebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — *'ı&arıki maddelerde yazılı 
hakemler tarafından verilecek kararlar katğidir 
ve tescile tâbi değildir. Aleyhine hiç bir makam 
ve mahkemeye müracaat edilemez. 

Ancak; dördüncü maddede yazdı hakem ta
rafından verilmiş olan karara karşı yeniden ted-
kikı icab ettirecek haklı sebeblerin mevcudiyeti 
halinde kararın tebliği tarihinden itibaren 30 
gün içinde karan veren hakeme itiraz olunabilir. 

itiraz üzerine verilecek kararlar katğidir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Yukarıki maddelerde yazılı ha
kemler tarafından verilen kararlar, ilâmlarm 
icrasma dair olan umumî hükümlere göre infaz 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE •— Bu kanunun şümu
lüne girib de kanun meriyete girdiği tarihde 
mahkemelerce henüz intaç edilmemiş davalarla 
intaç edildiği halde haklarında verilen ilâmlar 
henüz katğiyet kesbetmemiş olan davalar dahi 
bu kanun hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 eylül 1938 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 9 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Teşviki sanayi kanununa rey vermeyen ar
kadaş varsa lütfen rey yersin. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
11 — Ziraat vekâletine bağlı bulunan Kon

ya ovası sulama idaresinin Nafıa vekâletine dev
ri hakkında kanun lâyihası ve Nevfıa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/1127) [1] 

BAŞKAN — Encümenler, müstaceliyetle mü
zakeresini teklif etmektedir. 

Teklifi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiye hakkında mütalea var mr? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et

meyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Konya Sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Konya ovası salama idaresi 
Nafıa vekâleti Sular umum müdürlüğü teşki
lâtına bağlı olarak yüksek mühendisler arasın
dan seçilecek bir müdürün idaresinde işletilir. 

idarenin merkezi, Çumradrr. 
p BAŞKAN — Mütalea var mı? Haddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — İdarenin sulama hududu Bey-

şehri ve Karaviran göllerile bbu gölleri birleş
tiren Beyşehri çayından ve Karaviraı tahliye 
kanalından ve Bağra iltihak kanalile Balıklı ova-
kanalı ve Çarşamba çayırdan ve bunlardan te-
şeub eden ve edecek olan küçük ve büyük ka
nallardan sulanabilen bütün araziyi ihtiva eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler 
yenler ... Kabul edilmiştir. 

E mi-
[1] 330 sayılı basmayazı zahiın sonundadır. 
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HADDE 3 — İdarenin müdürü Nafıa vekâ

letince tayin olunur. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Sulama sahası dahilinde alâ

kadarlar tarafından müracaat vukuunda sulan
ması mümkün olan arazi ile sunî çayırlar, bağ, 
bahçe, bostan ve saireden ve müesses bulunan 
veya yeniden tesis edilecek olan değirmen ve 
fabrikalardan alınacak sulama ücreti Nafıa, Ma
liye ve Ziraat vekilliklerince tesbit edilecek ta
rife üzerinden istifa olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Sulama sahasındaki köylerin 
hududları dahilinde bulunan ve 6 ncı maddede 
zikrolunan mahaller her sene idare memurları 
tarafından mesaha edilir. Mesaha memurları 
her köyde bulunacakları günü bir hafta önce kö
yün ihtiyar meclisine yazı ile bildirirler. 

İhtiyar meclisine yapılan işbu ihbar alâka
dar arazi sahiblerine tebliğ edilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Mesaha muamelâtı alâkadar 
eshabı veya ihtiyar meclisi azası huzurile ya
pılır. Alâkadar eshabı veya ihtiyar meclisi azası 
hazır bulunmadıkları surette memurlar mesahayı 
bizzat yaparlar ve sahibi gösterilmeyen arazi
yi de ihtityar meclisi namma kaydederler, 

Mesaha muamelelerini müteakib her köy için 
müfredatlı bir tahakkuk cetveli tanzim ve altı 
mesaha memurlarile alâkadarlar veya ihtiyar 
meclisi azası tarafından imza olunur. Bu cet
veller müdürlükçe tasdik edildikten sonra kat-
ğileşir. 

İhtiyar meclisi azası tahakkuk cetvellerini 
imzalamaktan veya itirazları mevcud ise altma 
yazmaktan çekindikleri takdirde mesaha memur
ları cetvele meşruhat vererek bir örneği yazı ile 
ihtiyar meclisine tebliğ eder ve diğer bir örne
ğini de köyün münasib mahallerine asarlar. Bu 
tebliğ tarihinden itibaren mahsulün hasadı 
zamanma kadar sulama müdürlüğü nezdinde 
alâkadarlar veya ihtiyar meclisleri itirazda bu
lunabilirler. İtiraz üzerine müdürlüğün vere
ceği karar katği olur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Her sene tarifesine göre tahak
kuk eden ve katğileşen ücretler Maliye tahsil
darları vasıtasile ve tahsili emval kanununa tev
fikan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Vuku bulacak mesaha itirazla
rının tedkik ve karara bağlanması, Konya ovası 
sulama işletmesinin iyi bir halde tutulması için 

muktazi ıslahatın icrası ve idaresi ve sulanan 
arazinin mesahası hakkındaki usullerle memurla
rın vazifeleri Nafıa vekâletince tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Sulama şebekesinin islâh ve 
tevsii için yapılması lâzımgelen bilûmum inşaat 
ve tesisat 3132 sayılı kanunla verilmiş olan tah
sisatın her malî yıl için ayrılacak kısımların
dan sarfedilmesi suretile tamamlanır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Konya ovası sulama idaresi
nin teşkilât ve vazaifi hakkındaki 26 - V -1927 
tarih ve 1053 sayılı ve bu kanunun birinci mad
desini tadil eden 21 mayıs 1932 tarih ve 1971 
sayılı kanunlarla bu kanuna mugayir olan di
ğer ahkâm mülgadır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmişir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — İşbu kanunun 
dördüncü maddesi mucibince su ücretlerinin 
tesbitine kadar 1938 malî yılı muvazenei umu

miye kanununun 21 nci maddesine bağlı (R) işa
retli Konya ovası sulama idaresi ücret tarifesi 
cetvelinde tesbit olunan ücretler istifa olunur. 
Mezkûr 21 nci maddenin diğer hükümleri mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1938 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununun 22 nci madde
si mucibince Ziraat vekâleti bütçesinde açılan 
fasla tahsisat kaydedilen paradan 1937 malî yılı 
içinde sarf edilemeyen mikdar 1938 malî yılı Na
fıa vekâleti bütçesinde açılacak hususî fasla tah
sisat kaydedilerek 2855 sayılı kanunda gösteri
len işlere sarfolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — İşbu kanunun 
meriyete girdiği tarihte 1938 malî yılı muva
zenei umumiye kanununa bağlı Ziraat vekâleti 
bütçesinin 864, 865, 866 ve 867 nci fasıllarmdaki 
tahsisat bakiyeleri ayni sıra ve unvanları muha
faza etmek üzere Nafıa vekâleti bütçesinin so
nunda yeniden açılacak 747, 748, 749 ve 750 nci 
fasıllara naklolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 1938 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununun 4 ncü madde
sine bağlı (D) işaretli cetvelin Ziraat vekâleti 
kısmından bu kanuna bağlı cetvelde unvan, 
aded ve ücretleri yazılı müstahdemlerle nakil 
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vasıtaları çıkarılarak ayni cetvelin Nafıa vekâ
leti kısınma eklenmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAİF KARA
DENİZ (Trabzon) — «Bu kanun 1 ağustos 1938 
tarihinden muteberdir», şeklinde tashihini rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu tashih veçhile maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanınm heyeti umumiyesini açık reye 
arzediyorum. 

12 — Tiyatro ve sinemalar adan Devlet ve 
belediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve 
belediye resimlerile Darülaceze hissesinin mik-
darına ve sureti istifasına dair kanun lâyihası 
ve Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (1/1122) 

BAŞKAN — Muhtelit encümen, lâyihanın 
müstacelen müzakeresini teklif ediyor. 

Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce 
alınmakta olan damga, tayyare ve belediye re
simlerile Darülaceze hissesinin mikdarma ve su

reti istifasına dair kanım 
MADDE 1 — Tiyatro ve sinemaların bilet 

bedelleri üzerinden damga, tayyare ve belediye 
resimlerile Darülaceze hissesi olarak bir kuruş
tan aşağı olmamak üzere yüzde on resim alınır. 
Resmin hesabında her yirmi paradan aşağı ke 
sirler yirmi paraya iblâğ olunur. 

Bilet bedelinden maksad, bu vergi haricinde 
temaşa ücreti olarak müessese tarafından alı
nan paranın tamamıdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu resim biletler üzerine Ma
liye vekâletince bastırılacak hususî pullarm il-
sakı suretile istifa olunur. Maliye vekâletince 
tayin olunacak yerlerde resmin biletlere matbu 
damga vazı suretile istifası mecburidir. Resmin 

[1] 314 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

tahsil ve kontrolü Maliye memurları tarafından 
icra edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Tiyatro ve sinemalarda bilet 
kullanılması ve biletler üzerinde bedelinin gös
terilmesi mecburidir. 

İnzibat ve kontrol için alâkadar makamlarca 
memur edilenler hariç olmak üzere sinema ve 
tiyatrolara bedava olarak veya tenzilâtlı ücret
le girenlere, oturdukları mevkiin bilet bedeli
ne göre alınması lâzımgelen vergi mikdarmda 
pulu veya soğuk damgayı havi bilet verilmesi 
mecburidir. 

Sinema ve tiyatrolarda bilet kullanılmama
sı veya duhuliye ücreti almdığı halde bazı müş
terilere bilet verilmemesi veya alman ücretten 
eksik bedelde bilet verilmesi veyahud satılan bi
letlerin müşterilerden alınıb tekrar satışa çıka
rılması hallerinde damga resmi kanununun 13 
ncü maddesinin muaddel 9 ncu numarası hük
mü tatbik olunur. Bilet kullanıldığı halde üze
rinde bedel gösterilmezse bu biletler beş lira 
kıymetinde addolunarak ona göre resim ve bu
nun beş misli ceza almır. 

Bu kanun mucibince almacak vergi bilet be
deline dahil edilemez ve biletler üzerinde göste
rilemez. Buna riayet edilmemesi veya sinema 
ve tiyatrolara bedava veya tenzilâtlı ücretle gi
renlere oturdukları mevkie göre vergi pulunu 
veya soğuk damgayı havi bilet verilmemesi ha
linde 5 nci maddede yazılı cezalar tatbik edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu vergi tahsilatından: 
% 20 si damga resmi, 
% 30 u tayyare resmi, 
% 20 si belediye hissesi, 
% 30 u Darülaceze hissesi 

olarak tefrik ve damga ve tayyare resimleri aid 
olduğu fasla irad kaydolunur. 

Darülaceze bulunan yerlerde Darülaceze his
sesi Darülacezelere ve belediye hissesi de bele
diyelere, tahsil edildiği ayı takib eden aym 
15 nci günü akşamına kadar tediye olunur. Da
rülaceze bulunmayan yerlerde belde halkmm 
fakir ve muavenete muhtaç olanlara yapılacak 
yardımlara sarfedilmek üzere Darülaceze his
sesi dahi belediyelere verilir. 

Bu resmin tahsil ve kontrolünden dolayı be
lediye ve Darülacezelerden hiç bir masraf alın
maz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Tiyatro ve sinemalardan mev
ki itibarile almacak duhuliye ücretleri belediye
lerce tayin olunur. Muayyen bedel fevkinde 
duhuliye ücreti alan sinemacılardan birinci de-
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fası için 100 lira ceza almır. Tekerrüründe bu 
ceza beş misle çıkarılır. Belediyelerce tayin olu
nan duhuliye ücretleri hakkında maddî hesab 
unsurlarına istinad ederek vaki olacak itiraz
lar. îcra Vekillerince katğî ve nihaî surette 
hallolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince almacak 
cezaların takib ve tahsilinde damga resmi 
kanununun 12 nci faslı hükümleri tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

HADDE 7 — îcabmda Türkiyeye idhal edi
lecek filimlerin gümrük resimlerinde tadilât 
yapmağa îcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 
Hükümet bu hususta yaptığı tadilâtı bir ay zar
fında Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzeder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MİADDE 8 — 1324 numaralı ve 23 - V - 1928 
tarihli damga resmi ve 2459 numaralı ve 28 - V -
1934 tarihli tayyare resmi kanunlarile 423 nu
maralı ve 26 şubat 1340 tarihli belediye vergi 
ve resimleri kanununun ve 12 nisan 1332 ta
rihli darülaceze nizamnamesinin bu kanuna 
muhalif hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var* mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MİADDE — Bu kanunun 2 nci 
maddesi mucibince basılması lâzımgelen pulla
rın hazırlanmasına kadar, bu resmin tahsili 
üzeri sürsaj edilecek olan damga pulları ile te
min olunur. Kanunun meriyete girdiği tarihte 
henüz sürsajlı pullar sevkedilmemiş olan yer
lerde resim, nakden istifa edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MİADDE 9 — Bu kanun 15 temmuz 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Bir çok maddeleri yüksek tasvibinize ik
tiran eden bu kanunun hedefi, Hükümetin haya
tı ucuzlatmak için aldığı tedbirler serisinden bi
ridir. Şimdiye kadar gıda maddeleri üzerinde 
alman'tedbirler çok iyi neticeler vermiştir. 

En çok beriz misal olarak etle şekeri arzede-
bilirim. Şeker üzerinde alman tedbir, memleket
te şekerin istihlâkini arttırmıştır. Şeker esaslı 
bir gıda olduğuna nazaran, neticenin hayırlı ol
duğuna şüphe yoktur. Et de böyle olmuştur. Et 
için îstanbulda alman tedbir, etin % 30 fazla is- j 
tihlâkini mucib olmuştur. Demek ki et girmiyen 
evlerimize veyahud et gıdası az olan ailelerimi- | 

ze et vermek imkânı temin edilmiştir. Şüphesiz 
ki bunun neticeleri çok iyi olmuş ve iyi olacak
tır. 

Bu kanun da manevî gıdayı istihdaf etmek
tedir. Sinema, tiyatro bu gün enstüriktif bir 
müessese halini almıştır. Halkımızın büyük küt
lesinin, hiç olmazsa haftada bir defa tiyatroya, 
sinemaya gitmelerini temin etmek, bizim için 
yapılması lâzım bir vazife ve bir borçtur (Bravo 
sesleri). Onun için aldığımız bu tedbirler, gerek 
maliyenin, gerek belediyelerin yaptıkları feda
kârlıklarla bu neticeden hâsıl olacak faydala
rı muhtasaran arzetmek isterim. Badema, sine
ma müesseseleri sahihlerinin iştirakile, muvafa-
katile ve hatta yardımile fiatlardan % 30 ile 
% 40 arasmda tenzilât yapılacaktır. Haftada bir 
gün Maarif vekâleti ile mutabık kalmarak öğle
den sonra Türk çocuklarına enstrüktif filimler 
gösterilecektir, istihdaf ettiğimiz asıl büyük 
kütlenin bu enstrüktif filimerden, cumartesi ve 
pazar günleri halk için ikişer matine açılacak ve 
bunun duhuliye ücreti pek ucuz olacaktır. Bü
tün hafta çalışan halkımız bu tatil günlerinde 
az para ile eğlenmek fırsatını bulabilecektir. 
Bundan başka çalgılı bahçeler ve eğlence yerleri 
için de ayni tedbiri aldık. Bundan da halkımızın 
yakmda istifade edeceklerini çok ümid ederiz 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

MADDE 10 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyle reyi âlinize 
arzediyorum. 

Konya ovası sulama idaresi hakkındaki ka
nuna rey vermiyen arkadaş varsa lütfen reyleri
ni versinler. 

• Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
13 — Emniyet teşkilâtı kanununa ek kanun 

lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 
(1/1132) [1] 

BAŞKAN — Encümen; lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif etmektedir. Müstacelen mü
zakeresini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Emniyet teşkilâtı kanununa ek kanun 
MADDE 1 — Lüzumu halinde Emniyet 

umum müdürü kadrosu bir vali kadrosu ile teb
dil edilebilir. 

[1] 336 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kanun kabul edil
miştir. 

BEYANAT 
1 — Başvekil Celâl Bayann, memleketin umu

mî işlerine dair beyanatı 
BAŞVEKİL CELÂL BAYAR (izmir) — (Sü

rekli alkışlar arasmda kürsüye geldi). 
Saym arkadaşlar; çok kesif bir meşguliyetten 

sonra muvakkaten vatanî vazifelerinize fasıla 
verirken, sizinle memleketimizin umumî revişi 
hakkmda bir hasbihalde bulunmağı faydalı ad
dediyorum ve bu maksadla huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Hükümetinizin takib ettiği esaslar arasmda 
en mühim telâkki ettiği bir prensip, size ve sizin 
şahsınızda yüksek Türk milletine, programında 
vadettiği şeyleri, tatbik ve icradır. (Bravo sesle
ri) . Bütün icraatımızda, neyi vadettik, neyi yap

mak istiyoruz ve hangilerini yapabildik. Daima bu 
hesabı tutmaktayız. Beraber ve müşterek mesa
imizin eseri olarak, bu senede dahi, bu celsede 
dahi, hayli merhale aldığımızı tahmin ediyorum. 
Fakat bunları, birer birer tekrar etmek suretile, 
sizin de bildiğiniz ve hatta bizzat yaptığınız şey
ler olduğu için, maruzatımı uzatmak niyetinde 
değilim. En mühim meşgalemiz şüphe yoktur ki 
malî işlerimiz ve malî vaziyetimiz üzerindeki ka-
rarlarımızdır. Yüksek Meclis bu sene bütçeyi da
ha geniş, daha verimli olarak, Hükümete tevdi et
miştir. Hükümet bu bütçeyi eline aldığı zaman 
ne kadar ağır bir yükün altmda bulunduğunu 
hissetmektedir. 

Geçen sene, yani 1937 senesi bütçesi 231 mil
yon lira olarak kapanmıştır. Yani varidat ola
rak 231 milyon lira tahmin ve kabul edilmiştir. 
Tahsilatımız ayni sene içinde 259 milyonu buldu. 
Tam 28 milyon liralık bir fazla varidat kayde
dildi. Bu 28 milyon lira fazla varidat ta yine 
Yüksek Meclisin kabul ve tasvibi ile muhtelif 
vekâletlere tahsis edilmiştir. 

1938 malî yılı bütçesi olarak bağladığımız 
rakamlar 249 milyonu âdi bütçe şeklinde ve 57 
milyonu fevkalade menabiden olmak üzere 306 
milyon liradır. Bu rakam Cumhuriyet bütçeleri
nin ihtiva ettiği en yüksek rakamdır. 1938 büt
çesi Cumhuriyetin bu güne kadar olan bütçele
rinin içinde yalnız en yükseği değil, ayni za
manda tevzi itibarile en çok dikkate değeridir. 
1938 senesi zarfında fazla tahsisat olarak ver
diğiniz rakamların en yükseğini Millî Müda
faaya tahsis etmiş bulunuyoruz. Bunun emni
yet noktasından ifade ettiği manayı elbette tak

dir buyurursunuz. Millî Müdafa vekâletimizin 
1938 bütçesindeki hususiyetlerden birisi de, kı
sa bir zamanda realize edilmek üzere kabul et
tiğiniz 125 milyon liralık fevkalâde program 
cebhesidir. Millî Müdafaa vekâleti bu programı 
sürati mümkine ile ve her şeyden istifade etmek 
suretile büyük bir gayret ve faaliyet içerisinde 
realize edecektir. Ayırdığınız tahsisatla ve bu 
programın yapılmış olmasile ordumuz, esasen 
kendi bünyesinde yaşayan kudreti, teknik kuv
vetlerini artırmak ve mezcetmek suretile, ken
disine milletin tevdi ettiği vazifeyi daha mü
kemmel bir surette ifa etmek kudretini iktisab 
etmiş bulunuyor (Şiddetli alkışlar). Ordumuzun 
kahramanlığına, ordumuzun fedakârlığına her 
zaman olduğu gibi güveniriz (Elbette sesleri). 
Fakat bu mümtaz orduyu 20 nci asrm en mü
kemmel silâhlarile mebzulen teçhiz ettiğimiz za
man da kendimizi tamamen emniyet altma al
mış görmekle büsbütün zevk ve bahtiyarlık du
yarız (Bravo sesleri, alkışlar). 

Hükümetinizin malî sahada takib ettiği prog
ramlardan birisi de, memlekette vücude getire
ceği imar hareketlerini sadece bütçenin sırtmda 
bırakmamak suretile hareket etmektir. Eğer 
her yapacağımız şeyi bütçenin rakamları içerisi
ne sıkıştırmak istersek, katedeceğimiz merhale
nin kısa olacağından korkulabilir. Bundan do
layıdır ki, memleketin dahilinde kredi vasıtala
rından istifade etmek umumî ve millî bir iş bir
liği tanzim etmek gayesini takib ediyoruz. Bu
nun için de kabul ettiğiniz kanunlar vardır. Bu 
kanunlarla ayni zamanda vücude getirdiğimiz 
müesseseler vardır. Bu müesseseler, dahilde te
min edecekleri kredilerle ve ayni zamanda 
hariçten bulmakta oldukları kredilerle yeni ye
ni programlar tanzim ederek, sizin arzularınızı 
ve emellerinizi tahakkuk ettirmek azmindedir-
ler. Bu sene Nafıa ve îktısad vekâletlerinden 

başlayarak, elbette nazarınızdan kaçmamıştır, ba
zı tahsisatları bütçelerinden çıkardık. Bunları 
malî müesseselerimizin itibarına terkettik. Ora
dan temin edeceğimiz kredilerle memlekette ye
ni ve kesif bir iş hayatı yaratmak istedik (Al
kışlar) . 

Bunun bir misali; Adana ovasınm sulanması 
meselesidir. Nafıa vekâletiniz bu iş üzerinde ça
lışıyordu. 30 milyon liralık bir tahsisata ihtiyaç 
vardı. Bunu bütçenin sırtmdan çıkardık. Ayni 
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zamanda esas vazifesini de teşkil ettiği için Zi
raat bankasmm itibarı üzerine bıraktık. Ziraat 
bankası finansumanile Nafıa vekâleti Aadana 
ovasmın İska ve irva işini 3 sene zarfında bize 
temin etmiş olacaktır. 

tktısad vekâletine aid bütçe tedkik edilecek 
olursa, görülür ki geçen seneye nazaran bu sene 
tahsisatında bir noksanlık vardır. Hakikatte bu,. 
noksanlık değildir. Kendisine teminini vadetti-
ğimiz mikdar geçen senekinden 20 000 000 lira 
kadar fazladır. Bu, her iş için ayrı ayrı vücude 
getirilen bankaların kredi ve itibarından temin 
edilecektir. Acaba hatıra gelebilir ki, Devlet büt
çesinden bu kabîl işleri ayırıb da itibar müesse
selerine tevdi ve tahmil etmek malî noktai na
zardan bir müşkülât ve zarar vardır. Bana ka
lırsa bunun cevabı çok basittir. Eğer bu müesse-
lere tevdi ettiğimiz vazifeler ve yapılmasını em
rettiğimiz işler bizatihi menfaat verici işlerse da
va esasından halledilmiştir. Eğer menfaat temin 
etmeyen, mukabilini vermeyen nankör işlerse 
onlara bütçede dahi yer vermemek lâzımgelir. 
işte Bu prensiblerle mahmul olarak bizim bütçe
den verdiğimiz paralarla ve ayni zamanda temi
nini imkân dahilinde bulduğumuz kredilerle bir 
az evvel söylediğim gibi geniş bir iş hayatı vü
cude getirmek istiyoruz. Bu işlerimizi teshil 
eden vasıtalardan birisi de hariçten bulduğumuz 
kredilerdir. Dün kabul ettiğiniz kanunla İngil
tere ile yapılan kredi meselesi üzerinde durmak 
istiyorum. 16 milyon ingiliz lirasma baliğ olan 
bu kredi, hepinizin bildiği gibi, 100 milyon 
Türk lirası raddesindedir. Bunun 10 milyon İn
giliz liralık mikdarı smaî ve ticarî işler, 6 milyo-
luk kısmı askerî ihtiyaçlarımız içindir. Fakat 
bunun yapılış tarzmda ve şeklinde diğer emsali
ne nazaran farklar vardır. Burada söz alan kıy
metli hatibler bunu tebarüz ettirdiler. Bunun 
istibdat devrindeki, israfat devrindeki istikraz
larla münasebeti yoktur. Meşrutiyet devrindeki 
gajlara bağlı istikrazlara da benzemez. Bu kredi 
sadece Türkün imzasma, sözüne, itimad ve em
niyet edilerek yapılmıştır (Bravo sesleri, alkış
lar). İstimali, şekli şöyle olacaktır: 

Maliye vekâletinin vereceği bonolar iskonto 
edilecektir. Bunların bir kısmı % 3, bir kısmı 
% 5,5 faize tâbidir. Karşılıklarında, İngiltere-
de de döviz elde etmiş bulunacağız ve peşin 
para ile orada istediğimiz yerden istediğimiz 
malı satın alacağız esasını, ruhunu bu teşkil 
etmektedir. 

Diğer bu çeşit istikrazlarla veyahud sınaî 
kredilerle mukayese ettiğimiz takdirde farkm 
büyük olduğu derakab anlaşılır. Şimdiye kadar 
temin olunan krediler uzun vadeli, serbest bir 
malî kredi değildi. Mal kredisine inhisar edi
yordu ve malı muayyen firmalardan satm al
mak şartile kredi temin edilmiş bulunuyordu, 
bittabi pahalıya mal oluyordu. Bu kredinin ya
pılışında karşılıklı dostluk ve emniyetimizi ifa

de eder bir nokta vardır. Eğer bu ciheti huzu
runuzda tebarüz ettirmezsem vazifemi noksan 
yapmış olmaktan korkarım. 

Dost İngiltere memleketinde, malzemei har
biye için serbest kredi yoktur. Millet Meclisle
rinden çıkan bir kanunla bu husus bize temin 
edilmiştir. Bütçede verdiğiniz tahsisatla yürüt
mek istediğimiz işleri plânlaştırdık. 

Birinci beş senelik sanayi programına aid 
olan kısmı son bir iki fabrikanın da inşasma 
başlanmış olduğu için bitmiştir denilebilir. 
Cumhuriyet Hükümetiniz, size, hemen şimdiden, 
birinci beş senelik sanayi programını muvaffa
kiyetle tatbik ettim diyebilir. (Alkışlar). 

Elde ettiğimiz tecrübelerle ve malî imkân
larla ikincisine başlamış bulunuyoruz. Şimdiye 
kadar ilân edilmemiş olmasmm tek sebebi, işi 
malî imkânlarımızla telif etmek içindir. Bu yaz 
tatilinde bununla meşgul olacağız ve ümid edi
yorum ki hepinizin takdirini mucib olacak ve 
millî ekonomi hayatmda memlekette yeniden 
feyiz verecek eserler meydana getireceğiz. (İn
şallah sesleri). 

Sanayi hareketinde takib ettiğimiz gaye, 
millî ekonomi menfaat ve icablarmı, millî müda
faa zaruret ve icablarile telif etmelidir, ikisini 
beraber yürütmek istiyoruz. (Bravo sesleri). 
Bundan dolayıdır ki memleket müdafaasına aid 
olan bazı maddeleri de bu tarzda, sürat ve su
huletle, yapmak imkânlarını elde ettiğimizi 
şimdiden ifade edebilirim. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Bizim memleketimizin takib ettiği ve bize 
daima aşarini gösterdiği için kendisine tered-
düdsüz, iftihar payı ayırabileceğimiz bir pren
sibi vardır ; Vergileri indirmek. Şimdiye kadar, 
yani Cumhuriyet rejimine kadar, denilebilir ki, 
her ne maksadla olursa olsun bir vergi ihdas 
edildi mi, o vergi ne kadar sakat ve ne kadar 
ağır olursa olsun mutlaka milletin omuzunda 
yük olarak kalır ve bunu atmağa imkân bulun
mazdı. Maliye vekâletiniz takib ettiği malî 
sistemdeki mülayim ve daima memleketin men
faatini gözeten usullerile bu zihniyeti yıkmıştır. 
(Bravo sesleri). Bu sene ve hattâ şimdi kabul et
tiğiniz kanunlarla : hayvanlar, muvazene, ka
zanç, istihlâk, damga, sinema ve tiyatrolar, ip
tidaî maddeler gümrük muafiyeti gibi kanun
larla, on milyon lira raddelerinde bir tahfif ya
pılmıştır. 

On milyon tahfif karşısında hatıra gelebi
lir. 10 milyon indirmek suretile diğer bir kısım 
daha menfaatli işlerde kullanmak imkânı yok 
mu? Varsa bunu tahfif etmekte ve indirmekte 
ne gibi menfaatimiz vardır? Verginin tarh, tev
zi ve tahsilindeki adalet prensibi buna kolay
lıkla cevab verebilir. Bir vergi ancak kazanana 
ve verene menfaat temin etmek şartile tarholu-
nabilir. Yani vergi veren zat kazandığı ve 
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yaptığı işte menfaat gördüğü takdirde Hükû- I 
met, onun menfaatine iştirak eder. Bizim şim
diye kadar tecrübelerimizde her hangi madde
den vergi tenzilâtı yapmışsak Devlet hesabına 
hem biz, hem de mükellef kazanmıştır. Bu müs-
bet netice karşısında vergiyi indirmek hesabı
mıza ve prensipimize uyduğu takdirde tereddüd 
etmeyiz. 

Ben vergi indirdiğimiz maddelerde Maliye 
vekâletinizin ya doğrudan doğruya veyahud 
bilvasıta mutlak kazanç temin edeceğine ina
nanlardanım. Olabilir ki, ayni sene içinde ka
zanç temin edemez. Fakat gelecek senelerde 
temin edeceğine şüphe yoktur. (Bravo sesleri). 

Malî vaziyetimizin ve malî prensiplerimizin 
esasları hakkında bu maruzatta bulunduktan 
sonra size ufak bir meseleden dahi bahsedebili
rim ve ondan sonra diğer kısma geçebilirim. 

Bu da arkadaşlar, kuponlar meselesidir. Ku
ponlar meselesinin tarihi ve mazisi hakkmda 
bir birimize söyliyecek, zannediyorum, tek ke
lime yoktur. Bu, doğrudan doğruya bu günkü 
neslin omuzlarına yükletilmiş bir ağırlıktır. 
(Bravo sesleri, alkışlar). İsraf devrinin seyyi-
atmı biz ve bizim neslimiz çekmektedir. Geçen 
senelerde hamillerin mümessilleri ile konuştu
ğumuz zamanda tediyatımızm % 50 sinin mal 
ve % 50 sinin döviz olarak tediye edilmesi ka-
rarlaşmıştı. O vakittenberi dünya ekonomi va
ziyeti ve döviz tedariki imkânları daha güçleş-
miştir. Bizim bugünün şeraiti içinde takib etti
ğimiz ekonomik politikaya nazaran tediyatı
mızm esasını en naturo tediye, yani malla 
tediye teşkil ettiğine göre kuponlar meselesinde 
döviz vermemizin imkânı yoktur. Bunu sara
hatle huzuru alinizde ifade etmeği vazife bi
liyorum. % 100 mal olarak tediye edeceğiz ve 
memnun olurlarsa biz do memnun olacağız. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Maliye vekâletinin iakib ettiği yeni malî 
sistemin isabetli fikirlerinden birisi olmak üze
re ifade edebilirim ki, bu kuponlara aid olan 
borcu beynelmilel şeklinden kurtararak dahilî 
bir borç haline getirmok istiyoruz. Bunu pek 
yakmda müjdeliyeceğirıizi ümit etmekteyim. 
(Alkışlar). 

Malî vaziyetimizden sonra memleketin eko
nomik vaziyetini hakikî şekilde görebilmek 
için iktisadî vaziyetimize kısa bir nazar atfet
mekte elbette fayda vardır. 

1937 senesine aid olan rakamları neşrettik 
ve bunun, geçen senelere nazaran farkını, gör
müş bulunuyorsunuz. Haricî ticaretimizi, memle- | 
ketin millî bünyesinin soyri hakkında salim bir 
fikir ve bir doküman olarak kabul ettiğimiz tak
dirde, elbette, netice müsbettir ve şayanı mem
nuniyettir. Bunun üzerinde durmuyorum. Yal
nız size içinde bulunduğumuz senenin beş aylık 
rakamlarından bahsedeceğim. I 

Geçen senenin 5 aylık idhalât ve ihracatı | 

I - ikisi birlikte - 88 nilyen liraya baliğ olu
yordu. Bu senenin ayni aylarına aid rakamları
mız 113 milyonu bulmaktadır. 

İdhalât rakamlarımız geçen seneye nazaran 
bilhassa fazladır. Ve fazlalaşmaktadır. Bundan 
ben ancak memnuniyet duymaktayım. Çünkü 
gelen eşya memleket dahilinde ekonomik cihaz-
lanmağa yarayan maddelerdir. Makinadır ve te
sisata aid kısımlardır. Bazı istihlâk maddelerine 
aid kısımlar da yükselmiştir, fakat onların mü

masili memleket dahilinde de istihsal olunmakta 
ve bu istihsalâtta çoğalmaktadır. Şu halde 
bundan çıkaracağımız mâna, kolaylıkla şu 
olabilir. Milletimizin iştira kabiliyeti yük
selmektedir. Hariçten geleni kolaylıkla 
satm alabiliyor ve memleket dahilinde 
artmakta olan istihsal maddelerini de istihlâk 
edebiliyor, ihracat maddelerimizin % 90 nını 
toprak mahsulleri teşkil eder. Şu halde «Eko
nomimizin istinat ettiği temel ziraattır» demekte 
hiç müşkülâtımız olmaz. 

Yeni bütçemizde Ziraat vekâletine aid fazla 
bir tahsisat görmediniz. Eğer istiğrabınızı mucib 
olmuşsa sizi tatmin etmiş olmak için derhal ilâve 
edeyim ki bu, ziraat işlerini ihmal ettiğimizden 
değildir. Ziraatımızın Devlet smaî şubelerinde ol
duğu gibi kısmen Devletleştirilmesi yani yaptırı
cı olduğu kadar yapıcı kuvvetlerle de takviye 
edilmesi esasını prensip olarak kabul ettiğimiz 
için hazırlık devresindeyiz. Hazırlanmadan hu
zurunuza gelib de sizden tahsisat istemek cesa
retinde bulunamadım. Çünkü ziraat meselesinde 
devamlı, müstekar, pratik ve memleket için fay
dalı ve programlı olarak huzurnuza çıkmak isti
yoruz. Buna aid düşüncelerimiz değil, kararla
rımız ve tedbirlerimiz vardır. Fakat bu karar
ları nihayet memleketin heyeti umumiyesini tem
sil eden alâkadarların reylerile tevsik ettikten 
sonra bir programla Büyük Meclise geleceğiz 
ve o vakit belki sizden bol tahsisat istiyeceğiz. 
Bununla ötedenberi mevzubahs olan umumî zira
at kongresine işaret etmek istediğimi elbette an-
lamışınızdrr. Bu kongreyi Cumhuriyet bayramı 
günlerinde burada, Ankarada toplayacağız ve 
programlarımızı da tesbit ettikten sonra filiyata 
geçeceğiz. 

Hükümet namma üzerinde durulması caiz 
olan hususlardan birisi de ecnebi sermayesi hak
kındaki telâkkimizdir. Ecnebi sermayesini Hü
kümetimiz nasıl telâkki ediyor? Bunu bilmek 
için merakla beklenildiğini istiyorum. Cumhuri
yet Hükümeti ecnebilerden imtiyazlı müessese-

j leri satın almaktadır. 
Bilhassa Nafıa vekâletiniz ciddi esaslar da

hilinde bu müesseseleri millileştirmektedir. Biz, 
her zaman tekrar edildiği veçhile, ecnebi serma
yesinin düşmanı değiliz ve hatta düşmanı değiliz 

I dediğim zamanda da lüzumsuz bir izahatta bu-
I lunmuş olduğuma zahib oluyorum. Bizim ancak 
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istemediğimiz sermaye «vagabond» yani serseri 
denilen sermaye, politika sermaye, ayni zamanda 
sipekülatif sermayedir; ciddî bir iş görmiyerek 
alacağı komisyonla ve yahud ufak bir farkla çe-
kilib gitmek isteyen kimselerin temsil ettikleri 
sermayedir. Fakat memleketimize normal şerait 
dahilinde gelmiş sermayeye ve normal 
şerait dahilinde teessüs etmiş müesseselere 
karşı bizim yalnız mihmannuvazlığmıız 
değil, hatta yardımlarımız da olur. Mubayaa 
ettiğimiz müesseselere gelince; bunlar muka
velelerine riayet etmeyen ve ayni zamanda im
tiyaz müddetleri kısalmış olan müesseselerdir. 
Bunlar mukaveleleri hükümlerine göre çalışmak 
imkânından mahrum oldukları içindir ki, sat
mağı kendileri tercih etmektedirler. Eğer bu 
kabil taahhüdünü ifa etmeyen ve ifa etmek şe
raitinden mahrum olan müesseselerin satm alı
nışı nazarı itibare almaraktan, bizim ecnebi ser
mayesi hakkındaki telâkkimizin tayini buna tâ
bi tutuluyorsa arzedeyim ki, çok yanlıştır. Biz 
sermaye buluyoruz, ve bulmak için müşkülâta 
uğramryoruz. 

Bu senenin dahilî işleri noktai 'nazarından 
size ehemmiyetle bahsetmeğe değer bir mevzu 
vardır, o da Dersim meselesidir. Dersimde bir 
ıslahat programımız vardır, bu program yürü
mektedir. Yol, köprü, karakol ve mekteb inşası 
suretile. Geçen sene askerî harekât yapıldı. Bu 
bütün teferrüatile her kesin malûmudur. Bu se
ne de programa göre askerî harekâtın geçen se
neye nazaran, burada bu sene daha fazla kuv
vetlerimiz toplanmıştır, bir kaç yerde de ufak 
tefek müsademeler olmuştur. Dersim için tat
bik etmekte olduğumuz programın icabı ola
rak bu meseleyi sureti katiyede halletmek ve 
Dersim denilen işi sureti katiyede tasfiye et
mek için alacağımız bir tedbir daha vardır. 
Yakmda ordumuz Dersim havalisinde manevra
lar yapacaktır. Bu münasebetle ordu Dersim 
için vazife alacak ve umumî bir tarama hareke-
tile, tedib kuvvetlerine müzahir olaraktan, bu 
meseleyi kökünden söküb atacaktır (Bravo ses
leri, sürekli alkışlar). 

Arkadaşlar, Dersimliler ne istiyorlar? Der-
simli kurunu vustaî bir zihniyetli orada otu-
rub şakavet yapmak istiyor, mal çalacağım, iliş
meyeceksiniz, diyor, adam öldüreceğim, kanunî 
takibat yapmayacaksınız diyor, silâhla gezece
ğim, müsamaha edeceksiniz diyor, vatanî mükel
lefiyetlerimi ifa etmeyeceğim, imtiyazlı bir in
san olarak hepinizin muvacehesinde dolaşaca
ğım diyor. Bilinmesi lâzımgelen bir hakikat 
vardır ki, Cumhuriyet böyle bir vatandaş tanı-
mryor (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). Cumhu
riyet, külfette olduğu kadar nimette, nimette ol
duğu kadar külfette müsavi ve seyyan muame
leye tâbi insanlardan mürekkebdir (Bravo ses
leri, sürekli alkışlar). 

Bu hakikat anlaşılmcaya kadar kuvvetleri

miz orada filen bulunacaktır. Eğer ellerinde bu
lunan silâhı teslim ederler ve Cumhuriyetin emir
lerine inMyad ederlerse kendileri için yapaca
ğımız şey, muhabbetle göğsümüzü açıb derağuş 
etmektir. Bu yapılacaktır. Dersimliler sesimi
zi işitmelidir. Bu kürsüden akseden her sadayı, 
kendi menf aatlanna göre, muhakeme etmelidir
ler. Bizim sesimizde şefkat olduğu kadar kud
ret de vardır (Alkışlar). Bu ikisinden birisini 
intihab etmek kendilerine aiddir, bilmelidirler 
ki, şefkatimiz de kahrımız da boldur. 

İBRAHİM DEMÎRALAY (İsparta) — Bü
tün dünya bilmelidir. 

BAŞVEKİL CELÂ BAYAR (Devamla) — 
Eğer bu gün hararetle münakaşa ve kabul etti
ğimiz af kanununa ve af meselesine ben de te
mas edersem arkadaşlarım çok görmezler, sa
nırım. 

Herkesin malûmudur; derler ki, dünyada 
bahtiyar addolunan insanlar arzu ve emellerinin 
tahakkuk ettiğini görenlerdir. Yani idealinin 
vücude geldiğini gören insanlardır. 

Biz kuvayi milliye devrinde yaşamış, çalış
mış olan insanlar, hayatımızda idealimizin ta
hakkukunu, tasavvur edemeyeceğimiz şekilde 
görmüş ve bu bahtiyarlığı tatmış bulunuyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Cumhuriyet herke
sin kalbinde ve fikrinde granitleşmişdir, hiç bir 
şeyden pervası yoktur. Bir takım, vatanı hiz
metlerden kaçmış bedbahtlara diyoruz ki, geli
niz, görünüz, sizin istemediğiniz, yadırgadığınız 
veyahud ihanet ettiğiniz rejim ne yapmıştır. 
buna göğsümüzü kabartarak iftiharla ilâve ede
bileceğimiz diğer bir şey vardır : Eserimizi sey
rederken onlara diyoruz, Sizi affettik. înki-
lâbcılann yapmak kudretlerinin yanmda bu da, 
büyük bir faziletleridir. Bu fazileti nadir mec
lisler, nadir inkilâbcılar elde edebilmişlerdir. 
Biz emelimizde muvaffak oluyoruz. İdealimizin 
tahakkuk ettiğini görüyorruz, günarkârları da 
affetmek zevkine mazhar oluyoruz (Alkışlar). 
Bunu Şefimizin gölgesinde ancak B. M. M. id
râk edebilmiştir (Alkışlar). 

Arkadaşlar; af meselesinin ifade ettiği diğer 
bir mâna daha vardır. O da memleketimizde 
Türk vahdetinin ve rejiminin çelikleşmiş olma
sıdır. Bunu cihana göstermek istiyoruz. Affi-
mizin bir gayesi de budur. Yoksa bir kaç bed
bahtı affetmiş veya etmemişiz bunun maddî hiç 
bir kıymeti yoktur. Bir de arkadaşlar inkilâbı-
mızın bu safhasını mütalea ederken derhal şu
nu da ilâve etmeliyim ki, memleket ve inkilâb, 
çocuklarından daima fedakârlık ve fazilet ara
makta devam edecektir. Hakikî inkilâbcı yap
tığı hizmetleri elinde bayrak yaparak onun 
üzerinde durmaz ve istismar etmez, tmtiyazcı 
ve inhisarcı değildir. Memleketin menfaatine 
taallûk eden her hangi bir hizmeti ifadan hiç 
bir zaman çekinmez. O yalnız gayesinin muvaf-
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fakiyeti için koşar. Memleketin menfaatine gö
re mücadele eder, memleket menfaatinin is
tilzam ettiği şeyi yapmaktan yılmaz, işte Türk 
inkilâbçıları bu zihniyette çalışmakta devam 
edecektir. 

Bizim Türk vahdeti üzerinde daima hassas 
olduğumuzu söylersem yanlış bir telâkkiye uğ
ramayacağına eminim. Kemalist rejim bütün 
eserlerile bu milletin kalbinde nasıl bir mev
cudiyet olduğunu göstermiş ve bütün bir te
rakki âmili olarak hepimizin ruhuna girmiştir. 
Perestiş ediyoruz, seviyoruz. İnsan perestiş et
tiği her hangi bir şeyin karşısında ona uymı-
yacak diğer bir şeyi gördüğü zaman en ibtidaî 
bir his olarak, hiç olmazsa kıskanır. Bu
nu bu suretle ifade ettikten sonra şu 
meseleyi hatırlatmak istiyorum. Biz Ke-
malizmin karşısında, hangi memleketten 
gelirse gelsin, hangi manayı ifade ederse etsin, 
ister sağ, ister sol, ne olursa olsun, her hangi ya
bancı bir cereyanı yadırgayan insanlarız. Bizim 
için esas olan şey, Kemalist rejimidir. Türk vah
detidir, Türk milliyetçiliğidir (Alkışlar). Çıkar
dığınız kanunlarla mevzuatımıza ilâve ettiğimiz 
yeni müeyyideler rejimi korumağa matuftur. 
Hükümetiniz bu mesele üzerinde çok hassastır 
ve hassasiyetini daima muhafaza edecektir. Mem
lekette meydan vermemek istediğimiz bir husus 
vardır. Bu rejim şu memleket için tamamen sa
adet bahşedebilir. Tebrik ederiz, kendilerine 
münhasır olmak şartile takdir ederiz. Fakat o 
huduttan çıkıb bizim hududumuza, bizim millî, 
Kemalist rejimin hududuna girmek istediği za
man çok büyük mukavemete uğrar ve kafasmı 
taaş çarpar (Bravo sesleri, alkışlar). Türk mil
letinin vahdeti. Türk milletinin terakki hu
susundaki adımlarını arızaya uğratacak bir 
kudre ve kuvvetin mevcudiyetini tasavvur ede
miyoruz ve böyle bir halde, bunun karşısına, 
ilk evvelâ kanunlarımız hasım olarak çıkacak ve 
ondan sonra da ruhunda inkilâbcı ateşini taşı
yan insanların hücum ve savleti karşısında eri-
yib gidecektir (Alkışlar). 

Arkadaşlar, şimdi bu günün esas meselesine 
geliyorum, hepinizin heyecanla beklediğiniz Ha
tay meselesi (Sürekli alkışlar). Hatay, her şey
den evvel, tekrar ederim ki, Türktür (Alkış
lar) ve Hatay ekseriyeti ile, kültürü ile Türk 
olarak kalacaktır (Bravo sesleri, alkışlar). Ha
tay, daha millî müdafaa ve millî mücadele esna
sında bizimle yanyana, omuz omuza istiklâli için 
mücadele, mücahede etmiş mübarek bir vatan 
parçasıdır (Alkışlar, bravo sesleri). Eğer, millî 
mücadelede kahramanlık göstermiş her hangi 
bir şehrimizle Hataym yaptığı mücadeleyi mu
kayese edersek, en hafif manası ile, yani hiç ol
mazsa o kahraman şehrimizle müsavi olacak de
recede istiklâli uğrunda fedakârlık etmiştir (Al
kışlar). Böyle bir halkı bırakamayız. Bu, Tür

kiye Cumhuriyetinin, ancak yapamayacağı bir 
iştir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Biz hiç kimsenin topraklarına gözümüzü dik
miş değiliz, hiç kimseden bir şey istemiyoruz. 
Ancak, millî hakkımızı istiyoruz. Bu milli hak
kımızı istediğimiz zaman bunda tolerans his
sesi olmadığını da ilâve etmekten, çekinmiyoruz. 
Hak gözetilir ve istenir. Biz başkalarmm hak
kına riayet ediyoruz ve isteriz ki başkaları da 
bizim hakkımıza riayetkar olsun. 

Hatay meselesinin bidayette uğradığı müşkü
lât ve orada cereyan eden feci hâdiseler muhte
lif vesile ve şekillerde size ifade edilmiştir. Bu 
gün vaziyetin aldığı seyir şu haldedir : 

Cemiyeti Akvamm oraya seçime nezaret için 
gönderdiği heyet çekilmiştir. Bu heyet hakkın
da Cemiyeti Akvama müracaat etmiştik. İntiha
bat, daha selâmetli ve emniyetli şartlar içinde 
yapılmak için tehir edilmiştir. Hatay için mev-
cud garanti muahedesinde derpiş edilen askerî 
teşriki mesaiye dair müzakereler devam etmek
tedir. Bu gün, çok arzu ederdim ki, size bu mese
le hakkında müsbet bir şey söyliyebileyim. Şim
dilik söyliyebileceğim şudur ki aldığımız malû
mata göre bu müzakere çok ilerlemiştir. Biz me
seleyi, dostane bir şekilde halletmek prensibin
den ilham alarak, Antakyadaki heyetimize son 
talimatı vermiş bulunuyoruz. Diğer taraf ta ay
ni ilham ve ayni prensible hareket ettikleri tak
dirde bu davanın, yani askerî müzakerenin, iyi 
bir surette biteceğini ümid etmek caizdir. Ha
tay davamızın mesud bir tarzda halledilmesi ve 
Fransızlarla çok çetin bir imtihan geçirmekte 
olan dostluğumuzun mahfuz kalması için, ki bu
nu her taraf da istemektedir, askerî müzakere
nin evvel emirde itilâf ile neticelenmesini zarurî 
addetmekteyiz (Bravo sesleri, alkışlar). 

Ondan sonra feshedilen muahedelerin yeri
ne yenilerinin ikamesi ve Hatayda diğer muame
lâtın ikmali ve cenub hududumuzda iyi komşu
luğun idamesi tevali edecektir. Eğer davamızı 
dostane bir şekilde halletmek imkânmı bulursak 
herkesten evvel biz sevineceğiz. Şurası muhak
kaktır ki, bu millî dava ancak, Hatayı Türk ek
seriyeti içerisinde bir Hükümet kurmuş ve Türk 
kültürü ile idare olunur bir halde görmekle hal
lolunabilir (Bravo sesleri, alkışlar). Bu gün da
va, henüz size bu dediğim hal tarzma filiyatta 
isal edilmiş olarak ifade olunabilecek bir va
ziyette değildir. Fakat bundan evvelki vehameti 
muhafaza ettiğini söylersem haksızlık yapmış 
olurum. Daha mülayim, daha samimî diyeceğim, 
hava esmeğe başlamıştır ve bu hava öyle esmek
te devam ederse orada, beklediğimiz dostluk 
esasları dahilinde, bir neticeye varmak mümkün 
görünmektedir. 

Büyük Meclisin tatili dolayısile, arkadaşlar 
sizden, bu iş için, katğî salâhiyet istiyorum. 
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Bu salâhiyetle, icab ederse, mevcud veya mün
fesih bazı ahkâmı ahdiyenin temdidini yapaca
ğımız gibi lüzumu halinde millî davamızı müda
faa için icab eden tedbirlerin ittihazı hususunda 
da imkân elde etmiş bulunacağız (Hay hay ses
leri, alkışlar). Her şeyde kuvvetimiz sizin itima-
dmızdır. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Yerden göğe ka
dar. 

BAŞVEKİL CELÂL BAYAR (Devamla) — 
Bize tevdi ettiğiniz davalarm millî menfaate uy
gun şekilde başarılması için azmimizi yeter gö
rüyoruz. Sizin teveccüh ve muhabbetinize lâyık 
olmak bizim için en arzu edilen bir keyfiyettir. E-

ğer bizi memleketin umumî hayatında vö tahsisen 
Hatay davasında sizin arzularınızı yerine getire
ceğimizi görüyorsanız reylerinizi lehimize ola
rak vermeği.... (Sürekli alkışlar) esirgememeni
zi rica ederim (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

İBRAHİM DEMİRALAY (İsparta) — Biz 
Celâl Bayar Hükümetine her hususta itimad et
mekte hiç tereddüd etmemekteyiz. Fakat avde
timizde Hatay işinin müsbet şekilde halledilme
sini görmekle bahtiyar olacağız. 

BAŞKAN — Tayini esamiye arzedilen lâyiha
ya rey vermiyen var mı?... Rey toplama muame
lesi bitmiştir. 

Bir takrir vardır, okuyacağız. 

5 — TAKRİRLER 

1 — Trabzon mebusu Hasan Saka ve Antalya 
mebusu Dr. Cemal Tuncamn, İcra Vekilleri Hey
etine itimad beyan edilmesine dair takriri. 

Yüksek Reisliğe 
Saym Başbakanımızın açık ve kanaat verici 

beyanatı üzerine kıymetli Başbakanımız Celâl 
Bayara ve riyaset ettiği Hükümete başardıkları, 
memleket için çok feyizli işlerden dolayı Büyük 
Meclisin yüksek takdir ve teşekkürlerinin beya
nını ve kendilerine tam ve mutlak itimadımızın 
teyidini ve millî Hatay davamızın derpiş, edilen 
neticeye isali hususunda istedikleri geniş salâhi
yetin verilmesini teklif ederiz. 

Trabzan Antalya 
Hasan Saka Dr. Cmal Tunca 

BAŞKAN — Hükümet itimadı tayin esami-
ledir. Binaenaleyh size zahmet edeceğim. Her 
kes kürsüye sağdan gelecek ve reylerini atacak
tır. (Kura ile sesleri) 
(Kura çekildi ve Vandan başlamak üzere dairei 

intihabiye sırasile reyler kutuya atıldı) 
BAŞKAN — Reye iştirak etmiyen arkadaş 

var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reyle tasvibinize arzedilen kanunlara 

verilen reylerin neticesini arzediyorum: 
Muamele vergisi kanununun bazı hükümle

rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
(275) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Ka
nun (275) reyle kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkındaki kannun bazı hükümlerini değiştiren 
kanun lâyihasına (250) zat rey vermiştir. Mua
mele tamamdır. Kanun (250) reyle kabul edil
miştir. 

Teşviki sanayi kanunu ile bu kanuna müzay-
yel kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihasına (261) zat rey vermiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (261) reyle kaul 
edilmiştir. 

Konya sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi 

hakkındaki kanuna (265) zat rey vermiştir. Mu
amele tamamdır. Kanun (265) reyle kabul edil
miştir. 

Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediye
lerce alınmakta olan damga, tayyare ve belediye 
resimlerile darülaceze hissesinin mikdarmı ve 
sureti istifasına dair olan kanuna (293) zat rey 
vermiştir. Kanun (293) reyle kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar İcra Vekilleri Heyetine itimad 
hakkındaki âranm neticesini arzediyorum. Re
ye iştirak eden arkadaşların sayısı 336 dır. Bu 
336 arkadaş müttefikan beyanı itimad etmiş
lerdir (Sürekli alkışlar). 

BAŞVEKİL CELÂL BAYAR (İzmir) — Ar
kadaşlar teşekkür ederim. Biz şefimizin kudret
li irade ve ilhami ile hareket ettikçe, sizlerin de 
çok yüksek olan samimi müzaharetiniz bizimle 
beraber oldukça daha eyi günler istikbaldedir. 

' (Sürekli alkışlar). 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız İM tak

rir vardır. Okuyoruz. 
2 — Trabzon mebusu Hasan Saka ve Antalya 

mebusu Dr. Cemal Tuncamn, Meclis içtimainin 
ikinci teşrinin birinci salı gününe talikine dair 
takriri. 

Yüksek Reisliğe 
Bu içtima senesi zarfmda Hükümetten gön

derilen kanun lâyihaları intaç edilerek elde mü
him bir iş kalmamış olduğundan, saym üyele
rin intihab dairelerini dolaşmaları ve halk ile 
temasa gelmeleri için Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 14 ncü maddesi mucibince Meclis içtimamm 
her isene davetsiz toplanma tarihi olan 2 nci 
teşrinin birinci salı gününe talikini teklif ey
leriz. 

Trabzon Antalya 
Hasan Saka Cemal Tunca 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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3 — Yozgad mebusu Sırrı îçözün, Atatürke 

B. M. Meclisinin saygı ve bağlılığının arzına dair 
takriri. 

Yüksek Reisliğe 
Meclisin yaz tatili münasebetile Ulu şefimiz 

sevgili Atamıza Meclisin candan saygı ve bağ
lılığının Yüksek Reislikçe arzını teklif eylerim. 

Yozgad 
S. îçöz 

Birinci celse 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü

kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma, 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatlerine, 
Ve affe dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul 

edildikten sonra teneffüs için celse tatil olundu. 
ikinci celse 

Beden terbiyesine, 
Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin 

tadiline ve yeniden bazı hükümler eklenmesine, 
Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiş

tirilmesine, 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hak

kındaki kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine, 
Teşviki sanayi kanunile bu kanuna müzeyyel ka

nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine, 
Yüzbaşı Yıldırım Ziya Belentepenin mahkûm ol

duğu cezanın affine, 
Umumî, Mülhak, hususî bütçelerle idare edilen 

Daireler arasındaki ihtilâfların tahkim yoluyla hal
line, 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Şimdi kabul buyurduğunuz takrir veçhile 

beşinci devrenin üçüncü âdi içtima senesini bir 
teşrini sanide toplanmak üzere kapryorum. 

Hepinize yaz tatilini sihhat ve afiyetle geçir
menizi temenni eder ve derin saygılarımı suna
rım. (Teşekkür ederiz sesleri, şiddetli alkışlar). 

Kapanma saati : 19, 15 

I Konya sulama idaresinin teşkilât ve vazifesine, 
I Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce 

alınmakta olan damga, tayyare ve belediye resim
lerine, 

Emniyet teşkilât kanununa bir madde eklenme
sine dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Başvekil Celâl Bayarm, memleketin umumî iş-
I lerine müteallik beyanatları dinlendikten sonra Hü-
I kûmete itimad edilmesine, dair takrir müttefikan 

kabul edildi. 
Meclisin ikinci teşrinin birinci salı gününe kadar 

tatili faaliyet etmesine, 

Ve bu yaz tatili münasebetile Reisi Cumhur 
Atatürke Meclisin candan bağlılığının iblâğına müte
dair takrirler kabul olunduktan sonra inikada niha
yet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
• Hilmi Uran Konya Çoruh 
I A. M. Göker Ali Zırh 

>m u 
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Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkmda Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdiki hak

kındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçra 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
îzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mıımcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Muammer Eriş 
Eşref D emir el 
Ha ti Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilihörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik A rican 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şdı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 268 

Kabul edenler : 268 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : (j 
Reye iştirak etmeyenler : 125 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdcmir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Ço n l \r% 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabr.i Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
İCmin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktckin 
Huriye öniz 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Aziz Samih ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed Özdemir 
Emin Sazak 
fstamat özdamar 
Osman İşın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket 'öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur * 
Fikri Mutlu 
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Hamdi Ongun 
İstanbul 

Ali Barlas 
Âli Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakki 
Şinasi Brel 
Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Armıan 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 

Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Goşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

1 : 83 29-( 
Kırşehir 

Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Uner 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
T?eceb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maras 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

i-1938 0 : 2 
I Mardin 

Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Plamdi Yalman 

I Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hiımi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 

j Hüsamettin Okan 
I Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
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İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
tbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rıfat Vardar 
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[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas ı 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak (î. 1.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

BÜecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Bursa 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Hasan Cavid 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
Jsmet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arakan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr, Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
İsmet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
(Bakan) 
Kâzım Nami Duru 
Refik înce 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Nuri Ur«l 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 
(1.1.) 
Osman Dinçer 

Rıza Erten 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitaba 
Yunus Nadi 

Niğde 
Ahmed Vef ik Uluçay 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak. 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroglu 
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Yabancıların Ttirkiyede ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 324 
Kabul edenler : 324 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 69 
Münhal] er : 6 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akgın 
Haydar Çerce! 
îzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Muammer Eriş 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref D emir el 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esıener 

[Kabul 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkc Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkr Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 

edenler] 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münür Çağd 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç , 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
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Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Aranan 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Seracoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kart 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 

Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Ibr,ahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
"Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nadim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Mara§ 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şakir Kesebir 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rİasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tannan 

Siird 
Hulki Aydın 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
ismail Hakkı Veral 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 
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Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
GL Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzmı Poray 
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Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

C : 2 
Vrfa 

Fuad Gökbudak 
GL Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

Emin Dramaıi 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahısar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
Ankara 

Dr. Taptas 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Çarıklı 

Bayasnd 
Halid Bayrak 
(t A.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Dr, M. AH Ağakay 

Gümü§ane 
Hasan Fehmi Ataç 

içel 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nahid Kerven 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ragıb Akça 

Konya 
Mustafa Eken 

Kütahya 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
İsmet inönü 

Manisa 
Refik ince 

Mara§ 
Kemal K^ısun 
Memed Erten 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 

Niğde 
Hakkı Kılıçoğlu 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Damar Arıkoğln 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Necati Güneri 

* 
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Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker ; 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Baltketir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 275 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 118 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 

• 
Akalın Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
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Ziya Esen 
Çoruh 

Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön-
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekil 
Tevfik Bilg« 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

17 — 

Mecdi Boysan 
Elâzığ 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

€Himü§ane 
Ali Şevket öndersev 



Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

îzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Öngören 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Güntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
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Kırklareli 

Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Ktr§ehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Reeeb Peker 
Tedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 

Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
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Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Mardin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
l ınm 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naei Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Mehmed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bieda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. CV 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Başkan) 
Hacim Çarıklı 
örge Evren 

Bayazıd 
Hal id Bayrak (t. 1.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Refet Canrtez (R. V.) 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

istanbul 
Ahmed Hamdi Denizmer 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gi. Kâzım înanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif İlden 
Veled Izbudak 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Edi? 

Malatya 
İsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
VaSıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim özel (1. Â.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya 
(I. A) 

Osman Dinçer 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 

Niğde 
Faik Soylu 
Kâmil irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Mehmed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Necati Güneri 
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Bazı maddelerden istihlâk vergisi almması hakkındaki kanunun bazı hükümlerini değiştiren ka

nuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Aza adedi : 3gg 
Reye iştirak edenler : 250 

Kabul edenler : 250 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 143 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran e 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 

Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıraa 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 

Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 

Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

içel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
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Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenoazn 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Perid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
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Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurtoğlu 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Mardin 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
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Rıza Erten 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oran 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

Mitat Şükrü Bleda * T 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ '• 
Cemil Buladan 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke i l ' 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Cemal Akçın 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Amasya 

Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 

Dr. Taptas ' 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
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Yahya Galib Kargı 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Aydın 

Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 

Bursa 
Asaf Doras 
Refet Canrtez (E. V.) 
Sadettin Perid Talay 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Asırr Us 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
tsmet Eker 
Nabi Rıza Yıldırım 

Benizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Şeref Ayknt 

Fazıl Ahriıed Aykaç 
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Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan 
(Bakan) 

Erzurum 
Azız Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad, Sirmen 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuz Ziya özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aiksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
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Kastamonu 

ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
ismet inönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (î. A.) 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 

Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 

Ali Canib Yöntem 
ismail Çam aş 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Mügtak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Raşim Basara 
Remzi Çiher 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş ' 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Necati Güneri 



t : 83 âÖ-6-19âÖ ö : 2 
Teşviki sanayi kanunu ile bu kanuna müzeyyel kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi

ne dair kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 261 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler : O 

Müstenkifler : O 
Beye iştirak etmeyenler : 132 

Münlıaller : 6 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
Muammer Eriş 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Diuneii 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 

Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye Öniz 
Rüştü BeMt 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

Edim* 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer , 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

içel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
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Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Ura/ 
Şükrü Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kart 
Baha öngören 
Eaad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Ktr§ehir 
Âli Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. AH Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Kara Osman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

, Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 

193$ C : 2 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş. 
Hakkı Kılıçoğlv 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınm 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tannan 

Siird 
Hulki Aydın 
Memet Ali Kuıtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
GLAkif öztekin Er-
demgil 

İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Beleda 
Rasim Basara 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl.'Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sim Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Rağıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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t : 03 ÖÖ-6-İ93Ö d : 2 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündü> 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak (t. Â.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Büecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 

Bursa 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çanktrt 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Muş 

[Beye iştirak 
| Çorum I 

Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Ekeı 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Zeki Soydemir 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
I Gl. Ali Hikmet Ayerdem | 

Giresun I 
Hakkı Tank Us 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

kel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul I 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 

I (Bakan) | 

etmeyenler] 
Gl. Kâzım inanç I 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Riza Türel 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
Dr. Hilmi Oyıtâç 
ismet inönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (î. Â.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Refik Inoe 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 

irfan Ferid Alpaya 
( t A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Eî-
can 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad ' 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 



t : Öâ 29-6-1938 C : 2 
Konya övâsî sulama idaresinin teşkilât ve vazifesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Berg Türker 
Haydar Çerce] 
izzet Akosmaıs 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınaeı 
Muammer Eriş 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
ismail Hakkı Uzun çar
şılı 
Memed Emir 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 265 

Kabul edenler : 265 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyepler : 128 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
tsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
M. Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 

Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Di. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Meodi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 

Gl. Pertev Demirhan 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümü§ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
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Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli Ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
61. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Âli Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

î : 83 29-6-
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpmar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 

1938 C : 2 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 
Şükrü* Kaya 

Muş 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral ' 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yüyüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naei Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Da'niş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı GediV 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali (}etinkaya (Bakan) 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Cemal Akçm Ankara 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
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1938 C : 2 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayaztd 
Halid Bayrak (î. Â.) 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Refik Güran 
Refet Canıtez 
(R. V.) 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
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Edirne I 

Şeref Aykut 
Elâziğ 

Fuad Ağrah (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Zeki Soydemir. 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
İsmail Sabuncu 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

tçel 
Ferid Celâl Güven | 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe I 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif İlden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad ümay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
ismet inönü 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 
Faik Kurtoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
irfan Ferid Alpava 
(I. A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Yunus Nadi 
Muş 

Hakkı Kılıçoğlu 
Niğde 

Ahmed Vefik Uluçay 
Halid Mengi 
Kâmil irdelp 

Ordu 
Ahmed Ibsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
ismail Çaınaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Resaı Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 

Zonguldak 
Necati Güneri 
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Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve belediye re-
simlerile darülaceze hissesinin mikdarma ve sureti istif asma dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 293 
Kabul edenler : 293 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 100 
Münhaller : 6 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 

[Kabul 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

edenler] 
Çankırı 

Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
tlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 

Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diayrbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elfotğ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
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Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud' Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal . 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
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Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Reeeb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Emrullah Barkan 
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Gl, Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ula§ 

Mehmed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurdoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
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Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

î : 83 
îbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

29-6-1938 C : 2 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 

Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl Kâzım Özalp (Ba
kan) 
Hacim Çarıklı 

Bayazıd 
Halid Bayrak (î. Â.) 
Dr. Hüsameddin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arrkan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Ethem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan} 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 

Halil Menteşe 
Kastamonu 

îbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif tiden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Hasan Ferid Perker 
Nah id Kerven 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
îbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustata Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay -
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
ismet înönü 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Refik ince 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Nuri Ural ! 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
îrfan Ferid Alpaya 
( t Â.) 

Osman Dmçer 
Muğla 

Yunus Nadi 
Niğde 

Kâmil îrdelp 
Ordu 

Ahmed îhsan Tokgöz 
ismail Çam aş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Ömer Biçer 

Siird 
îsmail Müştak Mayakon 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Mehmed Emin Yurda
kul 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
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Hükümete itimad Tbeyan edilmesine dair takrir hakkındaki reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza adedi : 3gg 

Reye iştirak edenler : 330 
Kabul edenler : 336 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 57 
Münhaller : 6 

Afyon Karahisaı 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
izzet Akosmaıı 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Palih Rıfkr Atay 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arccan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 

[Kabul 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzımçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabi ha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 

edenler] 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgen er 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 1 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 

Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
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timin Sazak 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem ;£ 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Eemzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık üs 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümü§ane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçd 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Ali Ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Aranan 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 

Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü Pzdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Ooşkan 

Kayseri 
AIhmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Bıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tugan 
Bagıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Alımed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Nagid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedid Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
İsmet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 

Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kıbçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Tevfik Tannan 

Sürd 
Hulki Aydm 
Mehmed Ali Kurtoğlm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
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ismail Hakkı Veral 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Eemzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

t : $3 29-6 
Tekirdağ 

Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 

1938 C : â 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 

Münib Boya 
Yozgad 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Rifat Vnrdar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Ankara 

Dr. Taptas 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Bayaztd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
ismet Eker 

Edime 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Tahsin Berk 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Istamat özdamar 

GMimüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Gl. Kâzım inanç 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Şerif ilden 
Veled tzbudak 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 

Manisa 
Faik Kurdoğlu ( 
(Bakan) 
Refik ince 

Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya (I. 
Â.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Niğdt 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Mehmed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Receb Zühtü Soyak 

» • • - < < »«.,. 

T. B. M. M. Matbaa** 



S. Sayısı: 309 
Af kanunu iâyihasile Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilib 
kendilerine tebliğ edilmiyen kararlara karşı alakalıların 

itiraz edebilmeleri hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (1/1123,909) 

Heyeti mahsusalarca aleyhlerine v«rilib kendilerine tebliğ edilmiyen karalara karşı alakalüarm 
itiraz edebilmeleri hakkmda kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenleri maz-

! batalan 

T. G. 
Başvekâlet 2 - XII -1937 

Kararlar Müdürlüğü l 

Sat: 6/4288 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Heyeti mahsularca aleyhlerine verilib kendilerine tebliğ edilmeyen kararların itiraz edebilme
leri hakkmda Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan» ve îcra Vekilleri Heyetince 23 - XI - 1937 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararhjşîankın ksiran lâyinaü esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. V 

Başvekil 
ö. Bayar 

Esbabı mucibe 

347 ve 854 sayılı kanunlara göre heyeti mahsusalarca aleyhlerine karar verilenlerden bu ka
rarların kendilerine tebliğ olunmamasından dolayı 1289 numaralı kanun mucibince âli karar he
yetine kanunî müddeti dahilinde müracaat edemeyenlerin mağdur kalmamaları için 2589 numaralı 
kanunla bunların Şûrayi devlete müracaat haklan kabul edilmiş ve bu müracaat için de mezkûr 
kanunda altı ay mühlet vazedilmiştir. Bu altı aylık mühlet dahi hitam bulduğu halde yine kendi
lerine tebligat yapılmamış olmak yüzünden Şûrayi devlete dahi müracaat imkânınndan mahrum 
kalmış olanlar zuhur etmektedir. Bunların dahi mağdur kalmamaları için adaletin itmam edilme
si lâzım gelmektedir. 

2589 numaralı kanunun kabul ettiği altı aylık mühlet bir müddet daha temdid edilirse bu müd
detin hitamında yine tebligat almamış olanların zuhurile tekrar temdid zarureti karşısında kalın

ması ihtimali mevöuddur. Buna mahal kalmamak için: 
A) Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilen kararlar 2589 numaralı kanunla kabul edilen altı ay

lık müddetin hitamından sonra ve bu kanunun neşrinden evvel tebliğ edilmiş olanlar bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren (60) gün zarfında, 

B) Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilen kararlar bu kanunun neşri tarihinden itibaren tebliğ 
edilenler de kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren (60) gün zarfmda. 

Şûrayi devlete müracaat etmek suretile itirazlarını yaptıkları takdirde ne kimsenin mağduriyetine 
ve ne de bir daha kanunun temdidine mahal kalmıyacağı gîbi idarî muameleler için itiraz müddeti ola
rak Şûrayi devlet kanunu ile kabul edilen hükümlerle de telif edilmiş olacağı düşünülerek işbu kanun 
lâyihası tanzim edilmiştir. 



2 
M. M. Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Esas No. 1/909 
Karar No. 13 

18 -XII"- 1937 

Yüksek Reisliğe 

Heyeti mahsusalarca aleyhlerine karar veri
lib kendilerine tebliğ edilmeyen kararlara itiraz 
edebilmeleri hakkında M. M. Vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulduğuna dair olub Encü
menimize havale edilen Başvekâletin 2 biripci" 
kânun 1937 tarihli ve 6/4288 sayılı tezkeresi 
M. M. Vekilliği memuru huzurunda okundu ve 
görüşüldü: 

Encümene verilen izahata nazaran Hüküme
tin esbabı mucibesi yerinde görülmüş ve kanun 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. Havalesi veçhile 

Dahiliye encümenine verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Balıkesir 
C. Esener 
Manisa 

K. N. Buru 
Tekirdağ 
R. Apak 
Yozgad 

C. Arat 

• M. M. 
Erzurum 

' Ş. Koçak 
Elâzığ 

A. S. Ohkaıj 
Muğla 

N. Tuna 
Tokad 

II. Konay 

Kâtib 
Samsun 
R. Barkın 

Erzurum 
A. Akyürek 

Sinob 
C. K. Incedayı 

Urfa 
A. Yazgan 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. i/909 
Karar No. 13 

3 -III - 1938 

Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilib ken
dilerine tebliğ edilmeyen kararlara itiraz ede
bilmeleri hakkında Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23 - XI -

1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibesile birlik
te gönderildiğini bildiren Başvekâletin tezke
resi Encümenimize de havale buyurulmuş ol
makla Millî Müdafaa vekâleti mümessilinin de 
hazır bulunduğu toplantımızda okundu ve lâyi
ha hakkında konuşuldu. 

Alehlerine verilen kararların kendilerine 
tebliğ olunamamasından dolayı itiraz edememiş 
olanların bu mahrumiyetini izale maksadile 
tanzim kılınan lâyiha nısfet ve adalete uygun 
bulunmuş ve bu meyanda kendilerine tebliğ 
edilen kararlara herhangi mücbir bir sebeb yü
zünden itiraz edememiş olanlara da müracaat 
hakkı bahşolunması da muvafık görülmüştür, 

Encümenin yaptığı bu ilâve ile lâyihanın 

Yftksek Reisliğe 

Ulu Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmasına karar verilmiştir. 
Dahiliye En. R. 

Tekirdağ 
C. Ubadm 

Kâtib 
Tokad 

Hürrem Ergun 
Çanakkale 

H. Ergeneli 
Erzurum 

N. Elgün 
Kars 

E. özoğuz 
Samsun 

M. Ali Yürüker 
Srvas 

R. V. 

Burdur 
H. Onaran 

Çoruh 
Atıf Tüzün t. 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

Malatya 
Emrullah Barkan 

Samsun 
Z. Durukan. 

Sivas 
S. Görkey Mitat Ş. Beleda 

Zonguldak 
II. Türkmen 

M. M. 
Çanakkale 

Ş. Yaşın 

Bursa 
F. Güvendiren 

Çorum 
Kemal Alpsar 

istanbul 
Ş. Â. Ögel 

Mardin 
E. Ergin 

Sivas 
V. R. Seviğ 

Tokad 
Galib Tekel 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

( S. Sayısı : 309 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

.Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilib ken
dilerine tebliğ edilmeyen kararlara itiraz ede

bilmelerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 347 ve 854 numaralı kanunlara 
göre heyeti mahsusalarca aleyhlerine karar 
verilenlerden bu kararların kendilerine tebliğ 
olunmamasından dolayı Alî karar heyetine ve 
2589 numaralı kanun mucibince de Şûrayi dev
lete müracaat edemeyenler ile bunlardan ölmüş 
olanların mirasçıları aşağıdaki esaslar dahilin
de Şûrayi devlete yazı ile müracaat ederek iti
razda bulunabilir. 

A) Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilen 
kararlar 2589 numaralı kanunla kabul edilen 
altı aylık müddetin hitamından sonra ve bu ka
nunun neşrinden evvel tebliğ edilenler bu ka
nunun neşri tarihinden itibaren (60) gün zar
fında itiraz edebilirler. 

B) Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilen 
kararlar bu kanunun neşri tarihinden sonra 
tebliğ edilenler kendilerine yapılan tebliğ tari
hinden itibaren (60) gün zarfmda itiraz edebi
lirler. 

Bu yolda yapılacak itirazlar Şûrayi devlet 
Mülkiye dairesince müracaat tarihinden itibaren 
en çok bir yıl içinde 1286 numaralı kanuna göre 
tedkik edilerek karara bağlanır bu kararlar 
katğidir. Şu kodar ki, bu kabîl kimselerden hakla
rındaki karar tarihinden beri ulusal smırlar dışın
da yaşamakta olanlarla bu gibilerden ölenlerin 
mirasçıları birinci fıkrada yazılı itiraz hakla- . 
rmı kullanamazlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

23-11-1937 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bay ar . Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

8. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Ma. V. Na. Y. ; îk. V. ve Zr. V. V • 

S. Ankan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. I .M.V.- , ö . î . V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana.Tarkan F. Kurdoğlu | 

( S . Say* 

, DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞt 

347 ve 854 sayılı kanunlar hükümlerine göre kak
larında verilen kararlar kendilerine tebliğ edilme
miş olanlarla bu kararlar aleyhine mücbir sebeb-
ler yüzünden müracaat edememiş bulunanlar 

:••••••;• hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 347 ve 854 sayılı kanunlara 
göre heyeti mahsusalarca aleyhlerine karar ve
rilenlerden bu kararların kendilerine tebliğ olun
mamasından veya mücbir sebeblerden dolayı Âli 
karar heyetine ve 2589 numaralı kanun muci
bince de Şürayi devlete müracaat edemeyenler ile 
bunlardan ölmüş olanların mirasçıları aşağıdaki 
esaslar dahilinde Şûrayi devlete yazı ile müra
caat ederek itirazda bulunabilirler. 

A) Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilen 
kararlar 2589 numaralı kanunla kabul ecülen 
altı aylık müddetin hitamından sonra ve bu 
kanunun neşrinden evvel tebliğ edilenler, bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren (60) gün zar
fında itiraz edebilirler. 

B) Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilen 
kararlar bu kanunun neşri tarihinden sonra teb
liğ edilenler kendilerine yapılan tebliğ tarihin
den itibaren (60) gün zarfında itiraz edebilirler. 

Bu yolda yapılacak itirazlar Şûrayi devlet 
mülkiye dairesince müracaat tarihinden itibaren 
en çok bir yıl içinde 1289 numaralı kanuna göre 
tedkik edilerek karara bağlanır. Bu kararlar 
katğidir. Şu kadar ki bu kabîl kimselerden 
haklarındaki karar tarihindenberi ulusal sınır-' 
lar dışmda yaşamakta olanlarla bu gibilerden 
ölenlerin mirasçıları birinci fıkrada yazılı itiraz 
haklarını kullanamazlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Yekilleri Heyeti memurdur. 

: 309 ) 
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Af kanunu lâyihası (1/1123) 

TC. 
BaşveMlet M -V-1938 

Kararlar MMürltiğü 
Sayt: 6/217İ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İcra teki l ler i Heyetince 21 - V -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan af kanunu 
lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
€. Boyar 

Af kanunu lâyihasının mucib sebebkri 

Türk milletinin beşer varlığma hâkim olan tarihî seyri arasında gördüğü -ve geçirdiği muhtelif 
inkrlâblar içinde en ağır badiresine Osmanlı imporatorluğunun son devirlerinde tesadüf etmişti. 

İmperatorlukla beraber Türk milletinin tarihi de kapanmak için her türlü menfî ve muzır âmil
ler muttarid ve daimî bir tesirle bu harabiyi tacile saik oluyordu. Milletin madrUve manevî bün
yesine tasliâ edilen kötü telâkki ve itiyadlar Oevletin varlığına ve yaşayışına hâkim olan cehil ve 
taassub, biri birinin eser ve müessiri olarak tarihin başlangıcındanberi devam eden Türk is
tiklâlini yıkacak bir mahiyet almıştı. Eski ve millî nizamların yeni şeraite tevfik edilememesi rönesans 
hareket ve eeryanlardan istifade olunmaması cihanda zuhur eden millet ve devlet hayatının her 
safhasında büyük değişiklikler' getiren siyasî ve- içtimaî ihtilâllerden tegafül edilmesi, maarifte, as
kerlikte, sanayide ve umumî hayatta pek büyük değişiklikler ve yenilikler ve tatbikmı icab ettiren 
fizik ve mekanik icatların memlekete tatbikmda tevahhuş edilmesi ve nihayet 19 ncu asır sonların-
danberi milletlerin hayat ve faaliyetlerinde bir vasıta ve bir gaye olarak kullanılan millicilik aki
desinden teeahül ve tevakki olunması gibi bilgisizlikler , yüzündten memleket kudret ve kuvvetini 
kaybederek dişarda ve içerde bu bilgilerle ve o bilgilerden elde edilen vasıtalarla mücehhez istilâ 

. veya istihlâs arayan yabancr millet ve kavmlerin emellerini tatmin ve tatbik edecek kolay bir 
saha halini almıştır. 

Eaynarea muahedesini haricî muharebeler ve dahilî isyan ve ihtilâllerin mütevalr neticeleri mem
leketin dışarıdan paylaşılmasını ve içeriden dağılmasını mucib olacak talisiz muharebeler takib etti. 

Bunların en zararlısı ve fecii Balkan harbi oldu. Hazırlıksız, karşılıksız olan akılsızca girilen cihan 
harbi de tabiâtile fecaatte bundan geri kalmadı ve kalamazdı. 

Türkiyeye küçük bir arazi, mahdud bir istiklâl, nisbî bir sükûn getireceği tahmin edilen mütareke 
vemnahedefTürkiyenin büsbütün h a r i t a c ı silinmesine ve Türk milletinin istiklâlinin majhvedilmesine 
yeni bir vesile ve bir mebdeğ oldu. Millî. cidal denilen istiklâl savaşı böyle bir hengâmede ve bu 
kadar ağır şerait içinde başladı. 

Bunun Başlangıçtaki zorluklarını, devamı anındaki ıstırab ve güçlüklerini' anlamak için Atatürküıı 
büyük nutkunu okumak lâzım ve kâfidir. -

O günü, yaşayanların insanları daima unutturueu teselîisile avutan hatıralarını tazelemek ve o 
v günler bu günleri ölçmek için tavsiye olunabilecek en sağlam vasıta ve menbağ millî cidalin en hakikî 

tarihi olan yine o kitabdır. 
Filhakika düşmanlar, memleketin en güzel kıkısmlarını zabtetmiş, kalanlarını yıkmış, silâhlarını 

.almış ve saltanatla hilâfet makamını Devlet otoritesini temsil edenleri emeline hadim sefil birer va
sıta haline getirmişti. Bunların muzır ve menfi tesirleri memleketim en temiz ve saf kalması lâzım 
gelen aslî unsurlarına bile muhtelif ve muğfil propaganda ve vas-rfealarla sirayet etmiş ve etmekte idi. 

Bir taraftan, memlektte vatanı. kurtarmak, istiklâli korumak için düşmanlarla çarpışılırken di
ğer taraftan da içeride düşmanların gayesine bilerek, bilmeyerek hizmet eden menfi âmillerin 

• (..& Sayısı : 30$) 
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tenkilile uğraşılıyordu. Çarpışma ve çalışma her safhada ve her sahada bir takım radikal tedbir
lerin alınmasını icab etmişti. Büyük Millet Meclisi kuruldu, ordu tensik edildi, kanunsuzluğun 
asırlarca cari olduğu bu diyarda millî hâkimiyetin iradesi olan kanunlar hâkim kılmdı. 

Kanunların hükümlerini infaza ve memleketi istihlâs gayesi etrafında birleşmeğe en müessir 
tedbirlerden biri olmak üzere ve istiklâl mahkemeleri kuruldu. 

İstiklâl mahkemeleri, millî mücadele sırasında ve Cumhuriyetin ilk teessüs devrinde milleti 
inhilâlden kurtaran yüksek bir müessese oldu. Âdil ve katği kararlarile ihtilâl ve isyanların önü
ne geçmekle kalmadı; milletin sinesini, milletin bünyesini istihlâl ve isyan tohumlarından korudu 
ve kurtardı. 

Zaferle tetevvüç ve millî hududlarmı ve gayelerini istihsal eden savaş, kurduğu Cumhuriyet 
rejimile tarihten miras kalmış ve milletin bünyesinde aslî olarak yer almış zannedilen bütün kötü 
saik ve itiyadlan ortadan kaldırarak yep yeni bir nizam kurdu. 

Hakka, ^dalete bahusus medeniyet ve terakkiye ve müsbet bilgilere dayanan nizam Türk mil
letinin aslî karekterile tamamile tetabuk etti ve onun içindirki memlekette ve millette bu gün 
bütün cihanı hayret ve takdire sevkeden müsbet eserler vücude geldi. 

Cumhuriyet rejimi, Türk milletinin esas bünyesine istinad ettiği için on beş senelik kısa bir 
müddet zarfında sarsılmaz temellere ve yıkılmaz prensiplere sahib oldu. 

Bu nizamrn tesisi kadar, bakası da elzem, hatta bakası tesisinden daha çok güç olduğuna 
şüphe yoktur. Bir taraftan Cumhuriyet rejiminin tesisi için kanunlar ve müesseseler yara
tılırken bu kanunî müesseselerin korunması için icab eden kanunî, idarî tedbirler de alınmak 
yoluna gidildi. Bir inkilâbm en büyük müeyyidesi milletin o inkılâba olan itikad ve itimadıdır. 
Türk milleti bu itimad ve itikadını cidali millinin başından bu güne kadar filî eserlerıle isbat 
ve izhar etmiştir. Milletin idealine ve karakterine en uygun olan ve gaye ve ihtiyaçlarma en 
doğru cevab veren halkçı Cumhuriyeti her kesin bildiği ve söylediği adile söylenmesi lâzrm-
gelirse Kemalist rejimi sevmesi, koruması kadar tabiî ve daimî bir his olamaz. 

Bu kadar kaviğ esaslara istinad eden rejimin bin bir bedbaht saik ve sebeblerle kendisine 
bidayettenberi muhalefet veya ihanet etmiş olanlardan artık bir endişesi kalmaması icab eder. 
Haksızlıklara karşı çetin ve kahir bir çehre gösteren Cumhuriyetin zavallı ve biçarelere karşı da 
merhameti yüksek olur. 

Cumhuriyet muhtelif zamanlarda bu merhamet eserlerini müteaddid af kanunlarile göstermiştir. 
Büyük harb sonunda düşmanların memleketimizi istilâ eyledikleri ilk günlerde vatanın muhte

lif noktalarında silâhla mukavemete hazırlanan ve düşman saflarına kahramanca saldırarak istilâyı 
durdurmağa çalışan büyük ve küçük millî müfrezeler teşekkül etmişti. Muntazam askerî kıtalar 
teşkil olunub da emir ve kumanda askerî kuvvetlere tevdi olunduğu vakit bunların bir kısmı 
orduya ilhak olmuş ve bir kısmına da kendi tertib ve teşekkülü dahilinde cebhelerde ve yurd 
içinde muhtelif hizmetler tevcih etmişlerdi. Bunların bir çokları vatan vazifelerini feragat ve 
fedakârlıkla yapmışlar, milletin memnuniyetini celbedecek işler görmüşler ve adları savaş tarihi
mizin şanlı sayıfalarma geçmiştir. Bu gün şan ve şereflerile aramızda yaşayan böyle bir çok kah
ramanlarımız vardır. 

Fakat mahdud bir zümre de cehil, gaflet, kötü itiyad ve hainane telkinler ve daha bin türlü 
menfi ve muzır âmiller saikasile askerî nizam ve disiplin altında zaferi istihsale yardım edecek 
yerde başı boş ve başı bozuk kalmayı hususî emel ve menfaatlerine daha uygun bularak 
serkeşçe hareketlere tasaddi etmişler ve yapılan ögüdlerle doğru yola da gelmediklerinden tenkil 
edilmişler ve düşman saflarına firar ettirilmişlerdir. 

1 Bunlardan başka cidali millinin başlangıcından itibaren millî emellere silâhla muhalefet eden 
cebhelerde düşmana öncülük veya cebhe gerilerinde soygunculk ve şekavet yaparak düşmana yar
dım eden diğer şerirler vardı. Bunlar da kısmen imha edilmiş ve bazıları da hududu millî dışına 
kaçmışlardı. Düşmanm emeline yardım edenlerin başmda gelen Vahideddinin siyaset ve neşriyat 

yardımcısı daha bir takım gafiller ve bedbahtlar da vardı. Bunlardan içeride kalanlar cürüm
lerine göre cezalarını görmüşler ve hududu millî dışma çıkarılanlardan yüz elli kişi de Lozanda 
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musalahayı müteakib ilân edilen affı umumiden istifade ettirilmemişlerdi. Bunlar vatan dışında 
ve yâd ellerde kusur ve hatalarının töhmetleriniviedanlarında taşıyarak Türk milletinin zafe
rini ve her sahadaki terakki ve inkişafını hasret ve hicabla görerek muztarib bir ömür sürmekte
dirler. 

Halbuki bunların çocukları ve, akrabaları aramızda yaşamakta memleket ve milletle beraber 
ve farksız olarak vatanın nimetlerinden istifade etmekte ve külfetlerine katlanmaktadırlar. Fakat 
şu farkla ki bunların daima vicdanlarında şu veya buna karabeti olmak şaibesini taşımakta ve 
hicabını duymaktadırlar. Bu vaziyette bulunan vatandaşlarımız bu kadar ağır manevî istırab-
dan kurtulmayı Cumhuriyetin şefkatinden bekledikleri gibi Kemalist rejiminin on beş seneden-
beri affı umumî harici olarak memleket dışında kalan yüz ellilikler hakkında merhametini esir
gemesi için hiç bir mâni ve mahzur kalmamıştır. Affolunubda içeriye geldikten sonra Kemalist 
rejimin Türk kanunlarının her vatandaşa teminettiği hürriyet, refahtan istifadeye yalnız kendi 
irade ve hareketleri hâkim olacaktır. 

Bu kanun lâyihası yukarıda arzolunan sebeb ve saiklerle tanzim edilmiştir. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni • 23 -VI - 193S 

Esas No. 1/1123, 909 
Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 

icra Vekilleri Heyetince Büyük Millet Mec
lisine arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 23 - V -
1938 tarih ve 6/2171 sayılı tezkeresile sunulan af 
kanunu lâyihası Adliye encümenine tevdi edil
mekle Adliye ve Dahiliye vekilleri huzurile ted-
kik ve müzakere olundu: 

Hükümetin mucib sebeb lâyihasında tafsilâ-
tile izah edildiği veçhile Türk milletinin insanlık 
varlığında gösterdiği ve yükselttiği mevcudiyet
ler ve medeniyet yolunda eriştiği yüksek mev
kiler ve bütün millet ve kavmlerin örnek ittihaz 
ettikleri medeniyet eser ve usullerinin tarihî se
yirleri arasında bir çok inkılâblar geçirdiği şüp
hesizdir. 

Bunlar arasında mazbatada işaret edildiği 
gibi Osmanlı imperatorluğumm son devrin
de imperatorlukla beraber Türk milletinin 
tarihinin- de kapanması menfi ve muzır 
âmillerin devamlı tesirlerle bu varlığı 
yıkacak bir mahiyet almıştı. Bir birini takib 
eden Balkan ve Umumî harb Türkiyenin istiklâ
lini mahvetmek ve adını cihan haritasından si
linmesine başlangıç sayılabilecek olan küçük bir 
arazi içinde mahdud bir istiklâl hakkı verilen 
meşum bir mütarekeden sonra haricin götü emel

lerine, şahıslarının menfaati düşüncesile yar
dım eden Osmanlı imperatorluğu saltanatının ba- , 
şında bulunan hain Sultan olduğu halde onun 
yardakçıları da cehil ve taassubla kafaları ka
rarmış olduğu halde çalışmakta iken Türkün 
fıtratında ve ruhunda taşıdığı asil ve necib kabili
yeti takdir eden Büyük kurtarıcı Atatürk Ulusal 
savaşa atılarak milletin bünyesinde mevcud bü
tün kuvvetleri feyizlendirib bu hareketin ba
şına geçmiş ve cihanın çıplak bir hakikat halinde 
hayret ve takdirini kazandığı bu günkü mesud 
neticeler istihsal olunmuştur. 

Askerî, ahdî ve içtimaî bir birini takib eden 
zaferlerin ne gibi istırab ve güçlüklerle karşıla
narak elde edildiğini yine mazbatada beliğ bir 
tarzda tebarüz ettirildiği veçhile Atatürkün bü
yük nutkunun okunmasile anlaşılır. 

Düşman istilâsına uğrayan memleketin en 
mühim kısımlarında bir çok sefillerin zahirde 
hilâfet makamını ve Devlet otoritesini temsil sı
fatını taşıyarak muzır ve menfi icraata vasıta 
olurlarken aldatıcı bir takım propagandalarla bu 
kötü tesirleri saf unsurlara bile sirayet ettirmek 
fenalığını dahi yapmışlardır. 

İşte yurdu kurtarmak ve istiklâlini elde et-
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mek için çalışırlarken içeride de düşmanın mak-
sadlanna bilerek, bilmeyerek âlet olanlarla da 
uğraşılmak zarureti bulunduğundan memleketin 
istihlâsı gibi yüksek bir gayeye erişmek için ya
pılan tedbirlerin başında Büyük Millet Meclisi
nin kurduğu İstiklâl mahkemeleri gelir. 

Millî mücadele ve büyük inkılâb tarihi
mizde âdil ve katî kararlarile ihtilâl ve isyan
ları bastırmak ve zararlı telkinlerle masum halkın 
zehirlenmesinin önüne geçmek hususunda bu mah
kemelerin icraatını bütün Türklerin şükran ve 
minnetle andığını ve tarihin de takdirlerle bu
nu kaydettiğini ve edeceğini izahtan müstağni 
bir hakikat saymak pek tabiidir. 

Kurtuluş ve inkılâb hareketleri zafere eriş
tikten ve Türkiye Cumhuriyeti terakki ve mede
niyetin bütün icablarma uygun olarak yeni bir 
nizam kurduktan sonra rejimini tesbit ve yine lâ
yihada işaret edildiği veçhile tesisi kadar bakası 
da elzem olan bu nizamın istikrarı için kanunî ve 
idarî tedbirler alınmış ve bunların filî eserleri 
de müsbet ve feyizli neticelerile tecelli etmiştir. 

Kuvvetli esaslara istinad eden rejimin muha
lifi ve hatta haini olanlardan Türkiye Cumhuri
yetinin bir endişesi kalmadığı haklı olarak iddia 
olunabilir. 

Cidal srrasmda kurtuluş ve istiklâl maksad-
larma engel olanları kahir kudretile ezen ve bu 
gün kurduğu .Cümhuriyetile on beş senedir bah
sedilen tedbirleri kanunlarile, nizamlarile tesi-
satile yerleştiren Türk milleti bu maksadlara 
vâsıl olmak yolunda fazilet ve fedakârlık göste
renleri kahraman olarak nasıl takdir etmişse 
mahdud bir zümreyi cehil, gaflet ve kötü itiyad 
ve telkinler tesiri altında şerefli vazifeleri idrâk 
edememiş olan bedbahtlara ve bilhassa aramız
da yaşamakta ve bütün millet efradı gibi Cum
huriyetin nimetlerinden müstefid olan bunların 
evlâdları ve akrabaları için karabetlerinin bir 
şaibe olarak hicab hissi altında duydukları mane
vî ıstırabdan kurtarmak şefkatini beklemelerine 
karşı da lütufkârlıkta bulunmanm hiç bir mah
zuru tasavvur edilmediğinden Kemalist Türki-
yenin büyüklüğü ve Yüksekliğinin bir âtifet ese
ri ve âlicenabane bir mürüvveti sayılan bu af 
için Hükümetin telhis edilen mucib sebebler lâ-
yihasındaki düşüncelerine Encümen iştirak 
ile tanzim edilen lâyihayı kabule şayan gör
müştür. 

Encümen lâyihanın birinci maddesini îstik-

( S. Sa; 

lal mahkemesi kararile mahkûm edilmiş olanlara 
aid affi tesbit edilen kayidlerle tasvib ederek 
olduğu gibi kabul etmiştir. 

Türk ceza kanununun ikinci kitabının birinci 
babında yazılı cürümlerin mahkûmlarile maz
nunlarının affi hakkındaki ikinci maddeyi Hü
kümetle mutabık kalarak yerinde bulmamış ve 
lâyihadan çıkarmıştır. 

Lâyihanın üçüncü maddesinde İstiklâl mah
kemesi mahkûmları hakkında kabul edilen affin 
hâkimler ve memurin kanunlarına göre yapı
lan inzibatî muamelelerle ihraç, tard veya asker
likten nisbetlerinin kesilmesi suretile alâkası 
kalmayanlara şamil olmamasını musib görmüş ve 
affe aid olan bu lâyihanın kanuniyet kesbederek 
meriyete geçtikten sonra böyle bir hüküm mevcud 
olmadığı halde doğabilecek bir çok müşküllere mey
dan vermemek için lüzumlu bir kayid olduğuna ka
naat hâsıl eylemiş ve bu düşünce ile askerlikle 
alâkası kalmayanlar hakkındaki hükümlerin de 
sarih olarak maddede yer almasını tensib etmiş 
ve o suretle ikinci maddeyi kaleme almıştır. 

Encünienin tertibine göre lâyihanın üçüncü 
maddesi Lozan muahedenamesinin umumî af be
yannamesine ilişik protokolünde bahsedilen 150 
kişilik listede isimleri yazılı şahısların da affo
lunduklarını göstermektedir. 

Bu maddede de Hükümet teklifi veçhile affe 
mazhar olanların sekiz sene müddetle maaşlı veya 

ücretli amme hizmetlerinde kullanılamıyacaklarma 
dair olan kaydin lüzumlu olduğunu encümende 
kabul ve tasvib etmiş ve ancak amme hizmetle
rinin maaşlı veya ücretli olarak madde bendin
de gösterilmesi maksadı tamamile temin edeme
yeceğinden bu hizmetlerde kullanılamamak 
kaydinin daha sarih ifade edilmesi için Türk ce
za kanununun 20 nci maddesile diğer kanunlar
da yazılı amme hizmetlerine atıf suretile mad
dede de tadil yapılmıştır. 

Teklif lâyihasının altıncı maddesinde yazılı 
olub yabancılar hakkında Dahiliye vekâletinin 
haiz olduğu tebid ve tebaud salâhiyetinin affe 
nail olan istiklâl mahkemesi mahkûmlarile 
150 İlklerden gösterecekleri hareketleri itibarile 
salâh kesbettiklerinde şüphe edilenler için de, 
tatbik edilmesini isabetli bir tedbir telâkki eden 
encümen bu hükmü lâyihanın dördüncü maddesi 
olarak aynen kabul etmiştir. 

Yüz elliliklerin Türk tabiiyetinden iskatı ve 
Türkiyede temellük ve tevarüs haklan olmadığına 
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dair olan 1064 sayılı kanun bu lâyiha ile ilga 
olunmakta ise de bu tarihe kadar yapılmış olan 
muamelelerin mahfuz tutularak aften istifade 
edenlerin mülkiyet ve mirascılık iddialarile bir 
hak ileri sürerek ketğileşmiş mahiyette sayıl
ması zarurî olan bir takım muamelelerin bozul
masına ve böylece bir çok müşküllerin zuhuru
na ve merî bir kanunla iktisab edilen hakların 
ihlâl veya tenkis edilmesine meydan vermemek 
maksadile encümen maddenin sonuna ilâve et
tiği bir fıkra ile adı geçen kanunun tatbiki 
sebebile doğmuş olan hukukî netayiç ve muame
lâtın mahfuz olduğunu kayid ve tesbit etmiştir. 

Teklif lâyihasının 7 nci maddesinde sayılan 
kanunlarla teşkil edilmiş olan Heyeti mahsusâ-
larca Devlet hizmetlerinde istihdam edilmeme
lerine ve Âli karar heyetile 2330 sayılı kanuna 
göre Devlet şûrası Mülkiye dairesince alâkalı
ların itirazları üzerine tedkik ve tasdik edilen
ler de dahil olmak üzere karar verilenlerin de 
affine mütedair olan ve iki sene müddet bu af-
den müstefid olacakların maaşlı memur olarak 
kullanılmayacaklarına dair olan kayıdla mad
de encümence aynen kabul edilerek lâyihaya 
beşinci madde olarak alınmıştır. 

Encümenin tertibine göre lâyihanın 6, 7 ve 
8 nci maddeleri Hükümet teklifinin 8, 9 ve 10 
ncu maddeleri aynen alınarak kabul olunmuş
tur. 

Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilib ken
dilerine tebliğ olunmayan kararlara itiraz ede
bilmeleri hakkında Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanıb Başvekâletin 2 - XI - 1937 tarih ve 
6/4288 sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunu
lan ve Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenle
rince tedkik olunub Adliye encümenine havale 
buyurulan lâyiha bu evrak ile birleştirilmiş bu 
kanun lâyihasının 3 ncü maddesile katği su
rette halledilmiş olduğundan ayrı bir kanun 
halinde neşrine mahal kalmamıştır. 

Encümenin değişikliklerile lâyihanın müsta
cel olarak müzakere ve kabulünü Umumî Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmasına ittifakla karar verilmiştir. 

Adliye En. R. M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Erzurum 

Münir Çağıl Salâh Yargı F. Sirmen 
Antalya Konya Kocaeli 

T. Arıcan R. Türel ' Hayrı Tan 
Kayseri Bursa Kayseri 

H. F. Perker Atıf Akgüç R. Özsoy 
Balıkesir Bursa Kocaeli 

O. Niyazi Burcu S. F. Talcvy Ragıb Akça 
Kastamonu Antalya Urfa 

Dr. Şükrü Şenozan Numan Aksoy F. Gökbudak 
Denizli 

N. A. Küçüka 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Af kanunu lâyihası 

MADDE 1 — İstiklâl mahkemeleri karan 
ile mahkûm edilmiş olanlar affedilmişlerdir. 

Bu af infaz edilmemiş cezalarla mahkûmi
yetleri infaz olunanlar hakkmda bütün hukukî 
ve feri netayiç ve (esiratma şamildir. 

MADDE 2 — Türk ceza kanununun ikinci 
kitabının birinci babmda yazılı cürümleri işle
miş olanlar affedilmişlerdir. 

Bu cürümlerin maznunları hakkmda takibat 
yaplmıaz ve takib edilenler için de amme dava-
smm sukutuna karar verilir. Bu cürümlerden 
mahkûm olanların cezalan infaz edilmez. Bu 
maddede yazılı cürümlerin maznun ve mah
kûmları hakkındaki af bütün hukukî ve ferî 
neticelere ve tesirlere de şamildir. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddeler hü
kümlerinden istifade edenler hakkmda memurin 
ve hâkimler kanunlarile' bunlara müzeyyel ka
nunlara ve sair hususî kanunalra göre yapılmış 
ve yapılacak olan bütün inzibatî muamelelere 
affm şümulü yoktur. 

MADDE 4 — İkinci maddede yazln cürüm
ler 29 - X -1937 tarihinden sonra işlemiş olan
lar bu kanunun af hükmünden istifade edemez
ler. 

MADDE 5 — Lozan muahedenamesine mer
but umumî af protokolünde istihdaf edilen yüz 
elli şahıs affolunmuşlardır. 

Şu kadar ki; bu şahıslar bu kanunun meri
yete girdiği tarihten itibaren sekiz sene müd
detle maaşlı veya ücretli olarak amme hizmet
lerinde kullanılamazlar. 

MADDE 6 — Birinci ve beşinci maddelerde 
yazılı aftan müstefid olan eşhas hakkmda 
2 mart 1331 tarihli kanunun beşinci maddesi 
hükmü tatbik olunabilir. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİBİŞt 

Af kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2 — Birinci madde hükmünden is
tifade edenler hakkmda hâkimler ve memurin 
kanunlarile bunlara müzeyyel kanunlara ve sair 
hususî kanunlara göre yapılmış ve yapılacak 
olan bütün inzibatî muamelelere ve . askerlikten 
tard, ihraç ve nisbetlerinin kesilmesi suretile 
alâkası kalmayanlara dair olan kararlara affin 
şümulü yoktur. 

MADDE 3 — Lozanda akdolunan 24 - VII -
1923 tarihli umumî beyanname protokolünde 
mevzubahs yüz elli kişilik listede isimleri yazılı 
sahralar affolunmuşlardır. Şu kadar ki bu şahıs
lara mesbuk memuriyetlerinden dolayı tekaüd 
maaşı tahsis edilmez ve bu şahıslar kanunun 
meriyete girdiği tarihden itibaren sekiz sene 
müddetle Türk ceza kanununun 20 nci madde-

sile diğer kanunlara göre âmme hizmetlerinden 
sayılan islerde kullanılamazlar ve bulunamaz
lar. 

Bu kanunun meriyetinden evvel 1064 Baydı 
kanunun hükümlerinden doğan bütün hukuki 
netice ve muameleler mahfuzdur. 

MADDE 4 — Birinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı afden müstefid olan eşhas hakkmda 2 mart 
1331 tarihli kanunun beşinci maddesi hükmü 
tatbik olunabilir. 
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MADDE 7 — 25 eylül 1339 tarih ve 347 ve 

26 mayıs 1926 tarih ve 854 sayılı kanunlara 
göre teşekkül etmiş olan Heyeti mahsusalarca 
haklarmda bir daha Devlet hizmetlerinde istih
dam edilmemelerine karar verilen eşhasm 
vo 24 mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı kanunla 
Âlî karar heyeti ve 26 teşrinievvel 1933 tarih 
ve 2330 sayılı kanunun 12 nci maddesi mu
cibince Devlet Şûrası Mülkiye dairesi tarafla
rından tedkik ve tasdik edilenler de dahil ol
mak üzere cezaları af edilmiştir. 

Ancak bu suretle affa mazhar olanlar bu 
kanunun meriyetinden itibaren iki sene 
müddetle maaşlı memur olarak istihdam edile
mezler. 

MADDE 8 — 28 mayıs 1927 tarih ve 1064 
sayılı kanun mülgadır. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri memurdur. 

' • . . • 

Bş. y . 
V. Boyar 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
8. Arıkan 
S. t M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. İ V . 
Bana Tarkan 

21-V-1938 
M. M. V. 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

MADDE 5 — Hükümetin 
maddesi aynen. 

teklifinin 7 nci 

MADDE 6 — Hükümetin teklifinin 8 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifinin 9 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifinin 10 ncu 
maddesi aynen. 
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S. Sayısı: 314 
Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve Belediyelerce alınmakta 
olan damga, tayyare ve Belediye resimleri ile Darülaceze 
hissesinin mikdarma ve sureti istifasına dair kanun lâyihası 
ve Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenlerinden mürekkeb 

Muhtelit encümen mazbatası (I/II22) 

T. C. 
Başvekâlet 22-VI-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2663 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce annımakta olan damga, tayyare ve belediye re-
simlerile darülaceze hissesinin mikdarı ve sureti istifası hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 15 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur. .' , 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Halkın bediî eğlence ihtiyacını tatmine yarayan tiyatro ve sinemalar memleketimizde, ihtiyaca kâ
fi gelecek derecede inkişaf edememiştir. Tiyatro ve sinemanın yalnız bir eğlence vasıtası olmadığı 
ve her ikisinin de halkın seviyesini yükseltmekte büyük tesirleri bulunduğu şüphesizdir. Bu iki 
güzel sanat şubesinin memlekette inkişafını temin etmek üzere her şeyden evvel bunların halkın 
rağbetine mazhar olması ve bunun için de bu müesseselerin halktan alacağı damga ücretlerinin 
yüksek bulunmaması lâzımdır. 

Hükümet memlekette sahne hayatının tamim ve inkişafını temin etmek üzere icab eden tedbir
leri almış olmakla beraber bu tedbirleri malî cihetten de takviye etmeği faydalı bulmuştur. Bu 
cümleden olarak gerek tiyatro ve sinemaların gerek artistlerin kazanç vergileri, kazanç vergisi 
kanununun tadiline dair olan lâyiha ile indirilmiş olub bu lâyiha ile de tiyatro ve sinemaların du
huliye biletlerinden alınmakta olan resimlerin tahfifi derpiş edilmiştir. 

Tiyatro ve sinemaların duhuliye biletlerinden halen Devletçe damga ve tayyare resimleri ve be
lediyelerce de belediye resmi ve darülaceze bulunan yerlerde darülaceze hissesi alınmakta ve bunla
rın yekûnu bilet bedellerinin % 21,5 ilâ 28,5 na baliğ olmaktadır. 

Yukarıda arzedilen maksadların istihsali için bu lâyiha ile mevzubahs resimler bilet bedelinin 
% 10 una indirilmektedir. Bundan başka halen Devlet, belediye, darülaceze teşkilâtı tarafından 
ayrı ayrı takib edilmekte olan bu resimlerin Maliyece tahsil edilerek alâkadar teşekküllere veril
mesi suretile belediye ve darülacezeler tahsil ve kontrol masraflarından kurtarılmakta ve müesse-
seselerin de muhtelif teşkilât ile karşılaşmaları bertaraf edilmektedir. 

Halkın bu müesseselerden ucuz istifade etmelerini temin için Devlet v ebelediyelerce yapılan 
bu tenzilâta tiyatro ve sinema sahiblerinin de bilet bedellerini ehemmiyetli miktarda indirmek su
retile iştirak ettirilmeleri lâzımdır. Hükümet mevcud mevzuatın verdiği salâhiyetler dahilinde bu 
ciheti temine matuf bütün tedbirleri ittihaz edecektir. 



*"" Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe, Daküiye ve Maliye v 

encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümeni ' 
Mazbata No. 208 ' ' ' I 
Esas No. i/1122 

Yüksek Beisliğe 

Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediye
lerce alınmakta olan damga, tayyare ve belediye 
resimlerile darülaceze hissesinin mikdâri ve is
tifa sureti hakkında olub Başvekâletin 22 hazi
ran 1938 tarih ve 6/2663 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihasının Bütçe, Ma
liye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muh
telit bir encümende müzakeresi Umumî Heyetin 
22 haziran 1938 tarihli 79 ncu inikadında kabul 
edilmiş olmakla lâyiha mezkûr encümenlerden 
mürekkeb muhtelit encümende Dahiliye ve Mali
ye vekilleri hazır oldukları halde okundu ve ko
nuşuldu : 

Lâyiha tiyatro ve sinemaların bilet bedelleri 
üzerinden muhtelif mahallere göre değişen ve 
yüzde 21 ilâ yüzde 28 derecelerinde alınmakta 
olan damga, tayyare ve belediye resim ve vergi-
lerile darülaceze hissesinin her yerde seyyanen 
yüzde ona indirilmesini ve bunların tahsil ve 
kontrol usullerinin tanzimini istihdaf etmekte
dir. 

Halkın ihtiyaçları arasında esaslı bir mevki tu
tan ve bediî, içtimaî ve terbiyevî tesirleri bakı
mından da Devleti yakından alâkadar eden ti
yatro ve sinemalara daha çok alâka cejbetmek 
ve her sınıf halkın bu yerlerden istifadesini te
min etmek ancak buralara giriş ücretlerini her ke
seye elverişli bir dereceye indirmekle mümkün 
olacağını gören Hükümet meseleyi tedkik etmiş 
ve varidat olarak bu ücretler üzerinden şimdiye 
kadar alınmakta olan muhtelif vergi, resim, ve 
hisselerden ne derece fedakârlık yapılabileceğini 
ve bu, verginin bir elden idare ve murakabe usu
lünü vazederek cibayet masraflarının azalması
nı, buna mukabilde sinemacıların masraf ve kâr
larını kontrol ederek icab eden tenzilâtı yaptır
mak salâhiyetinin belediyelerin vazifeleri ara
sına konulmasını temin eden hükümleri işbu lâ
yiha ile tesbit eylemiş bulunmaktadır. 

Esaslı bir tedkik mahsulü olarak getirilmiş 

olduğu anlaşılan lâyiha esas itibarile Encüme-
nimizce kabul edilmiş ve maddelerde aşağıda 
arzedilen bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Birinci madde ile yüzde on olarak tesbit edi
len verginin bazı bilet ücretleri üzerindeki hesabı 
yirmi paradan daha aşağı olması ihtimali mev-
cud olduğundan bu mikdarın hesab ve tahsili 
mümkün görülemeyerek her yirmi paradan aşağı 
kesirlerin yirmi paraya iblâğ olunacağına dair 
maddeye bir hüküm ilâve edilmiş ve üzerinde 
kıymeti yazılı olmayan biletlerin, beheri beş lira 
kıymetinde addolunacağına dair olan fıkrası 
cezai mahiyette bulunduğundan buradan çıka
rılarak tadilen üçüncü maddeye ilâve edilmiştir. 

Üçüncü maddede tiyatro ve sinemalarda bilet 
kullanılması mecburiyeti konulmuş ise de mec
cani veya tenzilâtlı ücretle gireceklerden resmin 
alınıb alınmayacağı hakkında bir kayid konul
mamıştır. Yapılan müzakere neticesinde encü
men bunların da vergiye tâbi olmaları esasını 
kabul etmiş ve maddeye bunu temin eder şekilde 
bir kayid ve bu hükme riayet etmiyenlerle bi
letlerin üzerinde yazılı ücrete vergiyi idhal eden
ler hakkında yapılacak muameleyi gösteren bir 
fıkra ilâve edilmek suretile madde yeniden yazıl
mıştır. 

Ancak bedava veya tenzilâtlı ücretle gireceklere 
dair konulan kayiddeki tenzilâtlı ücret tâbirin
den maksad halk veya talebe için umumî şe
kilde tenzilâtlı olarak yapılan oyunlar kastedil
miş olmayıb sinema ve tiyatrocuların hususî su
rette bazı eşhasa oturdukları mevkiin umumî 
tarifeye göre muayyen olan ücretinden tenzilât 
yapmış olmaları hali kastedilmiş olub bu gibi 
ahvalde kendisine tenzilât yapılan veya bedava 
kabul edilen şahsın oturduğu mahallin umumî 
tarifeye göre muayyen olan ücreti üzerinden 
resmin almması temin edilmek istenmiştir. 

Sinemalarda daha çok ucuzluk temini için ha-
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riçten getirilmek zaruretinde bulunan filimlerin 
gümrük resminden de tenzilât yapılması lâzımge-
leceğini izah. eden Hükümet bunun temini için 
kendisine mezuniyet verilmesini istemiş ve En-
oümenimizce yerinde görülen bu t'aleb dahi ka
bul olunarak lâyihaya altıncı madde eklenmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesinde hususî bir pul is
timal edileceği tesbit edildiğinden bu pulun tab 
ve tevziine kadar vekâletin ihzar edeceği sürsaj-
lı damga pulları kullanmak ve bu pulların da 
sevkedilmediği mahallerde muvakkaten resmin 
nakden istifasını temin etmek üzere lâyihaya bir 
de muvakkat madde eklenmiştir. Bunlardan baş
ka maddelerde yapılan değişiklik yazıya ve şekle 
aiddir. Bu esaslar dairesinde Encümenimizce ye
niden hazırlanan lâyiha müstacelen müzakere edil-. 
mek dileğile Umumî heyetin tasvibine konulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mjuhtelt E. Reisi M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. öymen 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Tiyatro ve sınamalardan Devlet ve belediyelerce 
alınmakta olan damga, tayyare ve belediye rc-
simlerile Darülaceze hissesinin mikdarma ve su

reti istifasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tiyatro ve sinemaların bilet 
bedelleri üzerinden damga, tayyare ve belediye 
resimleri ile Darülaceze hissesi olarak >bir ku
ruştan aşağı olmamak üzere yüzde 10 resim alı
nır. Bilet bedelinden maksad, bu vergi haricin
de temaşa ücreti olarak müessese tarafından 
alman paranın tamamıdır. 

Üzerinde krymeti yazdı olmayan biletlerin 
beheri beş lira kıymetinde addolunarak o suret
le resim almır. 

MADDE 2 — Bu resim biletler üzerine Ma
liye vekaletince bastırlıacak hususî pullarm ü-
sakı suretile istifa olunur. Maliye vekâletince 
tayin olunacak yerlerde resmin biletlere matbu 
damga vazı suretile istifası mecburidir. Resmin 
tahsil ve kontrolü Maliye memurları tarafından 
icra edilir. 

(S. Saj 

Balıkesir Çorum Çorum Diyarbakır" 
E. Adakan E. 8. Akgöl î. K. Alpsar H. öniz 

Gazi Anteb îzmir Kayseri 
A. H. Ay erdem H. Çakır N. Kerven 
Kırklareli Malatya Malatya 

Ş. ödül O. Taner Emrullah Barkan 
Mardin Ordu Seyhan 

R. Erten H. Yalman N. Eldeniz 
Sivas Tokad Trabzon 

Mitat Şükrü Bleda Galib Pekel Sırrı Day 
Burdur Erzurum Erzurum 

ff. Onaran. N. Elgün Z. Soy demir 
Kocaeli Malatya Sivas 

A. Said Akbaytuğan M. öker S. Görkey 
Sivas Tokad Tekirdağ 

Remzi Çiner H. Ergun C. Uybadın 
Zonguldak Bayazıd Bursa 

• Rifat Vardar İhsan Tav Dr, Galib Kahraman 
Diyarbakır İstanbul İzmir 

R. Bekit Atıf Bayındır Kâmil Dursun 
Tekirdağ Manisa 

Fayik öztrak , Tahir Bitit 

MUHTELİF ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce 
alınmakta olan damga, tayyare ve belediye re-
simlerile darülaceze hissesinin mikdarına ve su

reti istifasına dair kanun lâyİhahı 

MADDE 1 — Tiyatro ve sinemaların bilet 
bedelleri üzerinden damga, tayyare ve belediye 
resimlerile darülaceze hissesi olarak bir kuruş
tan aşağı olmamak üzere yüzde on resim almjr. 
Resmin hesabında her yirmi paradan aşağı kesir
ler yirmi paraya iblâğ olunur. 

Bilet bedelinden maksad, bu vergi haricinde 
temaşa ücreti olarak müessese tarafmdan alman 
paranm tamamıdır. 

> 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 
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MADDE 3 — Tiyatro ve sinamalarda bilet 
kullanılması mecburidir. 

Buralarda bilet kullanılmaması veya dohuli-' 
ye ücreti alındığı halde bazı müşterilere bilet 
verilmemesi veya alman ücretten eksik bilet 
verilmesi veyahud satılan biletlerin müşteri
lerden almıb tekrar satışa çıkarılması hallerinde 
damga resmi kanununun (13) ncü maddesinin 
(9) ucu numarası hükmü tatbik olunur. 

Bu kanun mucibince alınan vergi bilet be
deline dahil edilemez. Edildiği takdirde bu 
mikdardan da vergi alınır. 

MADDE 4 — Bu vergi tahsilatından: 
% 2 si damga resmi, 
% 3 ü tayyare resmi, 
% 2 si belediye resmi, 
% 3 ü darülaceze hissesi, 
Olarak tefrik ve damga ve tayyare resim

leri aid olduğu fasıllara irad kayid olunur. 
Darülaceze bulunan yerlerde darülaceze his

sesi darülacezelere, belediye hissesi de bele
diyelere, tahsil edildiği ayı takıb eden aym 
on beşinci günü akşamına kadar tediye edilir. 

Darülaceze bulunmayan yerlerde belde hal
kından fakir ve muavenete muhtaç olanlara ya
pılacak yardımlara sarf edilmek üzere darül
aceze hissesi dahi belediyelere verilir. 

Bu resmin tahsil ve kontrolünden dolayı be
lediye ve darülacezelerden hiç bir masraf alın
maz. 

MADDE 5 — Tiyatro ve sinemalardan mevki 
itibar !e alınacak duhuliye ücretleri belediye
lerce tayin olunur. Muayyen bedel fevkinde 

MADDE 3 — Tiyatro ve sinemalarda bilet 
kullanılması ve biletler üzerinde bedelinin gös
terilmesi mecburidir. \ 

İnzibat ve kontrol için alâkadar makamlarca 
memur edilenler hariç olmak üzere sinema ve 
tiyatrolara bedava olarak veya tenzilâtlı ücret
le girenlere, oturdukları mevkiin bilet bedeli
ne göre almması lâzrmgelen vergi mikdarmda 
pulu veya soğuk damgayı havi bilet verilmesi 
mecburidir. 

Sinema ve tiyatrolarda bilet kullanılmama
sı veya duhuliye ücreti alındığı halde bazı müş
terilere bilet verilmemesi veya alman ücretten 
eksik bedelde bilet verilmesi veyahud satılan bi
letlerin müşterilerden almıb tekrar satışa çıka-
rdması hallerinde damga resmi kanununun 13 
ncü maddesinin muaddel 9 ncu numarası hük
mü tatbik olunur. Bilet kullanıldığı halde üze
rinde bedel gösterilmezse bu biletler beş lira 
kıymetinde addolunarak ona göre resim ve bu
nun beş misli ceza almır. 

Bu kanun mucibince almacak vergi bilet be
deline dahil edilemez ve biletler üzerinde göste
rilemez. Buna riayet edilmemesi veya sinema 
ve tiyatrolara bedave veya tenzilâtlı ücretle gi
renlere oturdukları mevkie göre vergi pulunu 
veya soğuk damgayı havi bilet verilmemesi ha
linde 5 nci maddede yazılı cezalar tatbik edilir. 

MADDE 4 — Bu vergi tahsilatından: 
. % 20 si damga resmi 

% 30 u tayyare resmi 
% 20 si belediye hissesi 
% 30 u darülaceze hissesi 

olarak tefrik ve damga ve tayyare resimleri aid 
olduğu fasla irad kaydolunur. 

Darülaceze bulunan yerlerde darülaceze his
sesi darülacezelere ve belediye hissesi de bele
diyelere, tahsil edildiği ayı takib eden aym 
15 nci günü akşamma kadar tediye olunur. Da
rülaceze bulunmayan yerlerde belde halkmdan 
fakir ve muavenete muhtaç olanlara yapdacak 
yardımlara sarf edilmek üzere darülaceze hissesi 
dahi belediyelere verilir. 

Bu resmin tahsil ve kontrolünden dolayı be
lediye ve darülacezelerden hiç bir masraf alın
maz. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 

£ a J3agnı.ı*U>, 
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duhuliye ücreti alan sinemacılardan birinci de
fası için 100 lira ceza almır. Tekerrüründe bu 
ceza beş misle çıkarılır. Belediyelerce tayin olu
nan duhuliye ücretleri hakkmda maddî he-
sab unsurlarına istinad ederek vaki olacak iti
razlar icra Vekillerince katği ve nihaî surette 
hal olunur. 

MADDE 6 — 1324 numaralı ve 23 - V -1923 
tarihli damga resmi ve 2459 numaralı ve 28 - V -
1934 tarihli tayyare resmi kanunlarile 423 nu
maralı ve 26 şubat 1340 tarihli belediye vergi 
ve resimleri kanununun ve 12 nisan 1332 ta
rihli darülaceze nizamnamesinin bu kanuna 
muhalif hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden bir 
ay sonra muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

15-VI-1938 
Bş. V. 

G. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Ankan 
S. t. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. E. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralt 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr.V. 

F. Kurdoğlu 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince alınacak 
cezaların takib ve tahsilinde damga resmi kanu
nunun 12 nci faslı hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 7 —' Icabmda Türkiyeye idhal edi
lecek filimlerin gümrük resimlerinde tadilât 
yapmağa İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 
Hükümet bu hususta yaptığı tadilâtı bir ay zar
fında Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzeder. 

MADDE 8 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun ikinci 
maddesi mucibince basılması lâzrm gelen pul
ların hazırlanmasına kadar, bu resmin tahsili 
üzeri sürsaj edilecek olan damga pulları ile te
min olunur. Kanunun meriyete girdiği tarihde 
henüz sürsajlı pullar sevkedilmemiş olan yer
lerde resim, nakden istifa edilir. 

MADDE 9 — Bu kanun 15 temmuz 1938 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 10 — 8 nci madde aynen. 

\>4b<i 
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S. Sayısı .315 
Yabancıların Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında 
kanun lâyihası ve Dahiliye İktısad ve Adliye encümenleri 

mazbataları (I/809) 

T. a-
Başvekâlet , 10 - V - 1937 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1580 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Yabancıların Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetince 7 - V - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucib esile birlikte sunulmuştur. -

Başvekâlet vekili 
Dr. B. Saydam 

Yabancıların Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında yeni kanun projesi mucib sebebler lâyihası 

Türkiyede yabancıların ikamet ve seyahatleri 2 mart 1331 tarihli (Memaliki osmaniyede ecnebi
lerin ikamet ve seyahatleri hakkında muvakkat kanun) ve bu kanunun tatbik suretine aid talimat
name ile tanzim edilmekte ve Cumhuriyet devrinde yapılan bazı tadilâtı ihtiva eden 935 ve 983 sa
yılı kanunlarla pasaportlara aid bazı hususları da ihtiva etmek şartile ypılan 1930 tarihli talimat 
1331 yılında konulmuş olan esaslarda bir gûna değişiklik husule getirmemiş bulunmaktadır. Kapitü
lasyonların ilk defa kaldırılmasını müteakib yapılmış olan 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanunun 
Lozan muahedesile esaslı bir şekilde tanıttırılmış olan Millî hakimiyetimizin bütün icablarını ve o 
zamandan beri tekemmül etmiş olan ihtiyaçları artık karşılayamadığı ve kanunun tatbik ile mükellef 
olanların doldurmakta bir çok zorluklarla karşılaştıkları boşlukları ihtiva ettiği bir çok vesilelerle 
aülaşılmış bulunmaktadır. Bu itibarla memleketimizin içtimaî bünyesinin ve idare cihazının oluduğu 
kadar beynelmilel âlemde husule gelen değişikliklerinde icablarını kavrayacak yeni bir kanunun 
hazırlanmasına şiddetle ihtiyaç hissedilmekte bulunmuş ve bunun için gereken esaslı tetkiklere giri
şilmiştir. 

Millî ve beynelmilel hukuk prensibleri ile de teyid olunmuş bulunduğu üzere bir memleketin 
yabancılara 'bahşedeceği misafir perverlik bizzat o memleketin yüksek ve millî menfaatlarının icab 
ettirdiği takyidlerle çerçevelenmektedir. Yabancılar hakkında en serbest rejimi tatbik eder gibi gö
rünen büyük garb memleketlerinin yukarıda arzolunan tetkiler esnasında gözden geçirilen 
kanunları ve talimatnameleri daima millî emniyet ve huzur tedbirlerinin ilk plâna konduğunu 
göstermektedir. Zihniyetlerde bir çok değişiklikler husule getiren ve tesirleri halâ devam etmekte 
olan iktisadî cihan buhranı milletleri her şeyden evvel millî camianın maddî ve manevî selâmet 
ve huzurunun temini endişesine daha kuvvetle sevketmiş ve 1930 tarihinden sonra yapılan yabancı 
devletlere aid kanunlarda bu endişenin izleri daha esaslı bir şekilde görünmeğe başlamıştır. Bey
nelmilel turuzm ihtiyacına karşı duyulan iktisadî ihtiyaçlarla telifine çalışılan' bu değişiklik fransa, 
ve isviçre ve belçika gibi yabancıların en fazla ikamet ve seyahat etmekte oldukları avrupa memle
ketlerinin son senelerde çıkarmış oldukları kanun ve kararnameler de göze ilişmektedir. Memleke
timizin bu memleketlerden daha az hassas olması ve halâ 1331 senesinde konulmuş olan esasları mu
hafaza etmesi için mücbir her hangi bir sebeb olmadığı ise aşikârdır. Kaldıki, 1331 senesinde 
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yapılan mevzuubahs Osmanlı kanunu Cumhuriyet kanunları ile bir çok noktalardan telifi imkânsız 
bir hale gelmiştir . 

Yeni kanun projesinin birinci maddesinde Türk kanunlarının koyduğu şartlar daireside yabancı
ların Türkiyede ikamet ve seyahatlerinin serbest olduğu prensibi bir daha teyid olunmakla bera
ber ikinci madde eski kanunda da bulunan yabancılar için ihbar ve beyanname mecburiyeti daha 
vazihleştirilmekte ve 3 ncü madde ise doğrudan doğruya memlekette ikamet salâhiyeti veren ikamet 
tezkerelerinin alınması şekillerini tesbit eylemektedir. Bu son maddenin son fıkrası yabancıların 
kendi tezkerelerinin sefarethanelerine kaydettirebilecek aile efradını kanunu medenimiz hükümlerine 
göre tarif etmektedir. 4 ncü madde yeni pasaport kanunu ile muhafazası lâzımgelen irtibat ve ahengi 
temin eylemektedir. 

5 nci maddenin eski kanunun kifayetsiz mukabil hükümleri karşısında gösterdiği yenilik ya
bancıların ikametlerinin iki aylık ve bir senelik olarak tahdidi ve tezkereleri bu müddetlere göre 

ayrılmasını bu tahdid ve tefrikin yabancıların lâyiki ile kontrol ve takibindeki f aidesi izahtan 
müstenidir. Zira eski kanun bir yabancıya ıbir Türk vatandaşının aldığı nüfus cüzdanı gibi almış 
olduğu ilk ikamet tezkeresile ömrünün nihayetine kadar Türkiyede oturmak hakkmı vermekte ve 
hatta ayni yabancı uzun bir müddet için Türk topraklarını terkedib yabancı memleketlerde kal
mış olsa ıbile avdetinde eski almış olduğu tezkereyi kullanmak hakkına sahib bulunmakta idi. Bir 
yabancıya bu derece geniş ikamet salâhiyeti ve hakkı tanıyan ikamet tezkeresi için alınan para ise 
50 kuruş cüzdan bedeli ve 15 kuruş damga pulu bedelinden ibaret olmak üzere 65 kuruştur. 

Halbuki, millî emniyet ve içtimaî huzurun muhafazası gibi her memleketin her eşye üstün tut
tuğu bir endişe ile yabancı bir devlet tabiiyetindeki bir kimsenin daimî kontrol ve takibi Devlet 
bütçesine çok ağır masraflara mal olmaktadır. Bunun içindir ki, yeni kanun projesinin ihzarı sıra
sında tatbik olunan yabancı devletlerin kanunlarında ikamet müsaadesi için ekseriyetle yabancıların 
kontrolünün ve onların millî topraklar üzerinde istirahat ve huzur içerisinde yaşamalarının temini 
yolunda ihtiyarî zarurî olan fevkalâde masrafların bir kısmına mukabil kendilerinden harç alındığı 
ve bu (harçların bizim tarafımızdan alınan cüzdan ve pul bedeli yanında oldukça mühim yekûna 
ulaştığı görülmektedir. Filhakika ötedenberi yapılan tahkikat ve tetkikat neticelerine göre: 

Almanyada ikamet etmek isteyen bir yabancıdan 2 ilâ 15 mark, 
Belçikada » » » » » 75 » 150 frank, 
Bulğarintanda » » » » » 223 leva, 
Fransada » » » » » 120 frank, 
Macaristanda » » » » » 20 ilâ 200 pengö, 
Yunanistanda • » » » » » 35 » 110 drahmi, 
îsveçte » » » » » 8 îsveç kronu, 
Isviçrede » » » » » 10 ilâ 20 İsviçre frangı, 
Suriyede » » » » » 3 » 8 Suriye lirası, 
Harç alındığı ve bu harçların ekseriyetle bir senelik olduğu anlaşılmıştır. Yeni kanun ise 

memleketimizde yabancıların ikamet tezkeresi için vermeğe mecbur tutuldukları harcı makul bir 
hadde iblâğ etmekle beraber iki aylık tezkereler için ve sefarethanelerce kaydolunacaklar hu
susunda kolaylıkları ihtiva etmektedir. Yabancılara Devletin temin ettiği hizmet mukabilinde 
alınacak bu harçlar altıncı maddenin hükümleri mevzuunu teşkil etmekle ve 7 nci madde tez
kerelerin müddetlerinin hitamında değiştirilmesi mecburiyetini ve bu husustaki şekilleri tesbit 
eylemektedir. 8 nci madde tezkerelerin ziyaı veyahut kullanılanuyacak derecede yıpranması ha
linde yenilerinin alınması prensibini koymak suretile kontrolü filî ve emin bir usule raptetmek
tedir. 9 ncu madde talebeler ve ilim müntesibleri,turizm ve tedavi veya tebdilihava maksadile mem
leketimize gelecek yabancılar için istisnalar kabul etmektedir. Bu maddenin Türk ırkından olan 
yabancı tabiiyetliler hakkında gösterdiği kolaylık millî duygudan ve bir çok Avrupa ve Balkan 
Devletlerince tatbik olunan usuülden mülhem bulunmaktadır. 

10 ncu madde mütekabiliyet şartı ile yabancı diplomat ve konsolosluk mensuplarının istifade 
edegeldikleri istisnaiyeti teyid etmekte ve 11 nci maddede Devlet ve belediyelerin masraflarını te-

( S. Sayısı : 315 ) 



diye etmekte oldukları yabancı mütehassısları hususî bir hüviyet cüzdan usulüne tâbi tutmak suretile 
şimdiye kadar tatbik edilmekte olan bir tedbiri kanunileştirmektedir. 12 nci ve 13 ncü maddeler filî 
ve mütemadi kontrolün bütün Avrupa mevzuatında yer bulan hükümlerini teşkil etmektedir. 14 ncü 
madde iki evvelisi madded ile temini gözedilen kontrola bütün halkı da adeta iştirak ettirmek sure
tile yine Avrupa kanunlarında mevcud esasları hemen hemen aynen iktibas etmekte ve 15 ve 16 neı 
maddeler ise tatbikatta sık sık tesadüf edilen vergi kaçakçılığının önüne geçmek ve şimdiye kadar 
yabancıların pasaport vizesi verilirken tatbik edilmekte olan formaliteden kurtarmak maksatlarını ta-
kib etmektedir. 

17 nci maddede şimdiye kadar memleketin yüksek menfaatlerini ve emniyetini korumak için Hü
kümetçe idareten alınmakta olan tedbirleri kanun çerçevesi içine alarak Avrupa mevzuatındaki bir 
esası istiare etmektedir. 

19 ncu ve 20 nci madde memleketimizde kalmaları arzu edilmeyen millî ve içtimaî emniyet ve 
huzura muzır yabancıların kolaylıkla bertaraf edilmesini temin etmektedir. Türk ırkından olan 
yabancı Devlet tebaasının sınır dışı edilmesine icra Vekilleri Heyeti kararı istihsalinin şart koşul
ması yüksek millî icablardan ve bilhassa yine Avdupa mevzuatından mülhem bulunmaktadır. 21 nci 
madde tatbikatın verdiği dersleri hesaba katan ve sık sık* tesadüf olunan bir zorluğu izaleye ma
tuftur. 22 nci madde ayni zamanda Avrupa mevzuatında da görülen ve tatbikatta tesadüf olunan 
bir ihtimali önlemektedir, 23 ncü madde mevcud umumî bir kaideyi zikretmekte ve sınır dışı edi
lenlere karşı mühim bir müeyyede vazifesini görmektedir. 

Yeni kanunun tatbikile mükellef olanların en ufak bir tereddüdüne bile yer bırakmıyacak olan 
adlî müeyyedeleri 24 den 32 ye kadar olan maddelerde gösterilmiştir. Adalet mefhumuna çok uy
gun olan bu müeyyedelerin kanunun gereği gibitatbikinde oynayacağı rol büyüktür. 23 ncü mad
de ile bazı vilâyetlere verilen sınır dışı salâhiyeti nadir hallere münhasır, fakat lüzumlu bir emniyet 
tedbiridir. 

34 ncü maddenin münakale devresi için zarurî olduğu aşikârdır. 35 nci madde bu kanunun tat
bikine aid talimatnameyi yapmak salâhiyetini tatbik ile en ziyade alâkadar Dahiliye Vekâletine bı
rakmakta ve bu maddenin son fıkrası esasen mevcud olan ve 935 sayılı kanunla te^bit olunan bir 
hususu tasrih eylemektedir. 

36 ve 37 nci maddeler harçlara ve cezalara müteallik hükümlerin seri ve salim bir şekilde işlen
mesini temin maksadını gütmektedir. 

38 nci madde kalkan hükümleri tasrih etmekte ve 39 ncu madde ise kanunun tatbiki için tayin 
olunan tarihi göstermektedir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 4 -1 -1938 

Esas No. 1/809 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Yabancıların Türkiyede ikamet ve seyahatleri 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 7 -V-1937 tarihindeki top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının esbabı mucibesile birlikde gönde
rildiğini bildiren Başvekâletin 10 mayıs 1937 
tarih ve 6/1580 sayılı tezkeresi Encümenimize 

havale buyurulmuş olmakla Dahiliye vekâletinin 
mümessili olarak bulunan Emniyet umum müdü
rünün de hazır olduğu toplantımızda okundu 
ve bağlı lâyiha; bazılarında bizzat Dahiliye 
vekilinin de bulunduğu müteaddid toplantıları
mızda tedkik ve müzakere edildi. 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri 
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işlerinde elyevm meri olan 2 mart 1331 tarihli 
Memaliki osmaniyede ecnebilerin ikamet ve se
yahatleri hakkında muvakkat kanun ve buna 
müteferri talimatnameler hükümlerine göre 
muamele- yapılmaktadır. 

Bu kanunun bu günün ih raç la r ın ı karşıla
maktan çok uzak olduğu ve tanzim edildiği za-
mandanberi tatbik sahasında büyük değişiklik
ler' husule gelmiş bulunduğu izaha ihtiyaç gös
termeyen bir keyfiyet olmakla lâyihanın esas 
itibarile kabulü muvafık gömülmüştür. 

Maddelerde yapılan esaslı değişikliklerin mu-
cib sebebleri aşağıda arzolunur: 

Türkiyeye gelen veya Türkiyede ikamet eden 
hor ecnebinin seyahat ve ikametlerine aid evrak 
ve vesaiki mutlaka bizzat polis veya jandarmaya 
tevdi etmeleri ağır bir külfet olacağı ve hüviye
tinden şüphe edilen her ecnebiyi polis icab eden 
makamlara davet ve celbederek bunların hüvi
yetleri hakkında tahkikat yapabileceği cihetle 
maddelerdeki «Bizzat» kaydi «Bizzat veya bilva
sıta» şekline sokulmuştur. 

üelillerkı ve bulaşıcı hastalıklarla malûl olan
ların Türkiyeye girmeleri umumî hıfzıssıhha ka-
nunile menedilmiş olmasına binaen her hangi bir 
suretle Türkiyeye dahil olub da ilk defa olarak 
ikamet tezkeresi almak için müracaat edenlere 
tezkere verilnıeyib mezkûr kanun hükmüne göre 
muamele yapılması tabiî ise de ötedenberi Türki
yede oturmakta iken bu hallere duçar olanlar hak
kında bir az müsaadekâr olmak nısfete muvafık 
olduğundan 4 ncü madde ona göre yazılmıştır. 

İkamet tezkerelerinden alınacak harçlar ye 
yapılacak muameleler 3177 sayılı kanunla tesbit 
edilmiş olmakla o mikdarlarm aynen ipkası mu
vafık görülerek mezkûr kanun hükümleri cüzî ta
dilâtla işbu lâyihaya alınmış ve esasen bu kanun 
lâyilıasile ilgası teklif edilen kanuna ek olan 3177 
sayılı kanunun da ilgası ve bu suretle ecnebile
rin seyahat ve ikametleri hakkında tek bir ka
nun] vücude getirilmesi faydalı addolunmuştur. 

Bu maksadla Hükümetin lâyihasmdaki 6, 7, 
8, 9, 10, 11 nci maddeler 3177 sayılı kanun hü
kümlerine benzer şekle konmuştur. 

13 ncü madde, diplomasi memurlarına ve 
bunların ailelerine ve maiyetlerindeki kimselere, 
mütekabiliyet şartile, bir cemile gösterilmek 
maksadile ve 3177 sayılı kanunun bu husustaki 
hükmünü tevsian tanzim kılınmıştır. 

14 ncü madde ecnebilere suhulet göstermek ve 

( S. Sayı; 

menfaatlerini korumak düşüncesile yazılmıştır. 
Her ecnebinin bulunmakta olduğu yerin Hü

kümetçe bilinmesindeki lüzum gayri kabili in
kâr olduğundan 15 nci madde (bilvasıta haber 
verilmesine de cevaz verir "1 surette tadil edilerek 
yazılmıştır. 

16 nci madde ayni düşünce ile ve ecnebiler 
için suhulet gösterilmek suretile tadilen vücude 
getirilmiştir. 

içlerinde müteaddid kaza bulunan İstanbul ve 
Ankara şehirleri dahilinde bu maddenin hükmü 
tatbik olunmayacağı zikrolunmuştur. 

Emniyet ve asayişin idamesi bakımından za
rurî bulunan murakabenin yapılmasını temin için 
17 nci madde^tanzim edilmiştir. 

Gerek vergi kaçakçılığına mâni olmak ve ge
rek bir ecnebinin kazancı ile sarfiyatı arasındaki 
farkın meşkûk membalar tarafından tesviyesi ih
timali bulunmak bakımından polisin ecnebilerin 
malî hallerile de iştigal etmesi zarurî görüldüğün
den 18, 19 ve 20 nci maddeler yazılmıştır. 

Memleketin âli menfaati icab ettirdiği zaman 
her hangi bir mmtakada ecnebilerin toplu veya 
münferid olarak ikametlerinin meni hakkında İc
ra Vekilleri Heyetine salâhiyet verilmesi faydalı 
ve lüzumlu bulunduğundan 21 noi madde bu 
maksadla yazılmıştır. 

22 nci madde polisin gerek ecnebi ve gerek 
Türk vatandaşı hakkında tatbika salahiyetli oldu
ğu bir hükmü ecnebilerin tâbi olacağı muamele
leri tayin eden bir kanunda teyid etmek lüzumu
na bianen yazılmıştır. 

Memleketin emniyet ve asayişini, hududumuz 
içinde kaldıkları takdirde, ihlâl edecekler hakkın
da mâni tedbir olmak üzere 23 ncü madde hük
mü konmuştur. Bütün memleketler böyle bir 
hükmü kanunlarına koymuşlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ikametleri, 
millî ve içtimaî emniyetin mahfuziyetini temin 
bakımından caiz görülmeyen ecnebiler hakkında 
yapılacak muameleyi vazıhan tesbit için 24 ve 25 
nci maddeler vücude getirilmiştir. 

Bazı ecnebi kadınların sınır dışı edilmek key
fiyetinin bir Türkle evlenerek Türk tabiiyetini 
iktisab etmek suretile bertaraf etmeğe teşebbüs 
ettikleri filiyatta görülmekle bu hale mâni bir 
tedbir olmak üzere 26 neı madde yazılmıştır. 

27 nci madde her türlü tereddüdü izale mak
sadile yazılmıştır. 

Cezaî müeyyideleri ihtiva eden 28, 29, 30, 31, 
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32, 33, 34, 35 ve 36 ncı maddelerde yazılı ceza
lar Encümence yerinde görülmüştür. 

27 nci madde müstesna zamanlarda ve fev
kalâde hallerde istizanla vakit kaybedilib mem
leketin umumî emniyet be nizamını tehlikeye koy
mamak düşüncesile yazılmıştır. 

Kanunun tatbikatüe hassaten Dahiliye vekâle
ti meşgul olacağından evrakın, şekillerinin onun 
tarafından tesbiti muvafık görülmüş ve 38 nci 
madde yazılmışttır. 

Harçların, vergilerin tahsili usulüne ve ceza
ların umumî hükümlere göre tahsili «muvafık gö
rülerek 39 ncu ve 40 nci maddeler yazılmıştır. 

İkamet tezkerelerinden alınan harçlar haddi 
itidalde ve kâfi mikdarda olduğundan Encümen 
bundan maada her ne suretle olursa olsun mükel
lefiyet tahmil etmenin fazla olacağı kanaatine 
vâsıl olmuş ve bu maksadla 41 nci madde ya
zılmıştır. 

Bu lâyiha kanuniyet kesbettiği takdirde mu
ahhar olmasına binaen 2510 sayılı iskân kanu
nunun bazı hükümlerini ilga etmediğini teba
rüz ettirmek maksadile 42 nci maddeye bir fıkra 

ilâve olunmuştur. 
Encümence tadilen tanzim kılman lâyihanın. 

Ulu Heyete arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına 17 - XII- 1937 tarihindeki toplantı
mızda karar verildi. 

Da. E. Reisi Reis V. M. M. Kâtib 
Tekirdağ Şasmun Çanakkale Tokad 

C. TJybadm Ş. Yaşın Hurrem Ergun 
Antalya Bolu Burdur 

R. Kaplan Cemal Hüsnü H. Onaran 
Bursa Çanakkale Çoruh 

Fotin Güvendiren H. Er geneli Atıf Züzün 
Çorum Erzurum İstanbul 

Kemal Alpsar Zeki Soy demir Ş. Â. ögel 
Kars Kütahya Malatya 

E.Özoğuz M. Somer Emrullah Barkan 
Mardin Samsun Sivas 

Edil Ergin M. Ali Türüker S. Görkey 
Tokad Urfa Urfa 

Galib Pekel M. Dinçsoy Behçet Günay 
Zonguldak Kocaeli 

Rıfat Vardar A. Said Aklaytuğan 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. . 
Îktısad encümeni 
Esas No. 1/809 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

15 - III - 1938 

Yabancıların Türkiyede ikamet ve sayahat-
leri hakkmda Dahiliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 7 - V - 1937 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılb Encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası En
cümenimizde müzakere ve tedkik ve mucib se-
bebler lâyihasına zamimeten vekâlet namma ge
len zat tarafından verilen izahat dinlenerek lâ
yiha esas itibarile kabul olundu. 

Encümenimizce yapılması muvafık görülen 
tadiller aşağıda yazılıdır. Dördüncü maddenin 
birinci fıkrası... İskân kanunları hükümleri mah
fuz kalmak şartile kaydinin ilâvesi şeklinde ta
dilen 21 nci madde ... Encümenlerin münferid 
veya toplu halde ikametleri ve seyahatleri İcra 
Vekilleri Heyeti kararile men veya takyid edile

bilir şeklinde, 
22 nci maddenin ... kontrol fişlerini tâbirinden 

sonraki (her) kelimesinin ve son fıkrasının ta
mamen tayyi ile 39 ncu madde ... harçları ve 
harca müteallik cezaları ilâ şeklinde. 

42 nci madde maddenin son fıkrasmm tayyi 
ile 

44 ncü madde bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. Şeklinde ve 
diğer umum maddeler Dahiliye encümeninin ka
bul ettiği maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ik. E. Reisi M. M. N. Kâtib 
İzmir Niğde Niğde 

R. Köken Dr. R. F. Talay Dr. R. F. Talay 
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Konya 

K. Okay 
Gazi Anteb 
B. Kaleli 

Konya 
H. Dikmen 
Samsun 

Ali Tunah 

Gazi Anteb 
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Adliye encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/809 
Karar No. 61 

25-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Yabancıların Türkiyede ikamet ve seyahatle
ri hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanıb Baş
vekâletin 10 - V -1937 tarih ve 6/1580 sayılı tez-
keresile Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası 
Adliye encümenine havale olunmakla Dahiliye ve 
îktısad encümenlerinin tadilleri ve mucib sebeb-
ler mazbatalarile birlikte Emniyet umum müdü
rünün huzurile tedkik ve müzakere olundu. 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri 
hakkında tatbik edilmekte olan hükümler Osman
lı İmparatorluğu zamanında neşredilmiş 1331 
tarihli bir muvakkat kanunla bu kanuna ek ola
rak çıkarılan 938 ve 3177 sayılı kanunlara isti-
nad etmektedir. 

Ecnebilerin ikamet ve seyahatleri hakkında 
memleketin emniyet ve asayişi bakımından tedbir
ler ittihazı zarurî olduğu kadar memlekete gele
cek yabancılara kolaylıklar gösterilmesi de lü
zumlu ve faideli bulunduğundan kanunî mevzu
atımız arasında toplu hükümleri muhtevi bir ka
nuna ihtiyaç olduğu derkâr bulunmakla bu mak-
sadlar nazara alınarak hazırlanmış olan lâyiha 
encümenimizce esas itibarile kabul edilmiş ve Da
hiliye encümeninin tdilâtı üzerinde tedkikat ya
pılarak bazı maddelerde değişiklikler yapılmış 
ve altı madde de zaid görülerek tayyedilmiştir. 

Dahiliye encümeninin tertibine göre lâyiha
nın dördüncü maddesinde Türkiyede ikamet ede
meyen ecnebiler dokuz bendde sayılmış ise de 
ahiren kabul edilen pasaport kanunile Türkiyeye 
girmesi memnu olan ecnebiler tesbit ve tayin kı
lınmış olduğundan ayni hükümlerin bu lâyiha-
hada dercedilmesine mahal görülmemiş ve pasa
port kanununa atıf suretile memlekete girmesi 
o kanun hükmüne göre memnu olanların Tür

kiyede ikamet edemiyecekleri de tabiî olduğun
dan dördüncü madde bu esasa göre encümence 
yazılmıştır. 

Beşinci maddenin ikinci fıkrasında bir sene
den fazla ikamet etmek isteyen ecnebilere iki 
sene müddet için sekiz lira harç alınarak ikamet 
tezkeresi verileceğine dair olan hükümden sonra 
bu müddet bitince yenisini almanın mecburî 
olduğu hakkında bir kayid ilâve olunmuştur. 

Lâyihanın yedinci maddesinde almış oldukları 
ikamet tezkerelerini kaybetmiş olanlar hakkında 
yapılacak muamele gösterilmektedir. Buna dair 
olan fıkradan sonra Encümenimiz bir kayid ilâve 
ederek ikamet tezkerelerini kaybedenlerin hemen 
yenisini almağa mecbur oldukları tesbit edilmiştir. 
Bu suretle Emniyet memurları tarafından ikamet 
varakaları görülmek isteyenlerin tezkerelerini 
daha evvel kaybettikleri halde o günü kaybettik
lerini söylemek suretile muayene ve taleb vuku
una kadar geçebilecek zamandan istifade mak-
sadile yenisini almakta ihmal etmemelerini temin 
için Encümen bu kaydin ilâvesine lüzum görmüş
tür. 

Dahiliye encümeninin sekizinci maddesi 1 ey
lül 1937 tarihinde aklıkları ikamet tezkeresile 
Türkiyede beş seneden fazla oturan ecnebiler için 
kazançları mikdarı gösterilerek mütekabiliyet şar-
tile tenzilli bir harç alınması hükmünü tazam-
mun etmekte olub bahsedilen tarih ile mukayyed 
olan bu madde mahdud ecnebi eşhasa taallûk 
ettiğinden esas maddeler arasından çıkarılarak 
lâyihanın muvakkat maddesinin (A) bendine 
bir fıkra olarak dercini Encümen tensib etmiştir. 

Encümenimizin tertibine göre 19 ncu madde 
Dahiliye encümeninin kabul ettiği 20 nci mad-
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deden ecnebilerin evlenme boşanma ve çocukla
rının doğması ve ölmesi gibi medenî hallerinde 
vukua gelecek değişikliklerin bildirilmesi mec
buriyetine dair olan hükmü alınarak maddeye 
konmuş ve bundan başka ecnebilerin mülkiyet
leri altında bulunan veya sonradan temellük 
edecekleri veyahud ferağ edecekleri gayrimenkul-
ler hakkında ihbarda bulunmalarına gayrimenkul 
ler alım ve satrmrnm tapu idarelerince yapılacak 
bir muamele olduğundan buna aid hususların 
Hükümetçe bilinmesi kabil olduğundan bu kısım 
maddeden çıkarılmıştır. Ancak bu lâyihanın ka-
nuniyet iktisab ederek meriyete geçtikten sonra 
bir defaya mahsus olmak üzere Türkiyede ikamet 
etmekte olan ecnebilerin temellükü altında bulu
nan gayrimenkuller için zabıtaya, bir kolaylık ol
mak üzere beyanname vermeleri mecburiyeti mu
vakkat maddenin B bendine işaret edilmiştir. 

20 nci madde ile ecnebilerin mevcud kanunla
ra göre girmeleri ve oturmaları memnu olan yer
lerden başka memleketin muayyen mıntakalann-
da görülecek her hangi bir lüzum üzerine münfe-
rid veya toplu olarak ikamet ve seyahatlerinin 
menedilebileceğine dair olan hüküm mutlak ola
rak Encümenimizce yazılmış ve Dahiliye encüme
ninin 21 nci maddeye köy kanunu ve emniyet ve 
asayiş maksadile tasrih ettiği kayidler lüzumsuz 
görülmüştür. 

23 ncü maddede Türk rrkma mensub ecnebi 
tabiiyetinde bulunan kimselerin smır dışı edil-
melerile tabiiyetsiz veya yabancı çingenelerin ve 
Türk kültürüne bağlı olmayan göçebelerin sınır 
dışı edilmelerine aid hükümler toplanarak bu 
maddede yazılmıştır. 

Dahiliye encümeninin bu maddenin karşılığı 
olan 24 sayılı maddesinde birinci fıkrada tafsille 
yazılan hükümlerden smır dışı etmek hususunda 
Dahiliye vekâletine bu kanunda verilen mutlak 
salâhiyete ve sınır dışı edileceklerin bir ceza ile 
mahkûm oldukları halde mahkûmiyetlerinin in
fazı tabiî bulunduğuna göre maddede bu cihet

lerin dercedilmesi Encümenimizce zaid addedil

miştir. 
24 ncü maddenin son fıkrasında yazdı adi cü

rümlerden dolayı memleketimize ltica etmek is
teyenler hakkında umumî hükümlerin tatbiki ta
biî bulunmakla maddede tasrih edilmesi lüzum
suz görülerek Encümence çıkarılmıştır. 

27 nci madde Dahiliye encümeninin 28, 29 
ncu maddeleri birleştirilerek bir madde halinde 
yazdmıştrr. 

Dahiliye encümeninin 32 ve 33 ncü maddele
ri de birleştirilib 30 ncu madde olarak encüme
nin tertib ettiği lâyihaya bir madde halinde ko
nulmuştur. 

Dahiliye encümeninin 34 ncü maddesi bu 
kanunda tasrihine lüzum olamayan ve Hüküme
tin esasen salâhiyeti dahilinde bulunan hüküm
lerden olduğundan lâyihadan çıkarılmıştır. 

Dahiliye encümeninin 39 ncu maddesi de 
bütün resim ve teklifler hakkmda yapılan mu
amelenin bu kanuna göre alınacak harçlar için 
de tatbiki tabiî bulunduğundan Tahsili emval 
kanununun tatbik edileceğine dair olan hüküm 
•de yerinde görülmediğinden buna dair olan 
madde tayyolunmuştur. 

Encümenimizin tertibine göre 31 nci madde 
ibare düzeltilmesi suretile yeniden yazılmıştır. 

Bu kanun hükümlerinin tatbiki, ihtiva etti
ği hükümler dolayisile bir çok vekâletleri alâ-
kalandırıldığmdan 38 nci madde bu mütaleaya 
mebni değiştirilmiştir. 

Encümence yapılan tadillerle lâyiha müstaceli
yet kararile müzakere ve kabul buyurulmak 
dileğile Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Erzurum 
Münir Çağıl Salâh Yargı F. Sirmen 
Antalya Kayseri Balıkesir 

T. Artcan R. özsoy O. Niyazi Burcu 
Antalya Konya Urf a 

Numan Aksoy E. Türel F. Gökbudak 
Kocaeli Bursa 

Eagıb Akça S. F. Talay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1 DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

Yabancıların Türkiyede ikamet 
ve seyahatleri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Pasaport kanu
nu hükümlerine uygun bir şe
kilde gelen her yabancı için 
Türk kanunları ile tayin olu
nan şart ve kayidler dairesinde 
Türkiyede ikamet ve seyahat 
serbesttir. 

MADDE 2 — Yabancılar Tür-
kiyeye geldikleri tarihten iti
baren ilk tavakkuf ettikleri şe
hir, kasaba veya köyde 24 sa
at zarfmda bulundukları yerin 

" polis veya jandarma karakoluna 
bizzat müracaatle kendilerinin 
ve yanmdakilerin hüviyetlerini 
isbat etmeğe ve imzalı bir be
yanname vermeğe mecburdur
lar. Bu beyannameler hiç bir 
harç veya resme tâbi değildir
ler. Sıhhî mazeretlerini isbat 
edenlerden bu mecburiyeti pa
saport veya diğer vesikalarını 
bizzat dolduracakları beyanna
melerine raptetmek suretile e-
min vasıtalarla da yapabilirler. 
Transit vize üe durmaksızın ge-
lib geçen yabancıların Türkiye 
Cumhuriyeti sınırlarından girer 
ve çıkarken polise verecekleri 
kontrol fişleri işbu maddedeki 
beyanname yerine geçer. 

MADDE 3 — Türkiyede 15 
günden fazla kalacak yabancı
lar ikinci maddenin birinci 
fıkrası ile anılan beyanname
den maada imzalı diğer bir be
yanname vererek 5 nci madde
de tasrih olunan ikamet tezke
relerini almakla mükelleftirler. 
Bu tezkereleri almakla mükel
lef tutulan yabancıların ikinci 
maddede yazılı mühlet zarfmda 
müracaatları halinde yalnız iş
bu madde ile tasrih edilen be-

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Psaparot kanunu hükümlerine 
uygun bir şekilde gelen her ecnebi için Türki-
keyede ikamet ve sayahat Türk kanunları ile ta
yin olunan şart ve kayidler dairesinde serbest
tir. 

MADDE 2 — Ecnebiler Türkiyeye geldikleri 
tarihten itibaren ilk tevakkuf ettikleri şehir, ka
saba veya köyde yirmi dört saat zarfmda bu
lundukları yerin polis karakoluna ve polis ka
rakolu bulunmıyorsa jandarma karakoluna biz
zat veya bilvasıta müracaatla kendilerinin ve 
beraberlerinde bulunanların hüviyetlerini isbat 
etmeğe ve imzalı bir beyanname vermeğe mec
burdurlar. 

Bu beyannameler hiç bir harç ve resme tâbi 
değildirler. 

Transit vizesile durmadan gelib geçen ecne
bilerin Türkiye Cumhuriyet sınırlarından girer 
ve çıkarken polise verecekleri kontrol fişleri 
yukarıki fıkrada yazılı beyanname yerine geçer. 

MADDE 3 — Türkiyede on beş günden fazla 
kalacak olan ecnebiler bu müddet bitmeden 
salahiyetli , emniyet makamlarına bizzat veya 
bilvasıta ikinci maddede yazılı beyannameden 
başka bir beyanname vererek beşinci madde 
hükmüne göre ikamet tezkeresi almakla mükel
leftirler. 

Ancak ikinci maddede yazılı müddet içinde 
ikamet tezkeresi almak için müracaat eden ec
nebilerin bu madde hükmüne göre yalnız bir 
beyanname vermeleri kâfidir. 
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ÎKTISAD ENıCÜMjENÎNÎN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye encümeninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ADLÎE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye encümeninin 1 nci 
maddesi aynen 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen 
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yannameyi vermeleri kâfidir. 
Ayni ikamet tezkerelerine sa

hibinin müstakil bir iş sahibi 
olmayan karısı ile evli olmayan 
on sekiz yaşmdan küçük çocuk
larının kaydolunması caizdir. 
' Dul veya kocası yanında ol
mayan bir kadmzn ikamet tez
keresine evli olmayan on sekiz 
yaşmdan küçük çocukları da 
kayid olunabilir. 

MADDE 4 — Vaziyetleri 
tarihli ve sayılı 

pasaport kanununun dördüncü 
maddesinde sayılan hallere uy
gun olduğu anlaşılanlara ika
met tezkeresi verilemez. Bu gibi 
kimseler hakkında yirminci 
madde hükümleri tatbik olu
nur. 

Da, E. 

MADDE 4 — Aşağıda vasıfları sayılan ecne
biler Türkiyede ikamet edemezler: 

A) Dilenci ve serseriler, 
B) Tehlikeli delillerle tedavisi kabil olmayan 

daimî bulaşıcı hastalıklara müptela olanlar. 
(Bu gibi hallerin tabib raporu ile tevsiki lâ

zımdır. Türkiyede mukim ecnebilerden, ailesi 
nezdinde bulunan küçüklerle her hangi bir te
davi müessesesinde ve kendi vesaitile tedavi 
altmda bulunanlar veya nakillerinde sıhhî mah
zur görülenler, bu hükümlerden istisna edile
bilirler.) 

(C) Mücrimlerin iadesine aid mukavelelerde 
daima yazılması kabul edilen suçlardan biri ile 
mahkûm bulunanlar, 

(D) Yanlarında Türkiyede on beş gün kalıb 
tekrar gitmeğe yetişecek kadar para bulunma
dığı gibi Türkiyede kendilerini himaye etmeyi 
kabul eden yakm akrabası bulunduğunu veya 
Türkiyede ecnebilere kanunla menedilmemiş olan 
işlerden birini tutacaklarmı isbat edemeyenler, 

(E) Her hangi bir suretle Türkiyeyi terke 
davet veya memleketten smrr dışı edilmiş olubta 
avdetlerine müsaade edilmemiş olanlar, 

(F) Her hangi bir suretle Türk vatandaşlı
ğından çıkmış olubta 1312 sayılı vatandaşlık ka
nunu mucibince avdetlerine müsaade edilmemiş 
bulunanlar, 

(G) Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve
ya umumî nizammı bozmak niyetile veya bu ha
rekette bulunanlarla bulunmak isteyenlere yar
dım maksadile geldiklerinden şüphe edilenler, 

(H) Fahişeler ve kadınları fuhşa sevkede-
rek geçinmeği meslek edinenler, 

(T) Hükümetten resmî müsaade almadan 
müracaat edibde gittikleri ecnebi memleketlere 
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MADDE 4 — 2510 sayılı iskân kanununun 
hükümleri mahfuz kalmak şartile aşağıdaki va
sıfları sayılan ecnebiler Türkiyede ikamet ede
mezler. 

A - Dilenci ve serseriler, 
B - Tehlikeli delilerle tedavisi kabil olma

yan daimî bulaşıcı hastalıklara müblelâ olanlar, 
Bu gibi hallerin tabib raporu ile tevsiki lâ

zımdır. Türkiyede mukim ecnebilerden, ailesi 
nezdinde bulunan küçüklerle herhangi bir te
davi müessesesinde ve kendi vesaitile tedavi 
altmda bulunanlar veya nakillerinde sıhhî mah
zur görülenler, bu hükümlerden istisna edilebi
lirler. 

G - Mücrimlerin iadesine aid mukavelelerde 
daima yazılması kabul edilen suçlardan biri ile 
mahkûm bulunanlar, 

D - Yanlarında Türkiyede 15 gün kalıb tek
rar gitmeğe yetişecek kadar para bulunmadığı 
gibi Türkiyede kendilerini himaye etmeyi ka
bul eden yakm akrabası bulunduğunu veya 
Türkiyede ecnebilere kanunla menedilmemiş 
olan işlerden birini tutacaklarını isbat edemi-
yenler, 

E - Her hangi bir suretle TürMyeyi terke 
davet veya memleketten smır dışı edilmiş olubda 
avdetlerine müsaade edilmemiş olanlar, 

P) Her hangi bir suretle Türk vatandaşılığm-
dan çıkmış olubda 1312 sayılı vatandaşlık kanu
nu mucibince avdetlerine müsaade edilmemiş 
bulunanlar 

G - Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini veya 
umumî nizammı bozmak niyetile veya bu hare
kette bulunanlarla bulunmak isteyenlere yar
dım maksadile geldiklerinden şüphe, edilenler, 

H - Fahişeler ve kadınları fuhşa sevkederek ge-

Ad. E. 

MADDE 4 — Pasaport kanununa göre mem
lekete girmesi memnu olanlar Türkiiyede ikamet 
edemezler. 
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MADDE 5 — İkamet tezkere
leri İM aylık ve bir yıllık ol
mak üzere iki cinstir. îki ay
lık tezkereler Türkiyede on 
beş günden fazla ve iki ayı geç-
miyecek surette ikamet edecek 
yabancılara ve bir yıllık tezke
reler Türkiyede bir yıl ikamet 
edecek yabancılara verilir. 

İkamet tezkereleri sahihleri
nin Türkiyede ve tezkerelerde 
yazılı müddetler zarfında ika
metleri için muteber olub ya
bancıların yabancı memleketle
re gitmeleri halinde pasaport
larının vizesi anmda istirdad olu
nur. 

Müddetleri bitmemiş olan 
ikamet tezkerelerinin Türkiyeye 
dönmeleri halinde sahihlerine 
iade olunması caizdir. Ancak 
bu gibi tezkerelerin refakat ha
nelerinde yazılı olanların da 
husule gelmiş olacak değişiklik
lerin mahsus hanesine polisçe 
kayid ve işaret olunması lâ
zımdır. 

Bir ikamet tezkeresinin refa
kat hanesindekiler giöüb asıl sa
hibi Türkiyede kaldığı veya asıl 
sahibi gibi refakatindekiler kal
dığı takdirde mahsus hanesine 

polisçe işaret olunmak suretile 
Türkiyede kalanlar tarafından 
kullanılması caizdir. 

MADDE 6 — îki aylık ika
met tezkereleri üç türk lirası 
ve bir yıllık ikamet tezkereleri 
altı türk lirası harca ve bu tez

kereleri almak için verilen be
yannameler damga resmine ta
bidir. 

Da. E. 

bir daha avdet etmemek fikrile ve yerleşmek 
maksadile gelenler. 

MADDE 5 — Üçüncü maddeye göre ecne
bilere verilecek ikamet tezkereleri için Türki
yede 16 günden iki aya kadar ikamet edecek 
ecnebiler üç ve iki aydan bir seneye kadar ika
met edecek ecnebiler beş Türk lirası ikamet tez
keresi harcı ödemekle mükelleftirler. 

Bir seneden fazla ikamet etmek isteyen ec
nebilere, sekiz lira harç alınarak, en çok iki 
sene için ikamet tezkeresi verilir. 

Aile sahibi olan ecnebilerin beraberlerinde 
bulunan karıları ve 18 yaşmı doldurmamış ço
cukları kendi ikamet tezkerelerine kaydolunur 
ve bunlardan harç aranmaz. Ancak bu vazi
yette olan kadm ve çocuklardan müstakil iş sa
hibi olanlar ayrıca ikamet tezkeresi almağa 
mecburdurlar. 

MADDE 6 — Türkiyede ikametlerini temdid 
etmek isteyen ecnebiler ikamet tezkerelerini ye
nilemek için bu tezkerelerde yazılı müddetlerin 
hitamından itibaren on beş gün içinde üçüncü 
maddede yazılı makamlara müracaata mecbur
durlar. Tezkerelerde yazılı müddetlerin hita
mından evvel müracaat da caizdir. Bu suretle 
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çinmeği meslek edinenler, 
T - Hükümetten resmî müsaade almadan mu

haceret edibde gittikleri ecnebi memleketlere 
bir daha avdet etmemek fikrile ve yerleşmek 
maksadile gelenler. 

MADDE 5 — Dahiliye encümeninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Dahiliye encümeninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 5 — Üçüncü maddeye göre ecne
bilere verilecek ikamet tezkereleri için Türki-
yede on altı günden İM aya kadar ikamet ede
cek ecnebiler üç ve İM aydan bir seneye ka
dar ikamet edecekler beş Türk lirası ikamet 
tezkeresi harcı vermekle mükelleftirler. 

Bir seneden fazla ikamet etmek isteyen ec
nebilere sekiz lira harç almarak en çok iki 
sene için ikamet tezkeresi verilir. Bu müddet 
bittikten sonra yenisini almak mecburidir. 

Aile sahibi olan ecnebilerin beraberlerindeki 
karılan ve on sekiz yaşmı doldurmamış çocuk
ları kendi ikamet tezkerelerine kaydolunur ve 
bunlar için harç almmaz. Ancak bu vaziyette 
olan karı ve ve çocuklardan müstakil iş sahibi 
olanlar ayrıca ikamet tezkeresi almağa mecbur
durlar. 

MADDE 6 — Dahiliye encümeninin 6 nci 
maddesi aynen 
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Üçüncü maddenin ikinci fık
rası mucibince iki aylık ikamet 
tezkerelerine kaydi caiz olanlar 
iğin ellişer kuruş ve bir yıllık 
tezkerelere kaydi caiz olanlar 
için de birer lira harç zammı 
alınır. 

Bir yıldan fazla ikamet ede
cek yabancılara istedikleri tak
dirde bir yıllık harcin iki misli 
tediye edilmek şartile en çok 
iki yıl için muteber ikamet tez
keresi verilmesi caizdir. 

MADDE 7 — ikamet tezkere
lerinin bunlarda yazılı olan 
müddetlerin sona ermesinden 
itibaren bir ay zarfmda yeni
leri ile değiştirilmesi lâzımdır. 
Yeni tezkereler verilirken sa-
hiblerinin ve refakat hanesinde 
yazılı olanların vaziyetlerinde 
değişiklikler olmuş sa alâkadar
lardan yeniden beyanname alın
ması lâzım gelir. 

MADDE 8 — Harci verilmiş 
ikamet tezkerelerini kaybeden
ler veya kullanılmayacak dere
cede yıbrandıran yabancılar ye
niden ikamet tezkeresi almağa 
mecburdurlar. 

Bu takdirde ilk tezkere esas 
edinilir ve bu tezkerede yazdı 
olan müddete münhasır olmak 
üzere altmcı maddede gösteri
len harçların yarısı almır. 

MADDE 9 — Talebe sıfatile 
veya resmî bir makamm tavsi
yesi üzerine sırf ilmî araştırma 
ve çalışmalarda bulunmak mak-
sadile Türkiyede ikamet edecek 
olan veya menşe itibarile Türk 
ırkından bulunan veya gazete 
muhabiri olan yabancılardan 
altmcı maddede yazılı harçlar-
rm dörtte biri almır. 

Gurub halinde ve sırf seyahat 

Da. S. 

yeniden verilecek ikamet tezkereleri için mü
racaat edenlerden beşinci maddede yazılı harç
lar tam olarak almır. Vaziyetlerinde değişik
lik olmayan ecnebiler yeniden üçüncü maddede
ki beyannameyi vermezler. 

MADDE 7 — Harcı verilmiş ikamet tezke
relerini kaybettikleri tahakkuk eden ecnebilere 
asıl tezkerelerinin muteber olduğu müddete mün
hasır kalmak kaydile yeniden verilecek ikamet 
tezkerelerinden beşinci maddede yazdı harçların 
yarısı almr. 

MADDE 8 — 1 eylül 1937 tarihinde ikamet 
tezkeresi almak suretile Türkiyede ikamet müd
detleri beş seneyi geçmiş olub senelik kazanç
ları 240 liradan az bulunan ecnebilere yeniden 
verilecek ikamet tezkerelerinden, mütekabiliyet 
şartile, dörtte bir nisbetinde harç almır. 

MADDE 9 — Aşağıda yazılı vaziyette olan 
ecnebilere bir senelik ikamet tezkereleri harç
sız olarak verilir : 

A) Talebe sıfatile Türk mekteblerinde oku
yanlar, 

B) Resmî bir makamın tavsiyesile sırf ilmi 
araştırma ve çalışmalarda bulunmak maksadile 
ikamet edenler, 

C) Menşe, itibarile Türk ırkından olanlar, 
D) Münhasıran gazete muhabirliği için ge

lenler, 
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MADDE 7 — Dahiliye encümeninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Dahiliye encümeninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Dahiliye encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Harcı verilmiş ikamet tezkere
lerini kaybettikleri tahakkuk eden ecnebilere 
asıl tezkerelerinin muteber olduğu müddete 
münhasır kalmak kaydile yeniden verilecek ika
met tezkerelerinden beşinci maddede yazlı harç
ların yarısı almr. 

İkamet tezkerelerini kaybedenler hemen ye
nisini almağa mecburdurlar. 

MADDE 8 — Dahiliye encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen 
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maksadile Türkiyeye gelmiş 
olanlar ikamet tezkeresi ala
mazlar. 

MADDE 10 — Türkiyede bu
lunan yabancı Devlet elçilik ve 
konsolosluk resmî mensubları 
ile karıları ve evli olmayan on 
sekiz yaşmdan küçük çocukları 
ikinci, üçüncü, on ikinci, on 
üçüncü ve on dördüncü madde
ler hükümlerinden mütekabili
yet şartile müstesnadırlar. Bun
lardan elçilik mensublarma Ha
riciye vekâleti delâletile Emni
yet iş. U. Müdürlüğünce ve 
konsolosluk mensublarma vilâ-
yetlerce fotoğraflı birer hüvi
yet cüzdanı verilir. Hizmetle
rinde bulunan müstahdemler 
hususunda on altmcı madde hü
kümlerinin tatbiki elçilikler 
için Hariciye vekâleti ve kon
solosluklar için de vilâyetler 
vasrtasile olur. 

MADDE 11 — Devlet mües
seseleri ile belediyeler tarafın
dan istihdam edilen yabancı 
mütehassıslara daireleri tara
fından gönderilecek beyanna
meler üzerine Emniyet iş. U. 
Müdürlüğünce birer hüviyet 
cüzdanı verilir. 

Bir gûna resim ve harca tâbi 
olmayan bu cüzdanlara yaban
cı mütehassısların müstakil bir 
iş sahibi olmayan karıları ile 
evli olmayan, on sekiz yaşmdan 
küçük çocuklarının da kayidle-
ri caizdir. 

MADDE 12 — ikametgâhla
rını değiştiretn yabancılar key
fiyeti 24 saat zarfmda çıktıkları 
ve yeni naklettikleri ikametgâ-

Da. E. 

E) Hükümet, hususî idareler veya belediye
ler tarafından istihdam edilecek mütehassıslar, 

(Mülteciler ve hususî surette ilmî tedkikler 
için Türkiyeye gelen ecnebilere verilecek ika
met tezkerelerinin tamamen veya kısmen harç 
ten istisnasına Hükümet salahiyetlidir). 

MADDE 10 — Müşterek pasaportla grup 
halinde ve seyahat maksadile Türkiyeye gelen 
ecnebiler iki ay müddet için ikamet tezkeresi 
almakla mükellef değildirler. 

Bu gibi ecnebiler Türkiyede ilk geceyi geçir
dikleri han, otel, misafirhane, pansiyon ve hu
susî evlerde en yakm polis karakollarından teda
rik edecekleri beher beş kuruş kıymetli beyanna
melerden üç nüshayı doldurarak 24 saat zarfın
da bu karakollara bizzat veya bilvasıta tevdi 
etmeğe mecburdurlar. Bu beyannamelerden bir 
nüshası polisçe vize edildikten sonra sahih
lerine iade edilir ve Türkiye dahilinde iki ay 
müddetle muteber hüviyet vesikası olarak kul
lanılır. Bu beyannameler ikinci maddede yazılı 
beyannameler hükmünde olub pula tâbi değil
dir. 

Grup halinde gelen ecnebilerden grup git
tikten sonra ayrılarak Türkiyede kalacak olan
lar hakkmda bu kanunun ve pasaport kanunu
nun hükümleri dairesinde muamele yapılır. 

MADDE 11 —Konferanslara, beynelmilel ser
gilere ve kongrelere, bayram ve spor şenlikle
rine iştirak maksadile Türkiyeye gelecek ecne* 
biler iki ay müddet için ikamet tezkeresi almak
tan muaftırlar. 

Bunlardan müşterek pasaportla gelenler 
üçüncü madde hükümlerine tabidirler. 

Lüzum halinde Hükümet bu müddeti altı aya 
kadar temdid edebilir 

MADDE 12 — Triptik vesikalarile gelen ec
nebi seyyahlar iki ay müddetle ikamet tezkere
si almaksızın Türkiyede kalabilirler. Bunlar
dan iki aydan ziyade ikamet edecek olanlar be-
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MADDE 10 — Dahiliye encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 9 — Dahiliye encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen 

"MADDE 11 — Dahiliye encümeninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 12 — Dahiliye encümeninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Dahiliye encümeninin 11 nci 
maddesi aynen 

MADDE 11 — Dahiliye encümeninin 12 nci 
maddesi aynen 
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hm bulunduğu yerin polis veya 
jandarma karakollarına haber 
vermeğe ve kayidlerini tashih 
ettirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 13 — Yabancılar 
24 saatten fazla süren bir şehir 
içindekiler müstesna olmak ü-
zere bir kaza mmtakasmı aşan 
seyahatlerinde on ikinci madde
de tasrih edilen ihbarla mükel
leftirler. 

MADDE 14 — ikamet, misa-
feret ve yahud her hangi diğer 
bir maksatla yanlarına, evlerine 
ve idareleri altmda bulunan 
yerlere her hangi bir yabancıyı 
kabul eden hakikî ve hükmî 
her şahıs 24 saat zarfmda en 
yakm polis veya jandarma kar 
rakoluna o yabancının admı 
ve soy admı, meslekini ve taşı
dığı kontrol fişi veya ikamet 
tezkeresi veya hüviyet cüzdanı 
tarih ve sayısmı ve yanındaki
leri bildirmeğe mecburdurlar. 

Yatısız ziyaretler bu hükme 
tâbi değildir. 

MADDE 15 — Yabancılar 
Türkiyede ancak kanunun ken
dilerine men etmediği işleri tu
tabilirler. Türkiyede serbest 
veya memur, müstahdem ve iş
çi sifatile çalışacak yabancılar 
keyfiyeti ikamet ettikleri yerin 
polis veya jandarma karakolu-

Da. E. 

şinci maddede yazılı harçların yarısını ödeyerek 
ikamet tezkeresi almağa mecburdurlar. 

MADDE 13 — Türkiyede bulunan ecnebi 
Devlet elçilik ve konsolosluk resmî memurları 
ile aileleri efradı ikinci, üçüncü, on beşinci, on-
altıncı, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci 
maddeler hükümlerinden, mütekabiliyet şartile, 
müstesnadırlar. 

Bunlardan elçilik memurlarına Hariciye ve
kâleti konsolosluk memurlarına vilâyetler tara
fından birer hüviyet varakası verilir. 

Elçiliklerin hizmetinde bulunan ecnebilere de 
mütekabiliyet şartile ve Hariciye vekâletinin de-
lâletile Emniyet umum müdürlüğünce birer hü
viyet varakası verilir ve bunlar üçüncü mad
dede yazılı ikamet tezkerelerini almazlar. 

Konsoloslukların hizmetinde bulunan ecnebi
lere üçüncü madde mucibince bir senelik ikamet 
tezkereleri mütekabiliyet şartile harçsız olarak 
verilir. 

MADDE 14 — Ellerindeki ikamet tezkerele
rinin müddeti dolmadan tekrar avdet etmek 
üzere Türkiye haricine giden ecnebilerden ika
met tezkerelerin^ mahallî emniyet makamlarına 
bırakarak üç ay içinde dönmüş olanlara ikamet 
tezkereleri geri verilir. 

MADDE 15 — İkametgâhlarını değiştiren 
ecnebiler keyfiyeti 24 saat zarfmda çıktıkları 
ve naklettikleri ikametgâhın bulunduğu yerin 
polis veya jandarma karakoluna bizzat veya 
bilvasıta haber vermeğe ve kayidlerini tashih 
ettirmeğe mecburdurlar. 
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MADDE 13 — Dahiliye encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. k 

MADDE 12 — Dahiliye encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 14 — Dahiliye encümeninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Dahiliye encümeninin 15 nci 
maddesi aynen &abul edilmiştir. 

MADDE 13 — Dahiliye encümeninin 14 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 14 
maddesi aynen 

Dahiliye encümeninin 15 nci 
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ha ihbara ve ikamet tezkeresi
ni kaydettirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 16 — Yanlarında, 
evlerinde ve idareleri altmda 
bulunan yerlerde harhangi bir 
yabancıyı hangi sıfatla olursa 
olsun çalıştıran hakikî ve hük
mî her şahıs o yabancının adı
nı ve soy admı, mesleğini ve 
taşıdığı ikamet tezkeresi tarih 
ve sayısmı ve ikametgâh adre
sini ve gördüğü işle aldığı ma
aş veya ücret miktarını gösterir 
imzalı bir beyannameyi üç gün 
zarfmda en yakm polis veya 
jandarma karakoluna gönder
meğe mecburdur. İkamet tez
keresi olmayan yabancıların 
çalışması ve çalıştırılması mem
nudur. 

MADDE 17 — Yabancıların 
kanunlarla tayin olunan askerî 
mmtakalara girmeleri memnu
dur. Hükümet bunlardan ve 
(442) sayılı köy kanunu ile ta
yin olunanlardan maada umu
mî emniyet ve asayişin muha
faza maksadile yabancıların tek 
basma veya toplu olarak mem
leketin muayyen mmtakalarm 
da ikamet ve seyahatlerini tak-
yid veya men edebilir. 

MADDE 18 — Yabancılar el
lerindeki hüviyet cüzdanlarını 
veya tezkereleri veyahud pasa
port ve kontrol fişlerini her is
teyişinde polis veya jandarma
ya göstermeğe mecburdur. Po
lis veya jandarma hüviyetinden 
şübhelendiği yabancılar hakkın
da gereği gibi tahkikata sala
hiyetlidir. 

MADDE 19 — Dahiliye ve
kâleti memlekette kalmasını 
umumî emniyete ve siyasî ve 
idarî icablara muzır saydığı ya

fta. B. 

MADDE 16 — Ecnebiler 24 saatten fazla sü
ren ve ayni şehir içindeki kazalar müstesna ol
mak üzere bir kaza mmtakasmı aşan seyahatle
rinde de hareket ve muvasalât ettikleri yerin 
polis veya jandarma karakoluna bizzat veya 
bilvasıta haber vermek ve tezkerelerine işaret 
verdirmekle mükelleftirler. 

MADDE 17 — İkamet, müsaferet veyahud 
herhangi diğer bir maksadla yanlarına, evlerine 
ve idareleri altmda bulunan yerlere her hangi 
bir ecnebiyi kabul eden hakikî ve hükmî her 
şahıs 24 saat zarfmda en yakm polis veya jan
darma karakoluna o ecnebinin admı ve soy adı
nı, tabiiyetini ve mesleğini ve taşımakta oldu
ğu hüviyetine aid vesikanın mahiyet, tarih ve 
numarasını ve yanındakileri bildirmeğe mecbur
durlar. Hiç bir menfaat mukabilinde olmayan 
ve müddeti yedi günü geçmiyen hususî müsafe-
retler bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 18 — Ecnebiler Türkiyede ancak 
kanunun kendilerine menetmediği işleri tutabi
lirler. Türkiyede serbest olarak veya memur, 
müstahdem ve işçi sifatile çalışacak ecnebiler 
keyfiyeti üç gün zarfmda ikamet ettikleri ye
rin polis veya jandarma karakoluna bizzat veya 
bilvasıta haber vermeğe ve ikamet tezkerelerine 
kaydettirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 19 — Yanlarında, evlerinde ve ida
releri altmda bulunan yerlerde her hangi bir 
ecnebiyi hangi sıfatla olursa olsun çalıştıran 
hakikî ve hükmî her şahıs o ecnebinin admı ve 
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MADDE 16 — Dahiliye encümeninin 16 ricı 
maddesi aynen kabul edilmûtir. 

Ad. E. 

MADDE 15 — Dahiliye encümeninin 16 nci 
maddesi aynen 

MADDE 17 — Dahiliye encümeninin 17 nd 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Dahiliye encümeninin 18 nd 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Dahiliye encümeninin 17 nd 
maddesi aynen 

MADDE 17 —Dahiliye encümeninin 18 nci 
maddesi aynen 

MADDE 19 — Dahiliye encümeninin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Dahiliye encümeninin 19 ncu 
maddesi aynen 
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bancıları TiirMyeyi vereceği 
muayyen müddet zarfmda ter
ke davet edebilir. 

Verilen muayyen müddet zar
fında Türkiyeden çıkmayanlar 
hakkında 20 nci madde hüküm
leri tatbik olunur. 

1) Dilenci ve serseri vaziye
tine düşmek, 

2) Amme TtlromniT veya sıh
hati tehdid edecek şekilde deli 

MADDE 20 — Dahiliye ve
kâletinin emrile aşağıda tasrih 
edilen hallerde bulunan yaban
cılar smır dışı edilebilirler. 
olmak veya daimî bulaşık bir 
hastalığı bulunmaz; 

3) En az altı ay hapsi icabet-
tirecek bir cürüm ile mahkûm 
olmak, 

4) Kanun ve nizamlara ve 
Hükümet makamları tarafından 
verilen emir ve talimatlara mü
temadi bir şekilde riayetsizlik 
etmek; 

5) Daha evvel Türkiyeden 
smır dışı edilmiş ve avdetine 
izin verilmemiş veya Türk va
tandaşlığını kaybetmiş veya bu 
vatandaşlıktan ıskat edilmiş ol
mak; 

6) Türkiye Cumhuriyetinin 
ıın̂ ymf emniyetini ve ^nnmm? 
bozmağa kalkışmak veya boz
mak isteyenlerle el birliği ve-
yahud onlara yardım etmek; 

7) Fuhşa suluk etmek veya 
başkalarını fuhşa sevkederek 
geçinmeği meslek edinmek. 

İşbu maddenin hükümleri al
tına düşen yabancılar ran-bkfim 
olmuşlarsa mahkumiyetlerinin 
hitamında smır dışı edilirler. 
Smn* dışı edilenlerin sevk mas
rafları kendilerine ödettirilir. 
Masraflarını ödemekten aciz ol
dukları sabit olanların şevkleri 

Da. B. 

soy admı, tabiiyet ve meslekini ve taşıdığı ikâ
met tezkeresi , tarih ve sayısmı ve ikametgâh 
adresini ve gördüğü işle aldığı maaş veya ücret 
mikdarmı gösterir imzalı bir beyannameyi üç 
gün zarfmda en yakin polis veya jandarma ka
rakoluna vermeğe mecburdurlar. 

MADDE 20 — Ecnebiler mevzu kanunlar 
dairesinde Türkiyede ötedenberi veya yeniden 
temellük veya âhare ferağ ettikleri gayrimen-
kullerin ve medenî hallerinde husule gelecek de
ğişiklikleri üç gün zarfmda bulundukları mmta-
ka enmniyet makamlarına imzali bir beyanna
me ile beraber vermeğe ve keyfiyeti ikamet tez
kerelerine kaydettirmeğe mecburdurlar. 
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MADDE 20 — Dahiliye encümeninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad E. 

MADDE 19 — Türkiyede ikamet eden ec
nebiler medenî hallerinde husule gelecek deği
şiklikleri bir hafta içinde bulnnduklan mmtaka 
emniyet makamlarma imzalı bir beyanname ile 
haber vermeğe ve keyfiyeti ellerindeki ikamet 
tezkerelerine kaydettirmeğe mecburdurlar. 
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Devletçe temin olunur. , 
Yabancı tabiyette olan Türk 

ırkdaşlarmm smır dışı edilmesi 
tcra Vekilleri Heyeti kararma 
bağlıdır. 

Tabiiyetsiz veya yabancı dev
let tebaası çingenelerin ve Türk 
kültürüne bağlı olmayan göçe-

belerin smır dışı edilmesine de 
Dahiliye vekâleti salahiyetlidir. 

MADDE 21 — Smır dışı edil
mesine imkân hâsıl olmayanlar. 
Dahiliye vekâletinin tensib ede
ceği yerlerde ikamete mecbur-
edilebilirler. 

MADDE 22— Yabancıların 
Türk vatandaşları ile evlenme 
muameleleri polisçe alâkaları 
olub olmadığı tesbit edilmeden 
evvel niğâh yolu ile- intaç edi
lemez. Smır dışı edilmesine ka
rar verilmiş yabancılarla Türk 
vatandaşları evlenemez. 

Yabancıların Türklerle ev
lenmeleri Dahiliye vekilliğinin 
izni alınmadıkça nikâh yolu ile 
intaç edilemez. 

MADDE 23 — Smır dışı edi
lenlerden ağır hapis cezasını 
müstelzim bir cürümden dola
yı mahkûm edilmiş olanlarla 
casusluğu sabit olmuş bulunan
lar bir daha Türkiyeye döne
mezler. 

Diğer sebeblerle smır dışı 
edilmiş olanların Türkiyeye dö-
nebilmeleri Dahiliye vekâleti
nin tezkeresi üzerine almacak 
îcra Vekilleri Heyetinin kararı
na bağlıdır. 

MADDE 24 — Beyannamele
rinde gerek kendilerinin ve ge
rek refakatlerinde bulunanların 

Da. E. 

MADDE 21 — Ecnebiler memnu mmtakala-
ra giremezler. Umumî emniyet ve asayişin mu
hafazası maksadile bu mmtakalardan ve 442 sa
yılı köy kanunu ile tayin olunan yerlerden baş
ka memleketin muayyen mmtakalarmda ecnebi
lerin münferid veya toplu halde ikametleri, 
îcra Vekilleri Heyeti kararile menedilebilir. 

MADDE 22 — Ecnebiler ellerindeki hüviyet 
varakalarını ve tezkerelerini veya pasaport ve 
kontrol fişlerini her isteyişinde polis veya jan
darmaya göstermeğe mecburdurlar. 

Polis veya jandarma hüviyetinden şüphelen
diği ecnebiler hakkında gereği gibi tahkikata 
salahiyetlidir. 

MADDE 23 — Dahiliye vekâleti memlekette 
kalmasını umumî emniyete ve siyasî ve idarî 
icablara muzır saydığı ecnebileri vereceği mu
ayyen müddet zarfmda Türkiyeden çıkmağa 
davet edebilir. 

Verilen müddet zarfmda Türkiyeyi terket-
meyenler smır dışı edilirler. v 

MADDE 24 — îşbu kanunun 4 ncü maddesi
nin (A, B, D) fıkralarında yazılı hallerde olan 
ecnebiler geldikleri yerlere veya hudud harici-
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MADDE 21 — Ecnebiler memnu mrtakalara 
giremezler. Umumî emniyet.ve asayişin muhafa
zası maksadile bu mmtakalardan ve 442 sayılı 
köy kanunu* ile tayin olunan yerlerden başka 
memleketin muayyen mmtakalarmda ecnebilerin 
muaferid veya toplu halde ikametleri ve seya
hatleri tera Vekilleri Heyeti kararile menedile-
bilir. 

MADDE 22 — Ecnebiler ellerindeki hüviyet 
varakalarını ve tezkerelerini veya pasaport 
ve kontrol fişlerini isteyişinde polis veya jandar
maya göstermeğe mecburdurlar. 

MADDE 23 — Dahiliye encümeninin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Dahiliye encümeninin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 20 — Ecnebilerin girmekten ve ika
metten kanunla menedilmiş oldukları yerlerden 
başka memleketin muayyen mmtakalarmda mün-
ferid veya toplu bir halde ikamet veya seya
hatleri îcra Vekilleri Heyeti karile menedile-
bilir. 

MADDE 21 — Ecnebiler ellerindeki 
hüviyet varakalarını ve ikamet tezkerele
rini veya pasaport ve kontrol fişlerini her iste-
nişte polis veya jandarmaya göstermeğe mec
burdurlar. 

MADDE 22 — Dahiliye encümeninin 23 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 23 — Ecnebi tabiiyetinde bulunan 
Türk ırkına mensub kimselerin sınır dışı edil
meleri icra Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. 
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hüviyetlerini yanlış olarak gös
terenler on beş günden iki se
neye kadar hapis ve 25 liradan 
300 liraya kadar ağır para ce-
zasile cezalandırılır. 

MADDE 25 — Bu kanunda 
bahsolunan ikamet tezkereleri 
ve hüviyet varakaları üzerinde 
kanuna aylan her türlü sahte
kârlıkları ve yolsuzlukları ya
pan ve yaptıranlar Türk ceza 
kanununun 6 ncı babmm 4 ncü 
faslında yazılı cezalarla ceza
landırılırlar. 

MADDE 26 — İkinci madde 
hükümlerine riayet etmeyenler 
25 liradan 50 liraya kadar ağır 
para ve bir aydan altı aya ka
dar hapis cezasile cezalandırı
lırlar. 

MADDE 27 — Üçüncü ve ye
dinci madde hüMmlerine ria-

Da. E. 

ne geri çevrilirler. Ayni maddenin diğer fıkra
larında yazılı hallerde olanlarla kanun ve ni
zamlara ve Hükümetin salahiyetli mercileri ta

rafından verilen talimat ve emirlere mütemadi 
bir şekilde riayetsizlik eden ecnebiler, mahkû
miyetleri varsa cezalarını çektikten sonra, Da
hiliye vekâletinin emrile smır dışı edilirler. Sı
nır dışı edilenlerin yol masrafları kendilerine 
ödettirilir. Bu masrafları ödeyemeyecek dere
cede acizleri sabit olanların şevki Devletçe te
min edilir. 

Ecnebi tabiiyetteki Türk ırkma mensub kim
selerin snır dışı edilmeleri îcra Vekilleri Heyeti 
kararma bağlıdır. 

Tabiiyetsiz veya ecnebi Devlet tebaası olan 
çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı olmayan 
ecnebi göçebelerin smır dışı edilmelerine Da
hiliye vekâleti salahiyetlidir. 23 ncü maddede 
yazılı olanlar ve bu madde mucibince smrr dışı 
edilenler Dahiliye vekâletinin hususî müsaadesi 
alınmadıkça Türkiyeye dönemezler. Bunlardan 
ağır hapis cezasmı müsteuzim bir cürümden do
layı Türkiyede mahkûm olmuş ve cezası çekti
rilerek smır dışı edilmiş bulunanlar bir daha 
Türkiyeye giremezler. 

MADDE 25 — Memleket drşma çıkarılması
na karar verilib de pasaport tedarik edemedi
ğinden veya sair bir sebeble Türkiyeyi terkede-
meyenler Dahiliye vekâletinin göstereceği ma
halde oturmağa mecburdurlar. 

Siyasî sebeblerle Türkiyeye sığman ecnebi
ler ancak Dahiliye vekâletince müsaade oluna
cak yerlerde ikamete mecburdurlar. Adi cü
rümler dolayısile sığınanlar hakkında umumî 
hükümlere göre muamele olunur. 

MADDE 26 — Bu kanun mucibince smır dışı 
edilmiş olan veya umumî hükümlere göre Türk 
vatandaşlığını kaybetmiş bulunan ecnebi kadın
larla smır dışı edilmesine veya vatandaşlıktan 
iskatma evlenme muamelesinin tekemmülünden 
evvel karar verilen ecnebi kadmlar 1312 sayılı 
Türk vatandaşlık kanununun 13 ncü maddesile 
ecnebi kadmlara bahşedilen haktan istifade ede
mezler. 

MADDE 27 — Bu kanunun muhtelif madde
lerinde yazılı istisnaî muamelelerden istifade 
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MADDE 25 — Dahiliye encümeninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Dahiliye encümeninin 26 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Dahiliye encümeninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı : 315 ). 
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Tabiiyetsiz veya ecnebi Devlet tebaası olan 
çingenelerin ve Türk kültürüne bağlı olmayan 

ecnebi göçebelerin smır dışı edilmelerine Dahi
liye, vekâleti salahiyetlidir. 

23 ncü madde ile bu maddeye göre smır dışı 
edilenler Dahiliye vekâletinin hususî müsaadesi 
alınmadıkça Türkiyeye dönemezler. Bunlardan 
ağır hapis cezasmı müstelzim bir cürümden do
layı Türkiyede mahkûm olmuş ve cezası çek
tirilerek sınır dışı edilmiş bulunanlar bir daha. 
Türkiyeye giremezler. 

Sihir dışı edilenlerin yol masrafları kendile
rine aiddir. Bu masrafları vermekten âciz olan
ların şevkleri Devletçe temin edilir. 

MADDE 24 — Memleket dışma çıkarılmala
rına karar verilib de pasaport tedarik edemedi
ğinden veya sair bir sebebden dolayı Türkiyeyi 
terketmeyenler Dahiliye vekâletinin göstereceği 
yerde oturmağa mecburdurlar. 

Siyasî sebeblerle Türkiyeye sığman ecnebiler 
ancak Dahiliye vekâletince müsaade olunacak 
yerlerde ikamet edebilirler. 

MADDE 25 
maddesi aynen. 

Dahiliye encümeninin 26 nci 

MADDE 26 — Dahiliye encümeninin 27 nci 
maddesi aynen. 
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yet etmeyenlerdn altmcı madde
deki ikamet tezkeresi harçları 
iki misli olarak alındıktan ma
ada bu gibi yabancılar üç gün
den üç aya kadar hapis veya 
beş liradan 100 liraya kadar 
ağır para cezasile de cezalan
dırılırlar. 

MADDE 28 — 8 nci madde 
veya 9 ncu maddenin birinci 
fıkrası hükümlerine riayet et-
miyenler tam harç tediyesine 
mecbur edilirler. 

MADDE 29 — 12, 13, 14 15 
ve 16 nci maddeler hükümlerine 
riayet etmeyenler üç günden 
üç aya kadar hapis veya 5 li
radan İ00 liraya kadar ağır pa
ra cezasile cezalandırılırlar» 
Bundan maada Hazinenin 16 
nci madde hükümlerine riayet 
olunmamasından doğacak zarar 
ve ziyanı o hükümleri icra ile 
mükellef şahıslara tazmin ettiri
lir. < 

MADDE 30 — Büerek 17 nci 
madde hükümlerine riayet et
medikleri sabit olanlar, ayrıca 
takib ve tevkiflerini icab etti
recek diğer bir cürümleri için 
kanunların .tayin ettiği ceza
lardan maada, Dahiliye vekilli
ğinin emrile smrr dışı edilebi
lirler. 

Bu gibi yabancdar smrr dışı 
edilinciye kadar azamî bir ay 
müddetle Emniyeti umumiye 
nezareti altmda bulundurulur
lar. 

MADDE 31 — Smrr dışı edil
dikleri halde Türkiyeye tekrar 
gelmeye muvaffak olanlar bir 
aydan altı aya kadar hapis ve 
yirmi beş liradan 200 liraya 
kadar ağır para cezasile ceza-

Da. E. 

eden ecnebiler haklarında o suretle muamele 
yapılmasını icab ettiren hal ve vaziyetlerinin 
zail olmasmdan itibaren on beş gün zarfında 
üçüncü maddeye göre müracaatla beşinci mad
dedeki hükümlere göre ikamet tezkeresi almağa 
mecburdurlar. 

MADDE 28 — Bu kanunda yazdı beyanna
melere yanlış malûmat yazanlar on beş günden 
iki seneye kadar hapis ve yirmi beş liradan üç 
yüz liraya kadar ağır hapis cezasile veya bun
lardan birile cezalandırılırlar. 

MADDE 29 — Bu kanunda bahsolunan ika
met tezkereleri ve hüviyet varakaları üzerinde 
kanuna aykırı her türlü sahtekârlık ve yolsuz
luklar yapan ve yaptıranlar Türk ceza kanu
nunun ikinci kitabmm altmcı babmm dördüncü 
faslmda yazılı cezalarla cezalandırılırlar. 

MADDE 30 — İkinci ve onuncu maddeler 
hükümlerine riayet etmeyen ecnebiler bir ay
dan altı aya kadar hapis ve yirmi beş liradan 
elli liraya kadar ağır para cezası ile veya bun
lardan birile cezalandırılırlar. 

MADDE 31 — Üçüncü, altmcı ve 27 nci mad
deler hükümlerine meşru bir mazeretleri olmak
sızın riayet etmeyen ecnebilerden beşinci mad
dedeki bir senelik ikamet tezkeresi harçları iki 
misli olarak alındıktan maada bu gibi ecnebiler 
üç günden üç aya kadar hapis ve beş liradan 
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MADDE 28 — Dahiliye encümeninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Dahiliye encümeninin 29 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Dahiliye encümeninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Dahiliye encümeninin 31 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 27 — Bu kanunda yazılı beyanna
melere yanlış malûmat yazanlar ve ikinci madde 
ile dokuzuncu maddenin son fıkrası hükmüne 
riayet etmeyen ecnebiler on beş günden altı aya 
kadar hapis ve yirmi beş liradan iki yüz liraya 
kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 28 — Dahiliye encümeninin 29 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 29 — üçüncü, altmcı ve yirmi al
tıncı maddeleri hükümlerine makbul bir sebebe 
müstenid olmaksızın riayet etmeyen ecnebiler
den beşinci maddede yazılı bir senelik ikamet 
tezkereleri harçları iki misli olarak alınmakla 
beraber üç aya kadar hapis ve beş liradan yüz 

( S. Sayısı : 315 ) 



- 3 0 
Hü. 

landırılırlar. Ve cezalarım çek
tikten sonra smır dışı edilirler. 

MADDE 32 — 21 nci madde 
mucibince gönderildikleri yer
lerden kaçanlar bir aydan iki 
seneye kadar hapis cezasile ce
zalandırılırlar. 

MADDE 33 — Hudud ve Da
hiliye vekâletince tayin oluna
cak sahil vilâyetlerinde valiler 
memleketin umumî emniyet ve 
nizamı noktasından derhal çıka
rılmaları lâznngelen yabancıları 
smır dışı edebilirler: 

Bu gibi hallerde keyfiyetin 
mucib sebeblerle birlikte hemen 
Dahiliye vekâletine bildirilmesi 
mecburidir. 

Dahiliye vekili lüzum görür
se vilâyetlerin bu salâhiyeti 
kullanmalarını istizana tâbi tu
tar. 

MADDE 34 — Bu kanunun 
tatbikinden evvel ikamet tezke
resi almış olan yabancılar tat
bik tarihinden itibaren iki ay 
zarfmda müracaatla vaziyetle
rini bu kanuna uydurmağa mec
burdurlar. Vaziyetlerini bu ka
nuna göre tanzim etmeyen ya
bancılar hakkında 27 nci mad
de hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 35 — Bu kanunda 
andan beyanname, hüviyet cüz
danları ve ikamet tezkereleri
nin şekilleri ve muhteviyatı ve 
umumiyetle bu kanunun tatbik 
suretile aid talimatname Dahi
liye vekâletince yapılacaktır. 

Bu talimata göre tesbit olu
nacak beyannamelerle ikamet 
tezkereleri ve bunlara mütefer-
ri matbu evrak Hazinece te
min olunur. 

Da. E. 

yüz liraya kadar ağır para cezasile veya bun
lardan birile cezalandırılırlar. 

MADDE 32 — 7,8 ve 9 ncu maddeler hüküm
lerine meşru bir mazeret olmaksızın riayet et
meyenlerden beşinci maddede yazdı bir senelik 
ikamet tezkeresi harçları iki misli olarak alınır. 

MADDE 33 — 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci 
maddeler hükümlerine meşru bir mazeret olmak
sızın riayet etmeyenler üç günden üç aya ka-
kadar hapis veya beş liradan yüz liraya kadar 
hafif para cezasile cezalandırüırlar. Bundan 
maada 19 ncu madde hükümlerine riayet olun
mamasından dolayı Hazineye terettüb edecek 
zarar ve ziyam o hükümlere riayetle mükellef 
şahıslara ödettirilir. 

MADDE 34 — Bilerek 21 nci madde hüküm
lerine riayet etmedikleri sabit olan yabancılar, 
haklarında ayrıca takib ve tevkiflerini icab et
tirecek diğer bir suçlan için kanunların tayin et
tiği cezalar tatbik olunmakla beraber, tevkif 
ve Dahiliye vekâletinin emrile smır dışı edile
bilirler. 

MADDE 35 —- Smer dışı edildikleri veya Tür-
kiyeyi terke davet olunduklan halde müsaadesiz 
gelmeğe muvaffak olanlar bir aydan altı aya 
kadar hapis ve 25 liradan iki yüz liraya kadar 
ağır para cezasile veya bunlardan birile cezalan
dırılırlar. ve cezalarını çektikten sonra sınır dışı 
edilirler. 
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MADDE 32 — Dahiliye encümeninin 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Dahiliye encümeninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Dahiliye encümeninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Dahiliye encümeninin 35 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

liraya kadar ağır para cezasile veya bu cezalar
dan birile cezalandırılırlar, 

MADDE 30 — 7, 14, 15, 16, 18, 19 ve 26 nci 
maddeler hükümlerine ve 17 nci maddedeki ih
bar mükellefiyetine makbul bir sebeb olmaksızm 
riayet etmeyenler üç aya kadar hafif hapis ve 
beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezasile 
veya bunlardan birile cezalandırılırlar. 

MADDE 31 — Smır dışı edildikleri veya 
Türkiyeyi terke davet olundukları halde müsaa
desiz gelmeğe mütecasir olan ecnebiler bir aydan 
altı aya kadar hapis ve yirmi beş liradan iki 
yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalandırı
lırlar. Bu suretle mahkûm edilenler cezaları çek
tirildikten sonra smır dışı edilirler. 
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MADDE 36 — Bu kanunda 
bahis mevzuu olan harçları 
kendi zızaları ile ödemiyeeek-
ler hakkmda ağustos 1325 ta
rihli (tahsili emval) kanunu 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 37 — Bu kanunda 
yazılı cezalar Sulh mahkemele
rinde hükmölunur, 

MADDE 38 — Ecnnebilerin 
memaliki osmaniyede seyahat ve 
ikametleri hakkındaki 2 mart 
1331 tarihli kanun ve buna aid 
talimatname ve kanunun 4 ncü 
ve 9 ncu maddelerini tadil eden 
935 ve 983 sayılı kanunlarla 
1930 tarihli ve 943/99 sayılı ta
limatname ve ikamet tezkerele
rinden alınacak harçlar hak
kındaki sayılı kanun ve 
bu kanun hükümlerine aykırı 
olan diğer bütün hükümler kal
dırılmıştır. 

Da. E. 

MADDE 36 — 25 nci madde mucibince gön
derildikleri yerlerden kaçanlar bir aydan iki se
neye kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 37 — Dahiliye vekâleti lüzum göre
ceği hudud ve sahil vilâyetlerine memleketin 
umumî emniyet ve nizamı noktasmdan derhal 
çıkarılmaları lâzımgelen ecnebileri istizan et
meden smır dışı etmek salâhiyetini verebilir. Bu 
vilâyetler bu madde hükümlerine göre muamele 
yaptıkları takdirde keyfiyeti mucib sebeblerile 
birlikte Dahiliye vekâletine bildirmeğe mecbur
durlar. 

MADDE 38 — Bu kanunda yazılı beyanname 
hüviyet varakaları ve ikamet tezkerelerinin şe
killeri ve muhteviyatı Dahiliye vekâletince tes-
bit ve bu kanunun tatbik sureti bir nizamname 
ile tayin olunur. 

MADDE 39 — Bu kanuna göre alınması lâ
zımgelen harçları rızalarile vermeyenler hakkm
da ( 5 ağustos 1325.) tarihli (tahsili emval ka
nunu) hükümleri tatbik edilir. 

MADDE 40 — Bu kanunda yazılı 
sulh mahkemelerince hükmölunur. 

cezalar 

MADDE 41 — Ecnebilerden ikamet ve seya
hatleri için bu kanunda yazılı harç ve resimler
den başka hiç bir harç ve resim almmaz. 

MADDE 42 — Ecnebilerin memaliki Osma-
niyade seyahat ve ikametleri hakkmda 2 mart 
1331 tarihli muvakkat kanunla mezkûr kanuna 
ek 983 ve 3177 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

2510 sayılı iskân kanununun hükümleri mah
fuzdur. 
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MADDE 36 — Dahiliye encümeninin 36 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Dahiliye encümeninin 37 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Dahiliye encümeninin 38 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — Bu kanuna göre alınması lâ
zım gelen harçlan ve harca müteallik cezaları 
rizalarile vermiyenler hakkmda 5 ağustos 1325 
tarihli tahsili emval kanunu hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 40 — Dahiliye encümeninin 40 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Dalıiliye encümeninin II nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — Ecnebilerin Memaliki Osma-
niyede seyahat ve ikametleri hakkındaki 2 mart 
1331 tarihli muvakkat kanunla mezkûr kanuna 
ek 983 ve 3177 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

Ad. E. 

MADDE 32 — 24 ncü madde mucibince gön
derildikleri yerlerden kaçanlar bir aydan iki se
neye kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 33 — Dahiliye encümeninin 37 nci 
maddesi t ynen 

MADDE 34 — Dahiliye encümeninin 38 noi 
maddesi aynen 

MADDE 35 — Dahiliye encümeninin 40 nci 
maddesi aynen 

MADDE 36 — 2 mart 1331 tarihli muvak
kat kanunla bu kanuna ek olarak neşredilmiş 
olan 983 ve 3177 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

2510 sayılı iskân kanununun hükümleri mah
fuzdur. 
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MADDE 39 — Bu kanun 1 
eylül 937 tarihinden itibaren 
meriyet mevkiine girer. 

MADDE 40 — Bu kanun hü
kümlerinin icrasına Dahiliye, 
Maliye ve Adliye Vekilleri me
murdur. 

Bş. V. V. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Mf. V. 
S. Arikan 
îk. V. 
C. Bayar 

G. î. V. 
Rana Tarkan 

7 - V - 937 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Ma. V. 
F. Ağrah 

, Na. V. 
A. Çetinkaya 
S. t. M. V. 

Dr. R. Saydam 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Da. E. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel aimmış olan ve Hükümetçe mute
ber sayılan ikamet tezkerelerinin müddetleri, bi
tinceye kadar, tebdil ve tecdidi icab etmez. 

MADDE 43 — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 44 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye ve Adliye vekilleri me
murdur. 
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MUVAKKAT MADDE — Dahiliye encüme
ninin muvakkat maddesi aynon kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — Dahiliye encümeninin 43 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Ad. E. 

MUVAKKAT MADDE — A) 1 eylül 1937 ta
rihinde ikamet tezkeresi almak suretile Türkiye-
de ikamet müddetlen beş seneyi geçmiş olub 
senelik kazançları iki yüz kırk liradan az bulu
nan ecnebilere yeniden verilecek ikamet tezkere
lerinden mütekabiliyet şartile dörtte bir nisbe-
tinde harç alınır. 

B) Bu kanunun meriyete girdiği tarihte Tür-
kiyede ikamet etmekte olan ecnebiler bir ay için
de mülkiyetleri altmda bulunan gayrimenkulle-
ri bir beyanname ile emniyet makamlarına bil
dirmeğe mecburdurlar. 

C) Bu kanunun neşrinden evvel almmış olan 
ve Hükümetçe muteber sayılan ikamet tezkerele
rinin müddetleri bitinceye kadar değiştirilmesi 
ve yenileştirilmesi lâzımgelmez. 

MADDE 37 — Dahiliye encümeninin 43 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 38 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

» © - « 
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S. Sayısı r 320 
Türk Ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (11066) 

T. O. 
Başvekalet 23 - V - 1938 

Kararlar müdürlüğü \ 
Sayı : 6/2165 

Büyük Millet Mecliıi Yüksek Reisliğine ^ 

Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetince. 21 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Büyük harb sonunda hemen bütün medenî dünya Devletlerinin siyasal, sosyal ve ekonomik bünye
lerinde esaslı değişiklikler vücude gelmiş ve bu gün dahi bu değişiklikler devam edegelmekte bulun
muştur. 

Milletler arası münasebetin son zamanlarda almış olduğu şekil dolayısile bu hareketler çok defa 
mahallî olarak kalmamakta tesir ve akisleri her tarafa yalyılmaktadır. Bu sebeble eski cezaî 
mevzuatın gerek dahildeki değişiklikleri, gerek hariçtekilerin akseden tesirlerinin doğurduğu va
ziyetleri karşılamağa kâfi gelmediği anlaşılmış bir çok Devletler son seneler içinde ceza kanunları
nı ya tadil veya yeni baştan tanzim etmişlerdir. 

Türkiyemizde de bu ihtiyaç saiki ile ceza kanununda bir çok değişiklikler yapılmış ve bilhassa 
1936 senesinde Büyük Meclisçe kabul edilen 3038 sayılı kanunla Devletin emniyetine karşı işlenilen 
cürümlere aid hükümler baştan aşağı değiştirilmiştir. 

Bu tarihten sonra Büyük Meclisçe Teşkilâtı esasiye kanununda yapılan değişiklikle devletçilik, mil
liyetçilik, inkilâbeılrk, halkçılık, lâiklik Devletin ana vasıfları olarak kabul edilmiştir. 

işte bu yeni vaziyetle hem ahenk olmak üzere ceza kanununda tadilât yapılması lüzumu hisedil-
miş ve ayni zamanda Devlet emniyetinin gerek hariçten gerek dahilden her türlü fena hareketlere 
karşı daha kuvvetle ve tamamen mahfuz bulundurulmasını temin içinde ayrıca yeni hükümler 

ilâve olunmuştur. 
Yukarıda umumî olarak arzedilen sebeb ve mülâhazalara istinaden ceza kanunumuzda yapılması 

teklif olunan tadilâtın her değiştirilen maddeye aid mucib sebebleri ayrı ayrı aşağıda gösterilmiştir. 
Madde 105 — Bu maddeye göre hukuku amme davası için bir seneden aşağı müruru zaman ta

yin edilmiş olan hallerde işlenilen fiil cürüm olsun, kabahat olsun, bir sene içinde mahkûmiyet 
hükmü verilmesi icab etmekte aksi takdirde hukuku amme davası müruru zamana uğramaktadır. 

Bu hükmün yalnız kabahatlere hasrı ile cürüm gibi mahiyeti itibarile az, çok memleketin huzuru
nu ihlâl eden efale teşmil edilmemesi muvafık görülmüştür. 

Madde 118 : Bu madde yurd dışında Devletin haricî emniyetine karşı işlenilen cürümlerden 
dolayı cezalarda müruru zaman olmadığını göstermektedir. Bu hükmün, yine yurd dışında Devletin 
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arsıulusal şahsiyetile Devlet kuvvetleri aleyhine işlenilen cürümlerden ölüm veya müebbed veya 
muvakkat ağır hapis cezalarını istilzam edenlerine de teşmili ve müruru zaman müddetinin gerek 
dava açmakta, gerek verilen ceza hükmünün infazında cereyan etmemesi Devlet emniyetini daha kuv
vetle muhafaza bakımından faideli görülerek bu değişiklik yapılmıştır. 

Madde 133 : Türkiye topraklarının iki yabancı Devletin biri biri aleyhindeki siyasî veya askerî 
casusluk faaliyetine sahne olabilmesi bu faaliyet doğrudan doğruya Türkiyeye müteveccih olma
makla beraber Türkivenin o ecnebi Devletlerle olan münasebeti üzerinde fena tesir yapacağından bu 
maddeye böyle bir faaliyeti menedici bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 141 ve 142 : Bu maddeler ceza kanunumuzun rejimi koruyucu hükümleri ihtiva eden iki 
mühim maddesidir. 

Bunlardan 141 nci madde, memleket dahilinde içtimaî bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkü
münü şiddet kullanarak tesis etmeğe veya içtimaî bir zümreyi şiddet kullanarak ortadan kaldırmağa 
veya memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadî veya içtimaî nizamları yine şiddet kullanarak de
virmeğe matuf cemiyetlerle memleket dahilinde cemiyetin siyasî ve hukukî her hangi bir nizamını 
şiddet kullanarak ortadan kaldırmak gayesini güden cemiyetlerin ve memleket dahilinde millî his
siyatı sarsmağa veya zayıflatmağa matuf cemiyetlerin tesis ve teşkilini ve bunların sevkü idaresini 
ve bu cemiyetlere girmeyi meneylemektedir. 

142 nci madde ise yukarıda yazılı maksadlar için propaganda yapmağı meneylemektedir. 
Bu hükümler memleket dahilinde rejimi tam birsurette korumak için kâfi görülmemektedir. 
Zira Hükümet şeklini tağyir maksadına müstenid cemiyetlerin müessislerile îdare heyeti aza

ları ve içtima mahallinin sahib veya müsteciri haklarında Cemiyetler kanununun koyduğu para 
cezasına dair olan hüküm istisna edilirse meyzuatımizda , gayesi yukarıda yazıh maksadlar olduğu halde 
buna vusul için şiddet kullanmağı istihdaf etmiyen cemiyetlerin tesis ve teşkili ve bunlara girmek 
ve bu maksadlar için propaganda yapmak keyfiyeti bir ceza tehdidi altında bulunmamaktadır. 

Bundan başka son defa Teşkilâtı esasiye kanununda yapılan değişiklikle Devletçilik, milliyet
çilik, inkilâbçılık, halkçılık ve lâiklik Devletin ana vasıfları olarak kabul edilmiştir. Bu vasıf
lara muhalif 'gayesi olan cemiyetlerin tesis ve teşkilini ve böyle bir cemiyete girmek keyfiyetini 

ve bu yolda propaganda yapmağı ceza tehdidi altında menedici bir hüküm de yoktur, tşte bu 
iki maddede yapılan değişiklikle bu noksanlar ikmal edilmiş ve tatbikatta her hangi bir tereddü
de mahal, verilmemek üzere propagandanın fiil, söz veya her nevi neşir vasıtasile olabileceği tas
rih edilmiştir. 

Madde 149 : Hükümet aleyhine halkı silâhla isyana ve Türkiye ahalisini ' birbiri aleyhinde 
mukateleye sevketmek cürmüne aid olan bu maddeye silâhlar yalnız bir yere depo edilmiş olsa da
hi isyanın silâhlı sayılacağı ilâve edilmiştir. 

Madde 151 : Türkiye Cumhuriyeti Teşkilâtı esasiye kanununun tamamını veya bir kısmını tağ
yir ve tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs ve Büyük Millet Meclisi ile icra Vekilleri Heyetini ceb
ren ıskat veya vazife görmekten men, halkı Hükümet aleyhine silâhla isyana teşvik gibi Devlet 
kuvvetleri aleyhinde işlenilen cürümlere muttali olan her ferd bunu derhal Hükümete bildirmeğe 
mecburdur. 

Kanunumuz bu günkü şekli ile ancak bu mecburiyeti suiniyetle yapmıyanlar hakkında ceza 
vermektedir. Halbuki bu gibi cürümlerin şenaati ve husule getireceği çok vahim netayiç itibarile 
herkesin bunu katği bir zaruret içinde bulunmadığı takdirde behemehal Hükümete bildirmeğe mec-
mecbur tutulması memleket emniyeti bakımından lüzumlu görülmüştür. 

Maddede yapılan değişiklik ile suiniyeti olmayan ve fakat makbul bir mazerete müstenid ol
maksızın bildirmiyenler de bu maddenin hükmü içine alınmıştır. 

Madde 154 : Bu maddeye göre Ceza kanununun 146 - 153 ncü maddelerinde yazılı Devlet 
•kuvvetleri aleyhindeki cürümleri işlemeğe halkı teşvik etmek üzere basılmış veya basılmamış ev
rak ve risaleleri neşretmek üzere iken ele geçirilen kimseye ancak fesad kasdile hareket ettiği sa
bit olduğu takdirde ceza verilebilmektedir. Fesad kasdinin tesbiti pek müşkül olması ve filin 
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Devlet emniyetine olan tesiri dolayisile bu evrak ve risalelerin münderecetinı biİmek faiİini teczi
ye için kâfi telâkki edilmiş ve ona göre madde düzeltilmişti*. 

Madde 159 : Şehir ve kasabaların asayişini temin vazifesile mükellef olan polis kuvvetlerini 
alenen tahkir ve tezyif edenlerin de Devletin silâhlı kuvvetlerini tahkir alenen tahkir ve tezyif 
edenler gibi muameleye tâbi tutulması lüzumlu görülerek gerek bunun temini, gerek tatbikatta 
gümrük ve orman muhafaza kuvvetlerile jandarmanın Devletin silâhlı kuvvetleri tabirine girib 
girmeyecekleri hususunda her hangi bir tereddüde meydan verilmemek için maddedeki Devletin si
lâhlı kuvvetleri tabiri kaldırılmış ve yerine Devletin askerî veya emniyet veya muhafaza kuvvetleri 
tâbiri konulmuştur. 

Madde 160 : Maddenin bu günkü şekline göre "Reisicumhura karşı muvacehesinde hakaret eden-' 
ler veya Reisicumhur aleyhine tecavüzkârane neşriyafta bulunanlarla Reisicumhur aleyhine gıya
bında lisanen tecavüzatta bulunanlar, Reisicumhur makamına ve Reisicumhurun şahsına karşı edeb 
ve hürmete münafi hareketle neşriyatta bulunanlar ve Hükümetin veya Adliyenin manevî şahsiyetini 
veya Cumhuriyeti alenen tahkir ve tezyif edenler hakkında takibat icrasına izin vermek salâ
hiyeti Adliye vekâletine, Türklüğü veya Büyük Millet Meclisini alenen tahkir ve tezyif hallerinde 
Büyük Millet Meclisi Reisine ve Devletin silâhlı kuvvetlerini tahkir ve tezyif edenler hakkında da 
Millî Müdafaa vekâletine aiddir. 

Takibata izin verme salâhiyetinin bu suretle muhtelif mercilere aid olması doğru görülmeyerek 
maddede yapılan değişiklikler bu salâhiyet bir mercide, Adliye vekâletinde toplanmıştır. 

Madde 161: Harb esnasında ammenin telaş ve heyecanını mucib olacak veya halkın maneviyatını 
kıracak veya düşman karşısında milletin mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, mübalâğalı veya mak
sadı mahsusa müstenid havadis veya haberler yayan veya nakleden veya millî menfaatlere zarar 
verecek her hangi bir faaliyette bulunan kimselere verilecek cezadan bahseden bu maddeye yapılan 
ilâve ile iki hususun temini derpiş edilmiştir. 

Birincisi : Bu efal sulh zamanında işlendiği takdirde dahi memleket için zararlı olacağından 
bunu menetmektedir. 

İkincisi : Yurddaşın millî hududlar haricinde olsa bile Devletin hariçteki itibarını eksiltecek 
tarzda memleketin dahilî vaziyeti hakkında asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenid 
•havadis veya haberler yayması veya nakletmesi veya millî menfaatlere zarar verecek her hangi 
bir faaliyette bulunması kendisinin memlekete karşı göstermesi lâzımgelen bağlılığa ve sadakate 
münafi olduğundan bu yolda hareket edenleri tecziye edebilmektir. 

Madde 173 : Son hâdiselerin gösterdiği üzere Devletler arasında harb ilân edilmeksizin dahi 
filî muhasemat vukua gelmektedir. Halbuki filî muhasematm başlamasile memleket harb halinde 
olduğu gibi ayni şerait ve tehlike içine girmiş bulunmaktadır. Bu itibarla maddeye filî muhase
matm da harb zamanı tabirine dahil olduğunu gösterir bir kayid ilâve edilmiştir. 

Bundan başka Devletin arsıulusal şahsiyetile Devlet kuvvetleri aleyhine işlenen cürümlerin ' 
faillerini, cezalarını çektikten sonra dahi ceza kanunumuzun umumî olarak tesbit ettiği emniyeti 
umumiye nezareti altına alınmak şeklinden daha sıkı bir surette nezaret altında bulundurmak 
Devlet emniyetini lâyıkile temin bakımından faydalı görülmüştür. Bunun için maddeye bu cürüm
lerden dolayı ağır hapis cezasına mahkûm olanların çekecekleri ceza müddetinin üçte birinden 
aşağı ve o müddeti geçmemek üzere bir mıntakada ikamete memur edilmek suretile emniyeti umu
miye nezareti altına alınacaklarına dair bir hüküm ilâve olunmuştur. 

Madde 258 : Resmî meclislerin azaları ile Hükümet memurlarına veya adlî, siyasî, idarî bir 
heyete veya bu heyetlerin mümessillerine karşı cebrü şiddet gösteren veya mukavemet edenler 
hakkında ceza kanunumuzun tayin eylediği cezaların, bu hareket îcra Vekilleri Heyetinden bir 
vekil aleyhinde işlenmiş olursa yarı nisbetinde arttırılarak verileceğine dair maddeye bir fıkra 
ilâve edilmiştir. 

• Madde 516 : Heykellerin, ceza kanunumuzdaki âbide tabiri içine girib girmiyeceği tatbikatta 
tereddüdü mucib ouacağından bunları tahrib veya imha eden veya bozanların da âbideleri tahrib 
edenler gibi ağır bir surette cezalandırılmalarını temin için maddenin cezanın teşdidini mucib se-
bebleri sayan fıkralarına heykel kelimesi de ilâve olunmuştur. 
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Adliye encün 

t . B.M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. î/1066 
Karar No. 63 

Yüksek 

Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında hazırlanan ve Başvekâletin 
23 - V - 1988 tarih ve 6/2165 sayılı tezkeresile 
Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası Adliye en
cümenine tevdi olunmakla Adliye vekili ve Ceza 
işleri umum müdürü hazır oldukları' halde ted-
kik ve müzakere olundu : 

Mucib sebebler lâyihasında izah edildiği üzere 
zamanın ihtiyacından doğan siyasal, sosyal ve 
ekonomik tesirler altında her memlekette bir 
çok değişiklikler vücude getirilmesine mecburi
yet hâsıl olmaktadır. Bu sebeble bir çok Devlet
ler gerek dahilî ve gerek haricî tesirlerin akis
lerinin irits edeceği zararlara meydan 
vermemek için ittihaz ettikleri tedbirler 
arasmda cezaî mevzuat üzerinde de tadil
ler yapmağa mecbur olmuşlar ve hatta bazı yer
lerde yeni başta ceza kanunları tedvin edilmiştir. 

Memleketimizde Cumhuriyetin kurulmasını 
müteakib adlî kanunların başında Türk ceza ka
nunu neşrolunmuş ve 1926 tarihinde meriyet mev
kiine geçmiş ise de görülen ihiyaç ve lüzumlara-
ve Hükümetimizin de iştirak ettiği arşı ulusal 
mukavelelerin icablarcna istinaden bir çok cezaî 
hükümler kanunumuza alınmak suretile ceza ka
nununda hayli ilâveler ve tadiller yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyetinin Devletçilik, milliyet
çilik, ihkilâbçılık, halkçılık, ve lâiklik vasıfları 
Teşkilâtı esasiye kanunumuzda tesbit ve kabul 
edilmesi üzerine bil ana hükümlerle tebarüz etmiş 
olan Cumhuriyet rejiminin istikrarı ve korunması 
için kuvvetli müeyyidelerin ceza kanunumuzda 
yer almasını zaruri kılmıştır. Bu düşüncelere 
istinad ettirilerek Hükümetçe hazırlanan lâyiha, 
Enetimenimizce esas itibarile tasvib ve kabul 
olunmuıtur. 

liâyiha, Ceza kanununda 17 maddenin değiş
tirilmesine ve bâzi hükümler ilâvesine müteallik 
olub Encümenimizce hemen olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Encümen, tekliften fazla olarak 102 nci mad
denin sonuna bir fıkra eklenmesini tensib etmiş-

mazbatası 

27- Yİ- İ93Û 

Reisliğe 

tir. Bu fıkra, Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
ve kanunun ikinci kitabının birinci babında ya
zılı ve ölüm ve ağır hapis cezalarını müstelzim 
cürümleri yurd dışında işleyenler hakkında dava 
müruru zamanının olmadığını mutazammm bir 
hükümdür. Her ne kadar Hükümet teklifinde 
118 nci maddeye ayni hüküm konmuşsa da, bu 
madde ceza müruru zamanını göstermekte ol-
duğndan dava müruru zamanından bahis bulu
nan 102 nci maddeye bu suretle bir hüküm ilâ
vesi muvafık görülmüştür. 

105 nci maddenin tadiline aid değişiklikler, 
hükmolunacak cezanm derecesine göre bazı ka
bahat suçlan iki senelik müruru zamana tâbi 
olduğundan bu maddede cezaî takib yapılan 
bir kabahat suçunun bir sene içinde mahkûmi
yet kararı verilmemiş olursa âmme davasmın 
müruru zamana uğrayacağını kasdettiğinden 
kabahat suçu mutlak olarak gösterilmeyib dava 
müruru zamanı esasen iki, seneye tâbi olan bazı 

kabahat suçlarında bir sene içinde mahkûmiyet 
k a r a m verilmezse müruru zamana uğratılması 
ıttradsizlık ve ahenksizlik tevlid eyliyeceğin-
den teklif lâyihasında mutlak olarak gösterilen 
kabahat nevinden suçların bir seneden aşağrya 

"müruru zamana tâbi olanlarına hasrı suretile 
maddenin takyidi Hükümetin de muvafakatile 
Encümence kabul olunmuştur. 

Yukarıda serdedilen mülâhazaya göre 118 nci 
madde tadilindeki (dava) kaydi kaldırılarak 
ceza mürur zamanı cereyan etmeyen cürümler, 
müstelzim olacakları cezalar tasrih edilmek su
retile bu maddenin tadili de tasvib olunmuştur 

133 ncü maddeye teklif lâyihasında ilâve edi
len hüküm Türkiye topraklarında iki yabancı 
devlete taallûk eden siyasî ve askerî casusluk ha
reketlerine mâni olmak maksadını istihdaf 
etmiş olduğundan görünüşe göre memleketimizi 
alâkadar etmese bile yurdumuzun bu kabîl bir 
çalışmaya sahne olmasına müsaade etmemek 
her yönden doğru bir hal olduğundan Encüme
nimiz maddeye yapılan bu ilâveyi de yerinde bul-
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mUşfcuf. 

Ceza kanunumuzun memleket içinde içtimaî 
bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü 
tesis etmeğe veya içtimaî bir,zümreyi ortadan 
kaldırmağa ve <• memleketin iktisadî ve içtimaî 
nizamlarmı devirmeğe matuf .cemiyetleri tesis, 

teşkil, taftem veya şevki idare edenlerle böyle bir 
cemiyeteiştirak edenlere ve millî hissiyatı sarsmağa 
ve zayıflatmağa matuf cemiyet kuranlara ve 
idare «edenler© ve bunu müteferri efal ve ha
rekâta; mütecasir olanlara ceza tayin eden 141 
nci maddedeki Hükümet lâyihasının tadil şekli 

hakkında Encümence uzun münakaşa ve müza
kere cereyan < etmiştir. 

Teklifde meri kanun maddesinde meveud 
(Şiddet kullanarak) kaydi kaldırılmış ve şiddet 
kullaıjılmadığı halde bile maddede gösterilen su
retlerle bir içtimaî zümrenin diğerleri üzerinde 
tahakkümünü ve ortadan kaldırmağı ve sair 
madde münderecatına göre hareketleri hedef 
tutan cemiyetler tesisini cürüm sayarak ceza
landırmış ve-bu hareketleri şiddet kullanarak 
yapanlara da cezanın daha ağın tayin oluna
cağın; göstermek suretile bahsi geçen kayid 
şiddet sebebi olarak kabul olunmuştur. 

Komünizme aid hareketler dolayısile tahaddüs 
eden bir takım mesailde mahkemelerimizce meri 
kanunda meveud (şiddet kullanarak) kaydi ko
münizim hareketlerinin esasmda şiddet meveud 
ve .mündemiç bulunması itibarMe şiddet hakkında 
aynca maddî delil aramaya lüzum görmeyerek 
hüküm verilmekte ve Temyiz mahkemesince de 
bu hükümler.tasdik olunmaktadır. 

141 ve müteafeiıb 142 nci maddeler italya 
kanunundan aynen iktibas edilmiş olduğundan 
-orada da tatbikat bu şekilde cereyan etmekte ve 
ce*a hukuku âlimlerinin buna dair mütalea-
laıs/ve^teaturan şerhi nmksadile telif ve neşri
yatı da bu merkezde bulunmuş olduğundan mem-
leke^imİBâe* tekarsür etmiş^ sayılacak bir içtihad 
dır. Maksadı temin ettiğinden»fou maddelerde de
ğişiklik^ yapılmasına lüzum olmadığı mütaleası 
dermeyan edilmişse de bu maddeler bu gün için 
taallûk ve temas itibarile komünizim efali hak
kında tatbik olunmakta ve filhakika komünizim, 
nehîizian ve anarşizim gibi fiiller esaslarında şid
deti taununun etmekte. olub bu maksadı güden 
her hangi Jbir cemiyetin kurulması şiddet kulla
narak içtimaî bir zümreyi devirmek ve meveud 
iktisadî ve içtimaî nizamları kaldırmayı gaye 

ittihaz etmiş olduğuna göre adı geçen maddele
rin hali üzere kaldığı takdirde bu bahsedilen ha
reketleri cezalandırmaya kâfi ise de böyle esa
sında şiddet meknuz olmayacak şekilde veya za
hirî vaziyete göre bu kanaat ve içtihadı tam ola
rak vermeyecek tarzda müesses ve bir nizamın ve 
ya bir içtimaî zümrenin kaldırılmasını ve yıkıl
masını istihdaf eden bir zümrenin cemiyet ha
linde kurulması mümkün olacağı düşünülmeğe 
değer bir mesele olmakla beraber cezaî işlerde sa
rih hükümlerin tatbikatta hâkimler için tereddü
de ve kararlarda ihtilâfa mahal vermeyecek fay
daları olduğundan şiddet kullanmanın bu cü
rümler için kanunî bir unsur telâkkisine meydan 
vermemek maksadile Hükümet teklifinin musib ve 

muvafık olduğuna Encümen ittifakla karar vermiş 
ve 141 nci maded ile ayni curanın propagandasına 
taallûk eden 142 nci maddeyi yapılan ilâvelerle 
kabul etmiştir. Yalnız 142 nci maddedeki (fiil
le veya sözle veya her nevi neşir vasıtasile) di
ye yazılı cümleler propagandanın mana ve mef
humunu tahdid mahiyetinde telâkki edilmesine 
sebeb olacağı ve halbuki propaganda daha şü
mullü bir manada her vasıta ile yapılabileceğin
den lüzumsuz görülen bu kayidler maddeden 
çıkarılmıştır. 

142 nci maddenin ikinci fıkrasında cezanın 
teşdidine mütedair hükümde cezanın yalnız yu
karı haddi gösterilerek aşağı haddinin hâkimin 
takdirine bırakılması muvafık olacağı mülâhaza 
edilmiş ve fıkra bu suretle düzeltilmiştir. 

Hükümet aleyhine halkı silâhla isyana teş
vik etmek cürmünde silâhdan başka uyuşturu
cu ve boğucu veya yakıcı gazlar yahud patlayı
cı maddeler kullanılması da silâh kadar ve bel
ki daha fazla müessir olabileceğinden başka 
Devletler kanununda da meveud olan bu kayid-
lerin maddeye konması hakkındaki teklif tasvib 
olunmuş ve 149 neü madde bu ilâvelerle aynen 

kabul edilmiştir. 
Devlet kuvvetleri aleyhine işlenecek cürüm

lerden birine vakıf olan kimsenin bunu derhal 
Hükümete haber vermeğe mecbur olduğuna dair 
151 nci maddede bu mecburiyete riayet etmeme
nin cürüm sayılması için maddede meveud 
(sui niyetle haber verilmemiş) kaydı batmî hal
lerden olan sui niyetin subutü ekseriyetle müş-
kil ve hatta mümkün olamadığından tevlid edece
ği zararın vahameti karşısında her kese mükel
lefiyet olarak tahmil edilen ihbar keyfiyetinin 
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ancak makbul bir mazerete müstenid olursa cü
rüm sayılmaması doğru olacağından bu mak-
sadla maddede yapılan değişiklik encümence 
varid görülmüş ve tadil aynen kabul olunmuş
tur. 

Devlet kuvvetleri aleyhindeki cürümle
ri işlemeğe halkı teşvik etmek üzere basıl
mış veya basılmamış evrak ve risaleler: 
neşretmeği cürüm sayan 154 neü maddede 
mevcud ( fesad ) kaydı yerine ( münde-
recatını bilerek neşretmenin) cürüm addedilmesi 
suretindeki Hükümet teklifindeki tadil Encümen
ce esas itibarile kabul edilmiş ise de fesad kay-
dinin de maddede bırakılarak (münderecatını bi
lerek) cümlesinin ilâvesi muvafık görülmüş ve 
madde o suretle kabul edilmiştir. 

Teklif lâyihasmdaki 159, 160, 161, 173, 258, 
261, 459 ve 462 nci maddelerdeki tadiller hakkın
da Hükümetin noktai nazarı Encümence tama-
mile tasvib edilerek bu maddelerdeki değişik
likler olduğu gibi kabul edilmiştir. 

490 nci maddede yapılan tadil matbuat kanu-
nile tenazuru temin etmekte olduğundan esas iti-

HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ceza kanununun 17 maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

6 — 
barile kabul edilmiş E numence maddenin yazılış 
tarzı değiştirilmiştir. 

516 nci maddeye ilâve olunan heykel tabiri 
her ne kadar abide mefhumuna dahil ve tatbikat
ta bu cihet tereddüdü mucib olmamakta ise de 
memleketin her köşesinde yapılan imar faaliyeti 
arasında heykeller konulması da günden güne art
tığından zaid bir fayda olsa bile bunun maddede 
tasrihi muvafık görülmüştür. 

Encümenimizce ittifakla kabul edilen bu lâyiha 
müstaceliyetle müzakere ve kabul buyurulmak 
üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Ankara 

M. ökmen 
Antalya 

Numan Aksoy 
Denizli 

İV. A. Küçüka 
Urfa 

Fuad Gökbudak' 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Gazi Anteb 

ö. A. Aksoy 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kayseri 

H. Perker 
Kocaeli 

Ragib Akça 

Kâtib-
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Kayseri 

R. Özsoy 
Antalya 

T. N. Arıcan 
Bursa 

S. F. Talay 
Balıkesir 

0. İV. Burcu 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türk ceza kanununun bazı maddelerini değişti
ren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk ceza kanununun 18 mad
desi aşağıda yazılı şekillerde değiştirilerek nu
maraları hizalarında yazılı maddelerin yerine 
ikame olunmuştur : 

Madde 102 — Kanunda başka türlü yazıl
mış olan ahvalin maadasında hukuku amme da
vası : 

1 - ölüm ve müebbed ağır hapis cezalarını 
müstelzim cürümlerde yirmi sene, 

2 - Yirmi seneden aşağı olmamak üzere mu
vakkat ağır hapis cezasmı müstelzim cürümler
de on beş sene, 

3 - Beş seneden ziyade ve yirmi seneden az 
ağır hapis veya beş seneden ziyade hapis ya-
hud hidematı âmmeden müebbeden mahrumiyet 
cezalarından birini müstelzim cürümlerde on 
sene, 
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Madde 105 — Kanunun bir seneden aşağı 
müruru zaman müddeti tayin ettiği hallerde 
her türlü usulü muamele müruru zamanı keser. 
Ancak 103 ncü maddeye göre müruru zaman iş
lemeye başladığı günden itibaren kabahat ne
vinden suçlarda bir sene içinde mahkûmiyet 
kararı verilmemiş olursa hukuku amme davası 
müruru zamana uğrar. 

Madde 118 — Bu kanunun ikinci kitabının 
birinci babında yazılı ölüm veya müebbet veya 
muvakkat ağır hapis cezalarmı müstelzim cü
rümlerin yurd dışında işlenmesi halinde dava 
ve ceza müruru zamanı yoktur. 

Madde 133 — Devletin emniyeti veya dahi
lî veya beynelmilel siyasî menfaatleri icabından 
olarak gizli kalması lâzım gelen malûmatı si
yasî veya askerî casusluk maksadile istihsal 
eden kimse 15 seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Aşağıdaki hallerde ölüm cezası verilir: 
1 - Fiil, Türkiye ile harb halinde bulunan 

bir devletin menfaati namma işlenmişse, 
2 - Fiil, devletin harb hazırlıklarını veya 

harb kudret veya kabiliyetini veya askerî hare
ketlerini tehlikeye koymuşsa. 

Salahiyetli makamların neşir veya işaasmı 
menettikleri malûmatı siyasî veya askerî casus
luk maksadile istihsal eden kimse 10 seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile ceza
landırılır. 
. YukarıM fıkrada yazılı fiil, Türkiye ile harb 

4 - Beş seneden ziyade olmamak üzere ağır 
hapis veya hapsi yahud sürgün veya hidematı 
ammeden muvakkaten mahrumiyet cezalarmı ve 
ağır para cezasını müstelzim cürümlerde beş 
sene, 

5 - Bir aydan ziyade ağır hapis veya otuz 
liradan ziyade hafif para cezasmı müstelzim 
fiillerde iki sene, 

6 - Bundan evvelki bendlerde beyan olunan 
mikdardan aşağı cezalan müstelzim kabahatler
de altı ay geçmesile ortadan kalkar. 

Bu kanunun ikinci kitabının birinci babmda 
yazılı ölüm veya müebbed yahud muvakkat ağır 
hapis cezalarmı müstelzim, cürümlerin yurd dı
şında işlenmesi halinde dava müruru zamanı 
yoktur. 

Madde 105 — Kanunun bir seneden aşağı 
müruru zaman tayin ettiği hallerde her türlü 
usulü muamele müruru zamanı keser. 

Ancak 103 ncü maddeye göre müruru za
man işlemeğe başladığı günden itibaren bir se
neden aşağı müruru zamana tâbi kabahat ne
vinden suçlarda bir sene içinde mahkûmiyet 
kararı verilmemiş olursa hukuku amme dava
sı müruru zamana uğrar. 

Madde 118 — Bu kanunun ikinci kitabının 
birinci babmda yazılı ölüm veya müebbet ya
hud muvakkat ağır hapis cezalarmı müstelzim 
cürümleri yurd dışmda işlenmesi halinde ceza 
müruru zamanı yoktur. 

Madde 133 — Hükümetin teklifi aynen 
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halinde bulunan bir devletin menfaatine işlen
mişse müebbet ağır hapis cezası hükomlunur. 

Yukanki iki fıkrada yazılı fiil, devletin harb 
hazırlıklarını veya harb kudret veya kabiliye
tini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş
sa ölüm cezası verilir. 

Yabancı bor devletin emniyeti veya dahilî 
veya beynelmilel siyasî menfaatleri icabından 
olarak gizli kalması lâzım gelen malûmatı di
ğer bir ecnebi devlet lehine siyasî veya askerî 
casusluk maksadile istihsal eden kimse beş se
neye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Madde 141 — Memleket dahilinde içtimaî 
bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü 
tesis etmeğe veya içtimaî bir zümreyi ortadan 
kaldırmağa veya memleket dahilinde teşekkül 
etmiş iktisadî veya içtimaî nizamları devirmeğe 
matuf cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tan
zim eden veya sevk ve idare eden kimse iki se
neden beş seneye kadar ağır hapis cezasile ce
zalandırılır. 

Memleket dahilinde cemiyetin siyasî ve hu
kukî her hangi bir nizammı ortadan kaldırmak 
gayesile cemiyetler tesis eden, teşkil eden, tan
zim eden veya sevk ve idare eden kimseye de 
ayni ceza verilir. 

Bu cemiyetlere iştirak eden altı aydan iki se
neye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

Maksada vusul için şiddet kullanmak ta is
tihdaf edilmiş ise verilecek ceza birinci ve ikin
ci fıkralarda gösterilen hallerde beş seneden on 
İM seneye kadar, üçüncü fıkrada yazılı halde ise 
bir seneden üç seneye kadar ağır hapistir. 

Gayesi, devletin teşkilâtı esasiye kanunu ile 
muayyen olan ana vasıflarına muhalif bulunan 
veya millî hissiyatı sarsmağa veya zayıflat
mağa matuf bulunan cemiyetleri tesis eden, teş
kil eden, tanzim eden veya sevkü idare eden 
kimse bir seneden üç seneye kadar ağır hapis 
cezasile cezalandırılır. 

Mezkûr cemiyetlere iştirak eden kimseye altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı 
cemiyetleri sahte nam altında veya muvazaa şek
linde olsa dahi yeniden teşkil edenler hakkında 
verilecek cezalar üçde birden eksik olmamak 
üzere artırılır. 

Madde 142 — Memleket dahilinde içtimaî bir 
zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü tesis 

Madde 141 — Hükümetin teklifi aynen 

Madde 142 — Memleket dahilinde içtimaî 
bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkümünü 
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etmek veya içtimaî bir zümreyi ortadan kal
dırmak veya memleket dahilinde teşekkül et
miş iktisadî veya içtimai nizamları devirmek 
yahud memleketin siyasî ve hukukî her hangi 
bir ni zammı yıkmak için fiil ile veya sözle veya 
her nevi neşir vasrtasile propaganda yapan 
kimse altı aydan iki seneye kadar hapis ceza-
sile cezalandırılır. 

Propaganda, yukariki fıkrada yazılı hare
ketleri şiddet kullanarak elde etmeğe matuf 
bulunduğu takdirde verilecek ceza bir seneden 
beş seneye kadar ağır hapistir. 

Devletin teşkilâtı esasiye kanunu ile muay
yen olan vasıflarını veya millî hissiyatı sarsmak 
veya zayiflatmak için bunlar aleyhinde ve ya
bancı rejimler lehinde fiil ile veya sözle veya 
her nevi neşir vasrtasile propaganda yapanlar 
altı aydan iki seneye kadar hapis cezasile ceza
landırılırlar. 

YukaridaM hükümlerde yazılı fiilleri methü 
istihsan eden kimse de ayni cezaya mahkûm 
olur. 

Madde 149 — Her kim Hükümet aleyhine 
halkı silâh veya uyuşturucu yahud boğucu ve
ya yakıcı gazlar veya patlayıcı maddeler kul
lanmak suretile isyana veya Türkiye ahalisi
nin birbiri aleyhine silâhlandırarak mukateleye 
teşvik eylerse yirmi seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Eğer bu teşvik neticesi olarak isyan veya kı
tal zuhur etmişse buna sebebiyet veren veya 
asilere kumanda eden kimseler hakkmda ölüm 
cezası verilir. 

Bu cürümlere yalnız iştirak etmiş olanlar al
tı seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ceza
sile cezalandırılırlar. 

Silâhlar yalnız bir yere depo edilmiş olsa 
dahi isyan silâhlı sayılır. 

Madde 151 — Bundan evvelki maddelerde 
yazılı cürümlerden birine muttali olan her ferd, 
bunu derhal Hükümete haber vermeğe mecbur
dur. Bu mecburiyeti makbul bir mazerete müs-
tenid olmaksıznm yapmayanlar, fesad file çı
karsa bir seneden ve file çıkmasa altı aydan 
aşağı olmamak üzere hapsolunur. 

Fesatçıları bilerek muayyen mevkilerin gay
ri yerlerden sokan ve memleket içinde bir yer
den diğer bir yere nakledenler muvakkat ağır 
hapis cezasile cezalandırılırlar. 

(S. Say 

tesis etmek veya içtimaî bir zümreyi ortadan 
kaldırmak yahud memleket dahilinde teşekkül 
etmiş iktisadî veya içtimaî nizamları devirmek 
yahud memleketin siyasî ve hukukî bir niza
mını yıkmak için propaganda yapan kimse altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezasile cezalan
dırılır. 

Propaganda, yukanki fıkrada yazılı hare
ketleri şiddet kullanarak elde etmeğe matuf bu
lunduğu takdirde verilecek ceza beş seneye ka
dar ağır hapistir. 

Devletin teşkilâtı esasiye kanunile muayyen 
olan vasıflarını veya millî hissiyatı sarsmak ve
ya vaid yapmak için bunlar aleyhinde ve ya
bancı rejimler lehine propaganda yapanlar altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezasile cezalan
dırılırlar. 

Yukanki fıkralarda yazılı fiilleri medih ve 
istihsan eden kimse de ayni cezaya mahkûm 
olur. 

Madde 149 — Hükümetin teklifi aynen 

Madde İSİ — Hükümetin teklifi aynen 
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Madde 154 — Geçen maddelerde yazılı 

olan oürümileri işlemeğe halkı teşvik etmek 
üzere basılmış veya basılmamış evrak ve risale
leri mündericatmı bilerek neşretmek üzere iken 
ele geçirilen kimse bir seneden üç seneye ka
dar hapsölunur. 

Madde 159 — Türklüğü, Büyük Millet Mec
lisini, Cumhuriyeti, Hükümetin manevî şahsi
yetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir sene
den altı seneye kadar ağır hapis cezasile ceza
landırılır. 

Devletin askerî veya emniyet veya muhafaza 
kuvvetlerini veya adliyenin manevî şahsiyetini 
alenen tahkir ve tezyif edenlere de ayni ceza 
verilir. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına alenen şo
venler, altı ay geçmemek üzere hapis ve 30 lira
dan 100 liraya kadar ağır para cezasile cezalan
dırılırlar. 

Türklüğü tahkir ve tezyif yabancı memle
kette bir Türk tarafından işlenirse verilecek 
ceza üçde birden eksik olmamak üzere artırılır. 

Madde 160 — 157 nci maddede yazılı suçu 
işleyenlerle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 
alenen şovenler hakkmda takibat yapmak salâhi
yeti doğrudan doğruya Cumhuriyet müddeiu
mumilerine aiddir. 

153 nci maddede yazılı hal ile 159 ncu mad
denin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı Hü
kümetin veya adliyenin manevî şahsiyetini veya 
Cumhuriyeti ve 159 ncu maddenin birinci fık
rasında yazılı Türklüğü veya Büyük Millet 
meclisini veya Devletin askerî veya emniyet veya 
muhafazakuvvetlerini tahkir ve tezyif edenler 
hakkında takibat yapılması Adliye vekâletinin 
iznine bağlıdır. 

Madde 161 — Harb esnasında âmmenin telaş 
ve heyacanmı mucib olacak veya halkm mane
viyatını kıracak veya düşman karşısında mem
leketin mukavemetini azaltacak şekilde asılsız 
mübalağalı veya maksadı mahsusa müstenid ha
vadis veya haberler yayan veya nakleden veya 
millî menfaatlere zarar verecek her hangi bir 
faaliyette bulunan kimse beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Eğer fiil: 
1 - Propaganda ile veya askerlere tevcih 

olunarak işlenmişse, 

Madde 154 — Geçen maddelerde yazılı olan 
cürümleri işlemeğe halkı teşvik etmek üzere ba
sılmış veya basılmamış evrak ve risaleleri fesad 
kasdile veya münderecatmı bilerek neşretmek 
üzere iken ele geçirilen kimse bir seneden üç 
seneye kadar hapsölunur. 

Madde 159 — Hükümetin teklifi aynen 

Madde 160 — Hükümetin teklifi aynen 

Madde 161 — Hükümetin teklifi aynen 
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2 - Suçlu tarafından bir yabancı ile anlaş

ma neticesi yapılmışsa verilecek ceza on beş 
seneden eksik olmamak üzere ağır hapistir. 

Eğer fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlen
miş ise cezası müebbed ağır hapistir. 

Harb zamanında düşman karşısmda milletin 
mukavemeniti tehlikeye maruz kılacak şekilde 
kambiyoların tedavül kıymetini düşürmeğe 
veya resmî veya hususî kıymetli evrakm piya
sası üzerinde bir tesis, yapmağa matuf hareket
lerde bulunan kimse beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis ve üç bin liradan aşağı ol
mamak üzere ağır apra cezasile cezalandırılır. 

Eğer fiil suçlu tarafından bir yabancı ile an
laşma neticesi yapılmışsa ağır hapis cezası on 
seneden ve düşmanla anlaşma neticesi işlenmiş
se on beş seneden aşağı olamaz. 

Bu maddede yazılı fiiller sulh zamanında iş
lenmiş olursa failleri hakkında tertib edilecek 
cezanın yaramdan dörtte üçe kadan indirilmek 
suretile hükmolunur. 

Madde 173 — 127 nci maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkralarile 138 nci maddenin 4 ncü fıkrasında ve 
128, 140, 143 ve 161 nci maddelerde yazılı cü
rümler hakkmda takibat yapılması Adliye ve
kâletinden izin verilmesine bağlıdır. 

Ceza kanununa göre harb zamanı tabirinde 
harb ilân edilmeksizin filî muhasama dahil ol
duğu gibi eğer harb vukua gelmişse seferberlik 
zamanı da dahildir. 

Birinci babda yazılı cürümler için hükmolu-
nacak ağır hapis cezalarına tertib edilen ceza 
müddetinin üçte birinden aşağı ve o müddeti 
geçmemek üzere tayin olunacak bir mmtaka 
da ikametle emniyeti umumiye nezareti altma 
alınmak cezası da ilâve olunur. 

Madde 258 —. Bir memura veya ona yardım 
edenlere memuriyetine aid vazifeleri ifa sıra
sında cebir ve şiddet veya tehdid ile mukave
met eden kimse üç aydan bir seneye kadar ha
pis cezasile cezalandırılır. 

Eğer fiil silâhla işlenmişse hapis cezası bir 
seneden üç seneye kadar ve eğer beş kişiden faz
la silâhlı veya on veya daha fazla silâhsız kim
seler tarafından birlikte işlenmiş ise aralarında 
evvelce ittifak olmasa bile iki seneden beş se
neye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer fiil kendisini veya akrabasını hapis 
ve tevkiften kurtarmak maksadile vaki olmuş-

Madde 173 — Hükümetin teklifi aynen 

Madde 258 — Hükümetin teklifi aynen 
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sa birinci fıkradaki hâl için bir aydan altı aya 
ve ikinci fıkrada yazılı hal için üç aydan bir 
seneye ve üçüncü fıkradaki hal için altı aydan 
üç seneye kadar hapis cezası verilir. 

Eğer memur haiz olduğu salâhiyet hududu
nu tecavüz ederek veya keyfî hareketlerile bu 
muameleye sebebiyet vermişse fail hakkmda 
geçen maddelerdeki ceza dörtte bire kadar in
dirileceği gibi icabına göre ceza büsbütün de 
kaldırılabilir. 

254, 255, 256 ve 257 nci maddelerle yukarıki 
fıkralarda yazılı fiiller İcra Vekilleri Heyetin
den bir vekil aleyhinde işlenirse tayin edile
cek ceza yan nisbetinde artırılarak hükmolu-
nur. 

Madde 261 — Kanun ve nizamlara aykırı 
olarak mekteb veya dersane açanlar açılan mek-
teb veya dersane kapatılmakla beraber elli li
radan beş yüz liraya ve ruhsatsız öğretmenlik 
edenlerle bunları istihdam eyleyenler 30 lira
dan 100 liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

Mükerrirler hakkmda para cezası ile bera
ber bir aydan üç aya kadar hapis cezası hük-
molunur. 

Madde 459 — Her kim tedbirsizlik veya 
dikkatsizlik yahud meslek ve sanatta acemilik 
veya nizam, talimat ve emirlere riayetsizlik ne
ticesi olarak bir şahsa cismen eza verecek veya 
sıhhatini ihlâl edecek bir zarar iras eder ya
hud aklî melekelerinde teşevvüş husulüne se
bebiyet verirse: 

1 - 456 nci maddenin birinci ve dördüncü 
fıkralarındaki hallerde takibat icrası şi
kâyete bağlı olmak şartile üç aya kadar hapis 
veya elli liraya kadar ağır para cezası, 

2 - 456 nci maddenin ikinci ve üçüncü fık
ralarındaki hallerde üç aydan yirmi aya kadar 
hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

3 - Bir kaç kişi cürümden mutazarrır 
olmuş ise bir numaralı bendde hapis cezası 
altı ay ve ağn* para cezası İM yüz liraya 
kadar iki numaralı bendde hapis altı ay 
dan otuz aya kadar ve ağn* para cezası 150 li
radan aşağı olmamak üzere hükmolunur. 

Madde 462 — Yukarıda geçen iki fasılda be
yan olunan filler zinayi icra halinde meşhuden 

I^adde 261 — Hükümetin teklifi aynen 

Madde 459 — Hükümetin teklifi aynen 
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yakakaan veya zinayı İrtikâp *etmek üzere ya-
hud henüz irtikâb edildiğinde zevahire göre 
şüphe edilemiyecek surette görünen bir koca 
veya karı yahud kız kardeş veya fnidan biri 
yahud bunlarm müşterek faili veya her ikisi 
aleyhinde karı veya koca yahud usulden biri 
veya erkek yahud kız kardeş tarafından işlenmiş 
olursa filin muayyen olan cezası sekizde bire 
indirilir ve ağır hapis cezası hapis eezasma tah
vil olunur. 

ölüm cezası yerine üs seneden beş seneye ka
dar hapis ccezası verilir. 

Madde 490 — Bu fasılda beyan olunan cü- Madde5 490 — Bu fasılda toeyau olunan cü
rümlerden dolayı açılacak hukuku amme da- rümlerden ılolayı açacak dam altı ay geçme-
vasi altı ay geçmesile düşer. sile ortadan kalkar. 

Madde 516 — Bir kimse her ne suretle olur- Madde 516 — Hükümetin teklifi aynen 
sa olsun aharm menkul veya gayrimenkul ma
lan tahrib veya imha eder veya bozar yal*ud 
bu olara zarar verirse mutazarrır olan taraf m 
şikâyeti üzerine bir seneye kadar hapis ve yir
mi liradan elli liraya kadar ağır para cezasile 
cezalandırılır. 

Eğer cürüm : 
1 - Vazif ei memuresinden dolayı öç almak 

kasdile bir memur aleyhinde, 
2 - Şahıslara karşı şiddet kullananlar veya 

493 ncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 
beyan olunan vasıtalardan biri ile, 

3 - Ammeye aid veya amme hizmetine veya 
biı* mezhebin âyin ve ibadetine mahsus bina
lar yahud 378 nci maddede gösterilen envaa 
dahil askerî binalar ve debboy ve tersaneler 
vo harb gemileri yahud abideler veya heykeller 
ve yahud mezarlık ve müştemilâtı, 

4 - Setler yahud musibetlere karşı ammenin 
muhafazası maksadile inşa olunan müdafaa va-
Kitalan vesair inşaat yahud bir amme hizmetine 
mahsus aletler ve işaretler, 

5 - Kanal veya sulamağa mahsus nehir ve cet
vel ve ark ve bu kabilden sair inşaat, 

6 - Dikilmiş bağ çubukları ve meyveli ağaç 
ve fidanlar ile seyir ve meydan yerlerindeki 
ağaçlar, 

Üzerinde işlenirse failin göreceği ceza üç ay
dan iki seneye kadar hapis ve 250 liraya kadar 
ağır para cezasıdır. 

Bu fiiller hakkmda şikâyetname itasına hacet 
kalmaksızın dava takib olunur. 
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MADDE £ — 6u kanun neşri tarihinden mu

teberdir. t 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Adliye vekili memurdur. 
21- V-1938 

Bş.V. Ad.V. M.M.V. 
C. Bay ar Ş. Saraçoğlu 
Da. V. ; Ha. V. MaL V 
Ş. Kaya Dr. R. Araş F. Ağlan 

Mf. V. Na. V. îk.V. 
S. Ar ikan A. Çetinkaya Ş.Kesebir 
S.1.M.V, G.Î.V, Zr.V. 

Dr. H. Alatas Bana Tarkan F. Eurdoğlu 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 323 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkındaki 
kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve Bütçe, İktisad ve Maliye encümenlerinden mü-

rekkeb Muhtelit encümen mazbatası (l/l 128) 

T. c. 
Başvekâlet U -VI -1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2709 

Büyük Millet Mecl: si Yüksek Reisliğine 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkındaki 2731 numaralı kanunun bazı hükümlerinin 

değiştirilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 - VI -1938 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
, C. Bay ar 

Mueib sebebler 

Yünlü ve pamuklu mensucattan 2731 numaralı kanun mucibince alınmakta olan istihlâk vergisi
nin şayak ve mümasili kaba yünlülerle pamuktan imal olunan kapat bezlerinin ve yün battaniyele
rin maliyet fiatına fazlaca tesir ettiği anlaşılmıştır. Köylümüzün ve fakir halkımızın elbiselik ve 
iç çamaşırı olarak kullandığı mezkûr dokumaların ve battaniyelerin vergisini satış bedeline nazaran 
mümkün mertebe hafif, bir mikdara indirmek ve bu suretle Hükümetçe hayat pahalılığının tahfifi 
yolunda alınan tedbirlere bir yenisini daha ilâve etmek maksadile hazırlanan işbu lâyiha ile derpiş 
olunan tenzilât aşağıda gösterilmiştir: 

Kaput bezleri - 2731 numaralı kanuna göre kaput bezleri iki grupta toplanarak inöelerinin kilo
sundan 25 ve kabalarının kilosundan 15 kuruş vergi alınmaktadır. 

Takdim olunan lâyiha ile bu nevi dokumalar üç cinse tefrik edilerek kabalarmm kilosundan 4 <kû  
niş ve ortalarmm kilosundan 9 kuruş vergi alınması esası kabul olunmuş ve ince neviden olanların 
vergisinde bir ağırlık bulunmadığı cihetle aynen ipka olunmuştur. 

Nüfusumuzun büyük ekseriyetini teşkil eden köylü lehine kaput bezlerinde yapılan bu tenzilât 
istihlâk vergisinde 700 küsur bin lira raddesinde bir varidat noksanını ifade etmektedir. 

Kaba yünlüler - Kaba ve ucuz cinsten olan yünlü kumaşların gümrük tarifesinde taallûk etti
ği pozisyonlara ince.ve pahalı neviden olub istihlâk vergisi maliyet fiatlannda ehemmiyete şayan 
bir yer tutmayan kumaşlar da girdiği cihetle vergi tenzilâtının köylü ve fakir halk tarafından-gi
yilen ve ucuzlatılması matlub bulunan kumaşlara hasrı lâzım geldiğinden lâyihanın birinci maddesi 
ona göre hazırlanmıştır. 

Bu nevi kumaşlarda istihlâk vergisinden tenfcil olunan mikdar 449 bin lira raddesinde olub kıs
men askerî kumaşlara da taallûk etmektedir. 

1 Battaniyeler - Yapılan tedkikat yünlü battaniyelerin kilosundan halen kilo başına alınan 55 ku
ruş mikdarmdaki istihlâk vergisinin ağırlığım gösterdiği cihetle mezkûr vergi 10 kuruşa indiril
miştir. Bu tenzilâtın da tutan 83 bin lira raddesin dedir. 

Ham kauçuktan alman gümrük resminin tenzili mukarrer olub bu takdirde lâstik ayakkabıla-



rm maliyeti tenezzül edeceği cihetle deriden mamul ayakkabı imal edenleri himayeten lâstik çizme, 
potin ve mest üzerine giyilen kaloş ve şosonler müstesna olmak üzere lâstik ayakkabılardan ha
len kilo basma 150 kuruş mikdarında alınmakta olan istihlâk vergisi 160 kuruşa iblâğ edilmek lâ
zım gelmiş ve lâyihanın 3 ncü .maddesi bu maksadla tanzim edilmiştir. 

Merbut kanun lâyihası bu esaslar dahilinde hazırlanmıştır. 

Bütçe, îktısad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe, îktısad ve Maliye 27 - VI - 1938 

Muhtelit encümeni ' ". 
Karar No. 213 

Esas No. 1/1128 
Yüksek Reisliğe 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkındaki 2731 sayılı kanunun bazı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkında olub Başvekâle
tin 24 - VI - 1938 tarih ve 6/2709 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası
nın Bütçe, tktısad ve Maliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit bir encümende müzakeresi 
Umumî Heyetçe kararlaştırıldığından lâyiha 
mezkûr encümenlerden mürekkeb Muhtelit en
cümende Maliye ve îktısad vekilleri hazır ol
dukları halde okundu ve konuşuldu: 

Hayat pahalılığını gidermeği programının 
ana hatları içine alan Hükümet^ buna müessir 
olan muhtelif mevzuları ele alarak bilhassa köy
lü ve fakir halka ucuzluk temin edecek çare
leri aramakta ve imkân olanları yapmakta olub 
ahiren Yüksek Meclisçe bu mevzuda bir takım 
kanunlar kabul Duyurulmuştur. 

îşbu lâyiha ile de yine en çok köylü ve fakir 
halk tarafından kullanılmakta olan pamuk ve 
yünlü mensucatta bir ucuzluk temini istihdaf 
edilmiş ve bunun için de kaput bezi ve kaba 

yünlü kumaşlardan almmakta olan istihlâk ver
gilerinde mühim tenziller yapılmış ve bu rae-
yanda battaniyelerin de çok ağrr görülen istih
lâk vergisi indirilmiş ayni zamanda ham ka
uçuktan alman gümrük resminin tenzili Hükü
metçe mukarrer olduğundan lâstik ayakkabı 
larda bir ucuzluk vücude geleceği tabii 
ise de bunun memlekette geniş mikyas*-
ta yapılan kösele ve deriden mamul ayakkabı 

imalâtım müteessir edeceği düşünülerek bunları 
himaye maksadüe ve muvazeneyi temin için lâs

tikten mamul ayakkabıların istihlâk vergileri bir 
mikdar tezyid edilmiştir. 

Lâyihanın varidat üzerine yapacağı tesir ka
put bezlerinde sekiz yüz bin, kaba yünlü kumaş
larda 450 bin, battaniyelerde 83 bin lira ki he
yeti umumiyesi takriben 1 400 000 lira raddesin-
dedir. 

Bu tenzillerin zikredilen mallarm piyasadaki 
satış fiatlan üzerinde yapacağı tesir dahi hesab 
edilmiş ve bu tesirin kaput bezlerinin beher met
rosuna vasati olarak iki buçuk - üç kuruş ve top
tan metroları 300 kuruşa kadar satılan yünlü ku
maşların fiatında da takriben % 10 nisbetinde ve 
yün battaniyelerin beher kilosunda da 45 kuruş 
gibi bir tenzilden ibaret olacağı anlaşılmıştır. 

En ziyade köylü ve fakir halkın ihtiyaçları 
düşünülerek yapılan işbu tenzilleri yerinde gö
ren Encümenimiz lâyihayı esas itibarile kabul et
mekle beraber Hükümetçe de ifade edildiği veç
hile bu tenzilâtla halkm en mübrem ihtiyacı olan 
bu eşya üzerinde elde edilen ucuzluğun kâfi ol
madığı ve bu mallarm daha ucuz satılabilmesini 
temin için ahiren Yüksek Meclisçe kabul buyuru-
lan Devlet sermayesile teşkil edilen müessesele
rin murakabe ve kontrolü hakkındaki kanunuun 
iyi ve müessir bir şekilde tatbik edilmesi sure-
tile bu malların maliyetinin indirilebileceğini ve 
bunun neticesi olarak da esaslı bir ucuzluk el
de edilebileceğini mümkün gören Encümenimiz 
bunu temine yeter tedbirler alınmasını temenni
ye şayan görmüştür. 

Lâyiha üzerinde yalnız tertibe aid bir deği
şiklik yapılmış, üçüncü madde sıra itibarile baş-
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ta gelmesi icab ettiğinden birinci madde olarak 
yazılmış ve diğerlerinin numaralan bu yolda 
tashih edilmiştir. Bir de lâyihanın ikinci madde
sinin (A) fıkrasında tesbit edilen evsafı haiz ku^ 
maşlardan kıymeti iki yüz yirmi kuruşa kadar 
olanların tenzilâta tâbi tutulduğu yazılı olub bi
lâhare Hükümetçe yapılan hesablarda bu tenzi
lâtın kıymeti 275 kuruşa kadar olanlara da teş
mili mümkün olduğu izah edilerek kıymetin 275 
olarak tashihi teklif edilmiş ve Encümence kabul 
olunmuştur. Keza (B) fıkrasında tesbit edilen 
240 kuruş krymet de ayni suretle 300 kuruşa çrica-
nlmıştrr. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Re-
isliğe sunuldu. 

Muhtelit E. Reisi M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. öymen 
Balıkesir Çorum Diyarbakır 

E. Adakan E. Sabri Akgol Rüştü Bekit 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Kırklareli 
Ş.ödül 
Malatya 
O. Taner 

Ordu 
H* Yalman 

Tokad 
S. Genca 
Afyon K. 

Berç Türker 
Gazi Anteb 

Bekir Kaleli 
Bayazıd 

İhsan Tav 
Diyarbakır 

H. öniz 
Manisa 

Tahvr Bitti 

îzmir Kayseri 
E. Çakır N. Kerven 
Kırşehir Malatya 

M. Seyfeli M. öker 
Maraş Mardin 

A. Tiridoğlu R. Erten 
Seyhan Srvas 

N. Eldeniz R. Çirier 
Trabzon Afyon K. 
Sim Doy İzzet Akosman 

Edirne Eskişehir 
Mecdi Boysan Emin Sazak 

Giresun îzmir 
Muzaffer Kılıç Rahmi Köken 

Bursa Tekirdağ 
Dr. Galîb Kahraman Faik öztrak 

İstanbul îzmir 
A. Bayındır Kâmil Dursun 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkındaki 2731 numaralı kanunun bazı hü

kümlerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bazı maddelerden istihlâk ver
gisi alınması hakkındaki 2731 numaralı kanu
nun birinci maddesinin 9 numaralı bendi aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

9 - Pamuk ipliği, pamuklu mensucat ve pa
muktan hazır eşya; 

1 - Hariçten idhal olunan veya dahildeki 

MUHTELİT ENCÜMENİN DEÖİŞTİRİŞÎ 

MADDE 1 — Bazı maddelerden istihlâk ver
gisi alınması hakkındaki 27 - V -1935 tarih ve 
2731 saydı kanunun birinci maddesinin 5 numa
ralı bendinin «B» fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

B) Her nevi ayakkabı (deriden maada) me-
vaddı sarie ile müretteb ve gayri müretteb (id-
halât umumî tarifesinin 447 numarasmm A ve 
B pozisyonlarına giren her nevi) beher kilo 
gramdan 160 kuruş (ancak bu ayakkabıların 
hariçten idhali halinde beher kilo gramından 196 
kuruş alınacaktır.) 

MADDE 2 — Ayni kanunun birinci madde
sinin 9 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

9 — Hükümetin teklifi aynen. 
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fabrikalarda imal olunub fabrikalardan satılan 
pamuk iplikleri (idhalât umumî tarif esinin 366, 
367, 368, 369, 370 ve 373 numara ve bu numara
ların pozisyonlarına giren ipliklerin) 24 ingiliz 
numarasına kadar olanlarının kilosundan 13,5 
kuruş ve 24 ingiliz numarasından yukarı olan
ların kilosundan 22 kuruş, 

II - Hariçten idhal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda kendi imâl ettikleri ipliklerle do
kunan pamuk mensucatı (İdhalât umumî tarife
sinin 377, 378 ve 379 numara ve bunlarm pozis
yonlarına giren her nevi): 

A) İdhalât umumî tarifesinin 377 numara
sına ve bunlarm pozisyonlarına giren mensu
cattan: 

Metre murabbamm sıkleti 100 grama kadar 
(100 dahil) olanların kilosundan 25 kuruş, metre 
murabbamm sıkleti 100 gramdan 150 grama ka
dar (150 dahil) olanların kilosundan 9 kuruş, 
metre murabbamm sıkleti 150 gramdan fazla 
olanların kilosundan 4 kuruş. 

B) İdhalât umumî tarifesinin 378, ve 379 
numara ve bunlarm pozisyonlarına giren mensu
cattan: 

Beher metre murabbamm sıkleti 150 grama 
kadar (150 dahil) olanların kilosundan 25; be
her metre murabbamm sıkleti 150 gramdan 
fazla olanların beher kilo gramından 15 kuruş. 

O) İdahlât umumî tarifesinin 371, 372, 374, 
375, 376, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 numara ve 
bu numaraların pozisyonlarına giren bilûmum 
pamuk mensucat ve pamuktan yapılmış hazır eş
yanın beher kilosundan 55 kuruş. 

MADDE 2 — Aynı kanunun birinci madde
sinin 10 numaralı bendi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

10-- Yün ve kıl ipliği, yün ve kıl mensucat, 
yünden ve kıldan yapılmış hazır eşya; 

I - Hariçten idhâlolunan veya dahildeki fab
rikalarda imâl edilib fabrikalardan satılan (İd
halât umumî tarifesinin 102 ve 103 numarala
rına ve bunlarm pozisyonlarına giren her nevi) 
yün ve kıl ipliklerinin beher kilo gramından 
35 kuruş. 

II - Hariçten idhâlolunan 'veya dahildeki 
fabrikalarda kendi imâl ettikleri ipliklerle do
kunan yün ve kıl mensucat, yün ve kıldan yapıl
mış hazır eşya (İdhalât umumî tarifesinin 105, 

MADDE 3 — İkinci madde aynen 
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106 ve 10? numaralarına ve bunların pozisyonla
rına giren her nevi): 

A) îdhalât umumî tarifesinin 106 B, C po
zisyonlarına giren ve eni 140 santimden aşağı 
olmayan kumaşladan metre murabbamm sıkleti 
600 grama kadar (600 dahil) olanların metresi: 
nin yerli fabrikalarda toptan satış fiatı ve ha
riçten idhal olunanlarda gumrükden çıkarılıncaya 
kadar yapılacak her türlü zarurî masraflar ve is-

tinlâk vergiside dahil olmak üzere ödenecek vergi
lerin ilâ vesile hâsıl olan kıymeti 220 kuruşa ka
dar olanların kilosundan 10 kuruş. 

B) îdhalât umumî tarifesinin 106 B, O 
pozisyonlarına giren ve eni 140 santimden aşa
ğı olmayan kumaşlardan metre murabbamm 
sikleti 600 gramdan fazla olanların metresinin 
yerli fabrikalarda toptan satış fiatı ve hariçten 
idhal olunanlar da gümrükten çıkarılıncaya ka
dar yapılacak her türlü zarurî masraflar ve is
tihlâk vergisi de dahil olmak üzere Ödenecek 
vergilerin ilâvesile hâsıl olan kıymeti 240 kuru
şa kadar olanların kilosundan 6 kuruş. 

C) Yukarıda A, B, fıkralarında yazılı ku
maşlardan gayrisinin metre murabbamm sikleti 
600 grama kadar (600 dahil) olanların kilosun
dan 45 kuruş; metre murabbamm sikleti 600 
gramdan fazla olanların kilosundan 25 kuruş. 

Ç) (Îdhalât umumî tarifesinin 104, B ve A 
108,109, 110,111,112, 113 ve 114 O, Z numara 
ve pozisyonlarına ye 115, 116, 117, 118, 119, 
120,122,123,124,125 numara ve pozisyonlarına 
giren bilûmum) yün ve kıl mensucat ve mamu-
lât ile yün ve kıldan yapılmış hazır eşyanm be
her kilosundan 55 kuruş. 

D) îdhalât umumî tarifesinin 121 numarası
na giren battaniyelerin kilosundan 10 kuruş. 

E) Îdhalât umumî tarifesinin 126 numara
sına giren) şapka taslaklarının beherinden 25 

kuruş. ı 
Bu kanunun tatbikatında at ve keçi - tiftik 

hariç - kzlmdan maada olan hayvan kılları yün 
mefhumuna dahildir. « i 

MADDE 3 — Ayni kanunun 1 nd maddesi
nin 5 numaralı bendinin B fıkrası aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

B : Her nevi ayakkabı (Deriden maada) 
mevaddı saire ile müretteb ve gayri müretteb 
ithalât umumî tarifesinin 447 numarasmm A ve 
B pozisyonlarına giren her nevi) beher kilogra-
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mmdan 160 kuruş (Ancak bu ayakkabıların 
hariçten idhali halinde beher kilogramından 
196 kuruş alınacaktır.). 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Adliye, Dahiliye, Maliye, Iktzsad, Güm-
ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

24 - VI -1938 
Bş. V, 

C. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf . V. 

8. Artkan 
S. î. M. V. 

Dr. H. AUtaş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
j 

Na. V. 
A. Çetinkaya 
G. î. V. 

Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

MADDE 4 — Dördüncü madde aynen. 

MADDE 5 — Beşinci madde aynen. 

t>m<i ~4».~ 
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S. Sayısı:326 
Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe, İktisad Maliye 

encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (I 1129) 

T.C. 
Başvekâlet 24 - V I - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2711 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun 'bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Maliye vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı-, 
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Mucib sebebler 

Muamele vergisi kanunile beş beygire kadar muharrik kuvvetle çalışan ve' günde on amele kulla
nan sınaî müesseselerin vergiden muaf tutulması bazı sanayi zümrelerinde vergiden kurtulmak için 
küçülme .veya parçalanma yolunu açmıştır. Bu hal sanayiin ilerlemesine hail olduğu gibi hem gay-
rimeşru rekabete meydan vermekte hem de Hazineye girmesi lâzımgelen vergilerin girmemesini intaç 
eylemektedir. 

Vergide adaleti temin etmek ve binnetice sanayi sahasında muuhtel olan nizamı iade etmek înak-
sadile hazırlanan merbut lâyihada muharrik kuvvet kullanan sanayi: müesseselerinin esas itibarile 
kamilen mükellefiyeti derpiş olunmuş ve bunlardan vergi vermeyecek olanlar tasrihan tadad edil
miştir. Ancak kanunda sayılan sanayi haricinde kalanlardan da mahiyet ve mevzulrı itiabrile mu
afiyete alınması icab edenler zuhur ettiği takdirde bunların da muaf iyete alınabilmesini teminen Hü
kümete salâhiyet verilmesi derpiş edilmiştir (Madde : 2). 

Muharrik kuvveti beş beygire kadar olan sınaî müesseselerden defter tutmak, satış beyannamesi 
vermek gibi mükellefiyetleri kolaylıkla yapamayacağı anlaşılanların vergilerini götürü olarak al
mak suretile hem bu nevi müesseselere kolaylık temini, hem kontrolün basitleştirilmesi muvafık 
olacağı düşünülerek diğer bazı vergilerde olduğu gibi bunlar hakkında da: verginin maktu şekilde tah
silini temin için Maliye vekâletine salâhiyet verilmiştir (Madde : 3). 

Halen teşviki sanayi kanunundan bilistifade gümrük resminden muaf olarak idhal edilen ve 
bu sebebden dolayı muamele vergisi vermeyen makinelerin gümrük resmi hakkında bu kerre takar
rür eden şekle göre bunlardan muamele vergisi alınmaı lâzımgelib halbuki sanayi ve maadinde müs
tamel ve memleketimizde imal olunmayan her türlü makine, alât ve edevat ve bunların yedek ve tec-
did .parçalarından muamele vergisi alınmaması iltizam edildiğinden bunu teminen lâyihaya bir 
fıkra ilâve edilmiştir (Madde : 1). 



Bütçe, îktısad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe, îktısad ve Maliye 27 - VI - 1938 

Muhtelit encümeni 
Mazbata No. 217 

Esas No. 1/1129 
Yüksek Reisliğe 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun ba
zı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında olub 
Başvekâletin 24 - VI - 1938 tarih ve 6/2711 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihasmm Bütçe, İktısad ve Maliye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit bir encümende 
müzakeresine Umumî Heyetçe karar verilmiş 
olmakla lâyiha mezkûr encümenlerden mürek
keb Muhtelit encümende Maliye ve îktısad ve
killeri hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu: 

Halen mevcud olan muamele vergisi kanu
nuna göre kuvvei muharrikesi beş beygiri geç-
miyen sanayi müesseselerini vergiden istisna 
etmektedir. Bu vaziyet büyük mikyasta kuvvei 
muharrike kullanan bazı sanayi zümrelerinin 
parçalanmasma sebebiyet vermiş ve bu halin 
devamı memleketimizde sanayiin tekâmülüne 
ve ilerilemesine engel olmuştur. Bu neticeyi gö
ren Hükûmfet bu lâyiha ile kullandıkları kuvvei 
muharrike ne olursa olsun bütün sanayi zümre
lerini muamele vergisine tâbi tutmakta ancak 

mükellefiyette bu umumiyet kaidesi tatbik edil
diği takdirde yaşamalarına imkân kalmıyacak 
olan bazı sanayi zümrelerinin bu hükümden 
müstesna tutulması şeklinde yeni bir prensib 
konulmasını istemektedir. 

Verilen izahata göre encümenimiz bu pren
sibi esas itibarile kabul eylemiş, müstesna tu
tulan sanayi zümrelerine bazı kısım sanayiin 
dahi ilâvesi lâzımgeleceği encümenin bazı azası 
tarafından mevzubahs edilmiş ise de lâyiha mu
harrik kuvveti beş beygire kadar olan ve bu lâ
yihada zikredilmeyen sanayi zümrelerinden icab 
edenlerin muafiyet zümresine idhali için Hükü
mete mezuniyet vermekte olduğundan istenilen 
şeyin bununla temini kabil olacağını düşünerek 
bahsedilen zümrelerin şimdiden kanun metnine 
idhali zarurî olmadığı neticesine varmıştır. Bu 
esas dairesinde kabul edilen birinci ve ikinci 

madde birleştirilerek ve tertibe aid bazı değişik
likler de yapılmak suretile yeniden yazılmıştır. 

Lâyihanın üçüncü maddesi muharrik kuvve
ti beş beygiri geçmeyen sınaî müesseselerin bir 
yılda yaptıklarına bakılarak toptan yıllık vergi
ye bağlamak için Maliye vekiline salâhiyet ver
mekte ve bu hüküm bu lâyiha ile mükellefiyet 
altına girecek olan küçük sanayi zümrelerine ver
gilerini tediye bakımından kolaylık temin etmek
te olub bu esası dahi aynen kabul eden encüme
nimiz mezkûr maddeyi ikinci madde olara.k ve 
yazıya aid bazı değişiklikler yapmak suretile 
yeniden hazırlamıştır. 

Lâyihanın dördüncü maddesi resen veya ik-
malen, yahud ihbar veya tedkik neticesinde 
tarhedilen vergi ve zamların katğileştikleri ta
rihten itibaren bir ay içinde tahsil olunacağını 
ifade eden muamele vergisi kanununun 25 nci 
maddesini kaldırmaktadır. Muamele vergisinin 
tahsilinde kabul edilen esasa göre itiraz tahsili 
durdurmakta ve temyiz ise icrayı tehir etme
mekte olub bu esasa aykırı bir hüküm ifade 
eden mezkûr madde kaldırılarak bu nevi tar-
hiyatın da diğerlerinde kabul edilen usule bağ
lanmasını yerinde gören encümenimiz bunu da 
üçüncü madde olarak kabul eylemiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 
Muhtelit E. Reisi M. M. Kâtib 

İsparta Trabzon ' istanbul 
Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. Öymen 

Balıkesir Çorum Diyarbakır 
E. Adakan E. Sabri Akgöl R. Bekit 

Gazi Anteb izmir Kayseri 
A. H. Ayerdem H. Çakır N. Kerven 

Kırklareli Kırşehir Malatya 
Ş. Ödül M. Seyfeli M. öker 

Malatya Mardin Ordu 
O. Taner R. Erten H. Yalman 
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Beyhan 

İV. Eldeniz 
Afyon K. 

îzzet Akosman 
Eskişehir 

Emin Sazak 

Sivas 
B. Çiner 

Afyon K. 
Berç Türker 
Gazi Anteb 

Tokad 
S. Genca 
Edirne 

Hecdi Boysan 
Giresun 

izmir 
Rahmi Köken 

İstanbul 
A. Bayındır 

Bekir Kaleli Muzaffer Kılıç 

Bayazıd 
İhsan Tav 

izmir 
Kâmil Dursun 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Diyarbakır 
H. Öniz 
Manisa 

Tahir Hitit 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

2430 numaralı muamele vergisi kanununun bazı 
hükümlerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2430 numaralı muamele ver
gisi kanununun 2 nci maddesinin (O) fıkrası 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

O - Halı imalâthaneleri; sanayi ve maadinde 
kullanılıb memlekette imal edilmeyen ve envai 
icra Vekilleri Heyeti kararile tayin ve ilân edi
lecek olan makine alât ve edevatı ile bunların 
yedek ve tecdid aprçaları (idhal dolayısile). 

MADDE 2 —Ayni kanunun 2 nci maddesine 
aşağıda yazılı fıkralar ilâve edilmiştir: 

R - Muharrik kuvvet kullanmayan ve en faz
la günde on işçi çalıştıran müesseseler; (işçi ade
dinin tayininde bir evvelki ayda ödenen işçi gün
delikleri mecmuunun o ay içinde çalışmış olan 
gün adedine taksimi suretile bulunan mikdar 
esas olur.) 

5 - Muharrik kuvvetleri beş (dahil) beygire 
kadar olan: 

Sabun, reçel ve şekerleme, alkolsüz meşrubat, 
süt ve mamulâtı, ayakkabı (lâstik ayakkabı ha
riç) soba, zarf ,şapka, ispençiyari ve tıbbî müs
tahzarlar, meşin ve sahtiyan fabrika ve imalât
haneleri; dondurmacılar, kuru kahveciler, tuz 
değirmenleri, terzihaneler, kuyumcular, teneke
ciler, 

Muharrik kuvveti beş beygire kadar olan ve 
burada,zikredilmeyen sanayi zümrelerinden icab 
edenlerin bu fıkraya idhaline Hükümet salahi
yetlidir. 

MADDE 3 — Muharrik kuvveti beş (dahil) 
beygire kadar olan smaî müesseseleri bir yılda 
yaptıklarına bakılarak toptan yıllık vergiye 

MUHTELİT ENCÜMENİN DEĞlŞTİRİŞt 

Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerini 
tadil eden ve bu kanuna yeniden bazı hüküm

ler ekliyen kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2430 sayılı muamele vergisi ka
nununun ikinci maddesinin «O» fıkrası aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye ye
niden R ve S fıkraları eklenmiştir: 

O) Halı imalâthaneleri, sanayi ve maden iş
lerinde kullanılıb memlekette imal edilmeyen 
ve nevileri icra Vekilleri Heyetince tayin ve 
ilân edilecek olan makineler ile alât ve ede
vat ve bunların yedek ve tecdit parçaları, 

R) Muharrik kuvvet kullanmayan ve en 
fazla günde on işçi çalıştıran müesseseler; (işçi 
adedinin tayininde bir evvelki ayda ödenen 
işçi gündelikleri mecmuunun o ay içinde çalışıl
mış olan gün adedine taksimi suretile bulunan 
mikdar esas olur), 

S) Muharrik kuvvetleri beş (Dahil) beygiri 
ve kullandıkları işçi sayısı günde onu (Dahil) 
geçmiyen; 

Sabun, reçel ve şekerleme, alkolsüz meşrubat, 
süt ve mamulâtı, ayakkabı (Lâstik ayakkabı 
hariç), soba, zarf, şapka, ispençiyari ve tıbbî 
müstahzarlar, meşin ve sahtiyan, fabrika ve 
imalâthaneleri, dondurmacılar, kuru kahveciler, 
tuz değirmenleri, terzihaneler, kuyumcular, te
nekeciler. 

Muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi sayısı 
onu geçmiyen ve bu fıkrada zikredilmeyen sa
nat zümrelerinden icab edenlerin bu fıkraya id
haline îcra Vekilleri Heyeti mezundur. . 

MADDE 2 — (S) fıkrası haricinde kalan 
ve muharrik kuvveti beş beygiri geçmeyen sı
naî müesseseleri bir yılda yaptıklarına bakılarak 
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bağlamaya Malîye vekâleti salahiyetlidir. 

Toptan yıllık verginin matrahı 21 nci mad
dede yazüî takdir heyetleri marifetile tesbit 
olunur. 

Mezkûr heyetlerce verilecek kararlara mükel
lef ve alâkalı malmemuru tarafından itiraz ve 
temyiz olunabilir, bu suretle tayin olunan 
vergiler aylık taksitlerle ve bir aym vergisi er
tesi aym on beşinci günü akşamma kadar yatı
rılmak suretile tahsil olunur. Taksitlerini mi
adında yatırmayanlardan vergi % 10 zamla ve 
tahsili emval kanununa göre tahsil olunur. 

MADDE 4 — 2430 numaralı muamele ver
gisi kanununun 25 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye, İktısad. ve İnhisarlar vekilleri 
memurdur. 

24-VI-1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. Y. Ha. V. Mal. V. 

•Ş. Kaya F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Ankan A. Çetinkaya .Ş. Kesebir 
S. I.M.V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. H. Alatas Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

toptan yıllık vergiye bağlamağa maliye vekâleti 
salahiyetlidir. 

Toptan yıllık verginin matrahı 21 nci mad
dede yazılı takdir heyetleri marifetile tesbit olu
nur. 

Mezkûr heyetlerce verilecek kararlara karşı 
mükellef ve alâkalı mal memurları tarafından 
muamele vergisi kanunundaki hükümler daire
sinde itiraz ve temyiz talebinde bulunulabilir. Bu 
suretle tayin, olunan vergiler aylık taksidlerle 
ve bir ayın vergisi ertesi ayın on beşinci 
günü akşamına kadar ve taksidlerini miadında 
vermeyenlerin vergisi yüzde on zamla ve tahsili 
emval kanununa göre tahsil olunur. 

MADDE 3 — Dördüncü madde aynen. 

MADDE 4 — Beşinci madde aynen. 

MADDE 5 — Altıncı madde aynen, 

( S. Sayısı : 326 ) 



S. Sayısı: 327 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı kanunun 
değiştirilmesine dair kanun lâeihası ve Bütçe, İktisad ve 

Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (1/1130) 

T.Ç. ' ': ' 
RaşveMUt 

Komrlar müdürlüğü 
Sm/% : 6/271 

Büyük Millet Meclili Yüksek Reisliğine 

1055 numaralı teşviki sanayi kanunile bunu tadil eden 2261 numaralı kanunun bazı maddelerinin 
tadili ve ilgası hakkında îktısad vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 - VI - 1938 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başevkil 
C. Bayar 

1 Mucib sebebler lâyihası ' 

2261 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddelerine tevfikan tanzim edilen beş senelik ham mad
deler muafiyet cetveli 1933 malî yılındanberi tatbik edilmekte olub bu cetvelin hükmü 1937 malî yılı 
sonunda nihayet bulacaktır. 

Ayni kanunun ikinci maddesinde (beş sene sonra tekrar ayni suretle beş sene için yeni bir cetvel 
yapılır) denilmektedir. Tanzim, edilecek olan bu yeni beş senelik ham maddeler muafiyet cetveli 
yerine asgarî gümrük tarife listesinin tanzimile teşviki sanayi kanunundan istifade etmeyen sınaî 
müesseseleri de muafiyet çerçevesi içine almak ve bu suretle himayeyi daha geniş mikyasta sanayie 
teşmil etmek ve yine ayni mülâhaza ile 2231 sayılı kanunun birinci maddesinin O fıkrasında 
yazılı makine alât ve yedek aksam muafiyetinin kaldırılarak yerine bunları asgarî bir gümrük res
mine tâbi tutmak ciheti düşünülmüştür. Bu maksadı temin için 2294 ve sayılı kanunların 
verdiği salâhiyete istinaden asgarî gümrük tarifesine tâbi tutulmaları icab eden ham maddeler ve ma
kine alât-ve yedek aksam için îera Vekilleri Heyeti tarafından birer liste tanzim ve tasdik edilmiş
tir. Sanayie lüzumu olan ham maddeler ile makine alât ve yedek aksamının gümrük resmi muafiye
tinin; t bu suretle teşmil ve tevsiinden sonra 2261 numaralı kanunun birinci maddesinin B< fıkrası 
ile» C fıkralarının kaldırılması icab etmektedir. Ancak makine ve mevaddr ibtidaiye muafiyetleri 
gümrük resminin tenzili suretile temin edildiği takdirde 2261 sayılı kanunun 3 ncü maddesile istih
daf edilen gayenin elde edilebilmesi için lâyihanın birinci maddesinde zikredilen müesseselerin tesis, 
tevsi ve nakillerinin murakabeye tâbi tutulması lüzumlu ve zarurî görülmüştür. 

Diğer cihetten askerî fabrikalar namına hariçten eelbedilen ham maddelerle makine alât ve ede
vatın asgarî gümrük tarifesine de tâbi tutulmayarak şimdiye kadar olduğu gibi gümrük ve buna 
munzam resimlerden muaf tutulmasının muvafık olacağı düşünülmüş olduğundan, lâğvedilen fıkranm > 
yerine projede yazılı fıkra konulmuştur, 

B fıkrasının lağvından sonra gümrük resminden muaf tutulacak ham maddelerden hangilerinin 
muafiyete tâbi tutulacağına ve hangi nevi sanayie tahsis edileceğine ve vekâletçe tanzim edilecek 
ham maddeler muafiyet cetveline dair hükümleri ihtiva eden kanunun 2 nci maddesine lüzum kal
mamış olduğundan bu madde de tamamen kaldırmıştır. 
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Bütçe, îktısad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe, ÎMısad ve Maliye \ ! ' 27 - VI - 1938 

Muhtelit encümen 
Mazbata No, 215 

Esas No. î/1130 
Yüksek Reisliğe 

1055 sayılı Teşviki sanayi kanunile buna ek 
2261 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadili ve 
bazı hükümlerinin kaldırılması hakkında olub 
Başvekâletin 6/2710 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihasının Bütçe, îktı
sad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muh
telit bir encümende müzakeresine umumî He
yetçe karar verilmiş olmakla lâyiha mezkûr 
encümenlerden mürekkeb Muhtelit encümende 
Maliye ve îktısad vekilleri hazır oldukları hal
de okundu ve konuşuldu; 

Gerek 1055 sayılı teşviki sanayi hakkındaki 
kanun ve gerekse bu kanun hükümlerini kıs
men değiştiren 2261 sayılı kanunun ikinci mad
desi gümrük resminden muaf tutulacak iptidaî 
maddelerle bu maddelerin hangi sanayie tatbik 
olunacağını ve bunlardan hangilerinin temamen 
veya bir nisbet dahilinde kısmen muaf olacak
larını gösteren bir cetvelin beş sene muteber 
olmak üzere icra Vekilleri Heyetince tesbit ve 
ilânını emretmektedir. 

Hükümet bu lâyiha ile memleket iktisadiya
tının yeni icablarma uygun bir şekilde bu esa
sın değiştirilmesini istemektedir. 

Verilen izahata nazaran; 2261 sayılı kanu
nun emretmiş olduğu beş senelik muafiyet cet
veli bundan böyle neşrolunmayarak bu maksad 
2294 sayılı kanunla verilen salâhiyete istina
den iptidaî maddeler hakkında asgarî gümrük 
tarife listesi tanzim edilmek suretile istihsal 
edilmiş bulunacaktır. Bu suretle Teşviki sanayi 
kanunundan istifade etmeyen diğer sanayi mü
esseseleri de bu muafiyetlerden istifade yolunu 
bulmuş olacaklarından memleket sanayii daha 
geniş mikyasta bir inkişafa mazhar olacaktır. 

Gerçi bir kısım aza müddetle mukayyed ol
mayan böyle bir muafiyet cetvelinin sanayi erba
bını teredidüde sevkedeceğini ve yeni teşebbüs
lerin vücude gelmesine mâni olacağını ileri sür-
müşlerse de verilen izahata nazaran bu gün 
memlekette kurulu olan sanayiin ihtiyaçları ta-

mamile nazara alındığı ve bu listede yapılacak 
değişiklikler yine bu ihtiyaçların icablarma 
uygun olarak yapılacağı ve neticede kurulu' sa
nayiin hiç müteessir olmayacağı gibi yeniden 
kurulması istenilen sanayi de lâyihanın birinci 
maddesile esasen tesis murakabe ve kontrolüne 
tâbi bulunduğu için bidayetten müsaade almak 
mecburiyetinde olan bir müteşebbisin yeni ku
racağı bir sanat şubesi memleketin ihtiyaçlarına 
muvafık ise bunun ve muhtaç olduğu mevaddın 
himaye edileceğinin tabiî olduğu ve binaenaleyh 
düşünülen mahzurun varid bulunmadığı anlaşıl
mıştır. Bu suretle lâyiha ile yapılması istenilen 
değişiklikler esas itibarile Encümenimizce de 
kabul edilmiştir. 

2261 sayılı kanunun birinci maddesi muci
bince sınaî müesseselerin getirecekleri her nevi 
makine, alât ve bunların yedek ve tecdid parçaları 
gümrük resminden tamamen muaf ise de bu lâ
yiha ile bu muafiyet kaldırılmış ve verilen iza
hata nazaran da asgarî gümrük tarifesine tâbi 
tutulacakları ve serbestçe idhal edilecekleri 
anlaşılmıştır. Buna mukabil lâyihanın birinci 
maddesile memleket ihtiyacından fazla istihsale 
mâni olmak üzere birinci sınıf vasfı haiz bir 
müessese kurmak veya mevcudları bu vasfı ik-
tisab edecek derecede tevsi etmek veya bir şehir
den diğer bir şehre nakletmek veya imalâtının 
nevini değiştirmek isteyenler üzerinde bir tesis 
murakabe ve kontrolü vücude getirilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesile Askerî fabrika
lar ihtiyacı için idhal edilecek ham maddelerin 
gümrük resminden tamamile muafiyeti teklif 
edilmiştir. Yalnız askerî fabrikaların umumî 
muvazeneden aldıkları tahsisatla çalıştıkları ve 
makinelerinin gümrük resmine tâbi tutulmaması 
bu bütçeye bir nevi munzam tahsisat verilme
si mahiyetini iktisab eylediğinden maddeden bu 
fabrikaların getireceği makine, alât ve bunların 
yedek parçalarının da muaf olması hakkındaki 
fıkra Hükümetin teklifile kaldırılmış ve gümrük 
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resmine tâbi tutulması esası kabul olunmuştur. 

Dördüncü maddede lâyihanın birinci madde
sindeki müsaadeyi almadan fabrika kuranların 
fabrikaların kapatılması esası konulmuş ise 
de kurulmuş olan bir fabrikanın kapatılmasını 
ağır bulan Hükümet bu kanunsuz hare
keti başkaca cezaî müeyyidelere bağla
manın memleketin iktisadiyatına daha uy
gun düşeceği mülâhazasile dördüncü maddenin 
tadilini teklif eylemiştir. Makine getirmek ser
bestisi bu lâyiha ile temin edildiğine göre bir mü
teşebbisin serbestçe makine getirmesi mümkün ise 
de buna muktazi binanın inşası ve fabrikanın te
sisi vekâletin müsaade ve kontrolüne tâbi tutul
duğundan bu müsaadeleri almadan bir fabrikayı 
vücude getirmiş olanlardan bu teklif mucibince 
getirdikleri makine ve alât ile yedek parçalarının 
gümrük resimlerinin ve bunlara munzam resim 
ve vergilerin yirmi beş misli olarak ve keza ruh
satsız bina inşa eden ve fabrika açanlar hakkın
da belediye kanunile aid oldukları kanunlardaki 
cezalar da tahsil edilmek şartile fabrikalarının 
kapatılmamasını bu kadar riski göze almış bir 
müteşebbis için daha adilâne bulmuş olan encü
menimiz teklif olunan maddeyi aynen' kabul 
eylemiştir , 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen ve bu esas
lar dahilinde yeniden hazırlanan kanun lâyihası 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu

mî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 
Mu. En. Reisi 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Balıkesir 
E. Adakan 
Gazi Anteb 

A. H. Ay erdem 
Kırklareli 

Ş.'Ödül 
Malatya 

O. Taner 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Sivas 

R. Çiner 
Afyon K. 

Berç T ürker 
Gazi Anteb 
B. Kaleli 

îzmir 
R. Köken 

Zonguldak 
Esad 

Diyarbakır 
H. Öniz 
Manisa 

T, Hitit 

M. M. 
• Trabzon 
R. Karadeniz 

Çorum 
E. S. Akgöl 

İzmir 
H. Çakır 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
H. Yalman 
Tokad 
S. Genca 
Edirne 
M. Boysan 
Gümüşane 
E. 8. T ör 
Konya 

H. Dikmen 
Bayazıd 

İhsan Tav 
İstanbul 

A. Bayındır 
Tekirdağ 
F, öztrak 

Dr 

Kâ. 
istanbul 

F. öymen 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Kayseri 

N. Kerven 
Malatya 
M. öker 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 

-İV. Eldeniz 
Afyon K. 

7. Akosman 
Eskişehir 

E. Sazak 
Giresun 
M. Kılıç 

Samsun 
Ali Tunalı 

Bursa 
G. Kahraman 

izmir 
K. Dursun 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

28 mayıs 1927 tarihli ve 1055 sayılı teşviki sa
nayi kanununa müzeyyel 8 - VI - 1938 tarihli ve 

2261 îsayüı kanunun tadili hakkında lâyiha 

MADDE 1 — 1055 saydı teşviki sanayi ka
nununda yazılı birinci smıf smaî müessese ev
safını haiz müessese kurmak yahud mevcud 
müesseseleri birinci smıf evsafmı iktisab edecek 
derecede tevsi etmek veyahud bu evsafı haiz mü
esseseleri daha ziyade büyültmek, ve bu nevi 
müesseseleri bir şehirden başka bir şehre naklet
mek veya imalâtının nevini değiştirmek isteyen
ler evvel emirde îktısad vekâletinden müsaade 
almak mecburiyetindedirler. 

Bu müsaadelerin verilebilmesi için 2261 sa
ydı kanunun 3 ncü maddesinde yazdı evsaf ve 
şeraitin mevcudiyeti lâzımdır. 

MADDE 2 — 2261 sayılı kanunun birinci 
maddesinin B ve O fıkraları kaldırılmış ve bu
nun yerine aşağıdaki fıkra konulmuştur : 

Askerî fabrikalar ihtiyacı için hariçten geti
rilecek ve nevi ve mikdarı îktısad ve Millî Mü
dafaa vekâletlerince tesbit ve icra Vekilleri He
yetince tasdik edilecek olan ham maddeler ile 
bu fabrikalara lüzumu olan her nevi makine, 
alât ve bunlarm yedek ve tecdid parçaları güm
rük ve buna munzam resimlerden muaftır. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı müsa
adeler îktısad vekâletince verilmeden evvel sı
naî müesseselere belediyelerce inşaat ve kuvvei 
muharrike ruhsatiyeleri verilemez. 

MADDE 4 — Birinci maddede yazdı müsaa
deleri almayan müesseseler bu müsaadeyi alın
caya kadar îktısad vekâletinin emrile kapatdır. 

MUHTELİT EINCÜMEHEN HEĞ;î$rtRl£î 

Teşviki sanayi kanunüe bu kamına, mü^yyel 
2261 sayılı kanunun tazı hükümlerinin . de

ğiştirilmesine . dair, kanun lâyİJyom 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — 3 haziran 1933 tarik ye 2261 
sayılı kanunun birinci maddesile tadil edilen 
teşviki sanayi hakkındaki 28 mayıs 1927 tarih 
ve 1055 saydı kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Smaî müesseselere aid olub memleket dahi
linde bulunmayan veya kâfi mikdarda istihsal 
veya imal edilmeyen aşağıda yazdı maddeler 
gümrük ve buna munzam resimlerden muaftır. 

A) Bu müesseseler ile müştemilâtının tesis, 
inşa ve tevsiine muktazi her nevi inşaat malze
mesi, 

B) Askerî fabrikalar ihtiyacı için hariçten 
getirilecek ve nevi ve mikdarı îktısad ve Millî 
Müdafaa vekâletlerince tesbit ve îcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek olan ham maddeler; 

C) Bu müesseselere aid olarak vücude geti
rilecek nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvvei mu
harrike istihsal ve nakil tesisatma muktazi bil
cümle malzeme (inşaat malzemesi dahil) ve ve
saiti muharrike ve müteharrike ve bunların ye
dek ve tecdid parçaları. 

MADDE 3 — Aynen 

MADpE 4 — Birinci maddede yazdı müsaa
deyi almayan şahıslardan, müesseselerinde kul-
landmak üzere gümrüklerden geçirmiş veya ge
çirecek oldukları her nevi makine, alât ve bun-
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MADDE 5 — Birinci madde mucibince veri
lecek müsaadelerin istihsali, tatbik müddeti ve 
ibtali, muafiyet ruhsatnemeleri hakkındaki hü
kümlere tâbidir. Bu müesseseler muafiyetler
den istifade etmeseler dahi teşviki sanayi kanu
nunda yazılı mükellefiyetlere tabidirler. 

MADDE 6 — 2261 sayılı kanunun ikinci 
maddesile üçüncü maddesinin son fıkrası mül
gadır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

! 
MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini yü

rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
24 - VI - 1938 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. t V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

larm yedek ve tecdid parçalarmm gümrük re
simleri buna munzam resim ve vergilerle bir
likte yirmi beş misli olarak tahsil edilir. 

MADDE 5 — Aynen. 

MADDE 6 — 3 haziran 1933 tarih ve 2261 
sayılı kanunun ikinci maddesile üçüncü madde
sinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 7 — Aynen 

MADDE 8 — Aynen 

« a t a 

( S . Sayısı : 327). 





S. Sayısı: 330 
Ziraat vekâletine bağlı bulunan Konya ovası sulama idare
sinin Nafia vekâletine devri hakkında kanun lâyihası ve 

Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1127) 

T.C. 
Başvekâlet 23 - VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2700 . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraat vekâletine bağlı bulunan Konya ovası sulama idaresinin Nafıa vekâletine devri hakkında 
Nafıa vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 23 - VI - 1938 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur . 

Başvekil 
C. Bayar 

Ziraat vekâletine bağlı bulunan Konya ovasr sulama. idaresinin Nafıa vekâletine devri hakkın
daki kanunun esbabı mucibesi 

Büyük su işleri faaliyeti neticesi olarak inşaatına başlanan işlerin hitamında su yataklarının zararları
nın önüne geçilmiş ve kurtarılan arazide de sulamaya yarayacak mühim tesisat vücuda getirilmiş bulu
nacak ve bu tesisatın bakım ve işletilmeleri işi ile derhal karşılaşılacaktır. 

Bu suretle vücuda getirilecek yeni su tesislerinden başka bu. gün eskiden inşa edilmiş bulunan 
Konya sulama şebekesinin fennî bir surette işletilmesi işi ön safta bulunmaktadır. Filvaki Konya 
sulamasının işletilmeğe devredildiği 1914 yılından itibaren bu tesisatın fennî bir şekilde işletilmesi 
kabil olamamasından şebekenin bozulması ve son kurak senelerin tesiri neticesi olarak göl seviyesinin 
alçalması esas şebekede ve gölde ciddî tedbirlerin derhal alınmasını icab ettirmiştir. 

Yeni su tesislerinin işletilmeye açılması neticesi olarak muhtelif bölgelerde kurulması zarurî bu
lunan sulama şebekelerinin yüksek bir şekilde ve fennî bir surette işletilmeleri neticesin de bu 
tesisatın azamî randıman vermesi imkânı temin e dilmiş bulunacağı cihetle bu müşterek sulama 
idaresinin çerçevesi içerisine Konya sulamasının da şimdiden sokulması zarurî bulunmaktadır. 

Bundan başka müteaddid sulama tesislerinde kullanılacak olan mühendis, fen memuru ve savak 
memurları gibi elemanların da yetiştirilmesi mekteb haline konulacak bir şebekeden istifade edil
mesi zaruretini meydana çıkarmış ve Konya salama şebekesinin kuruluş ve işleyiş tarzı noktasından 
bu vazifeyi en müsaid surette ifa eyleyecek bîr tesis bulunmuş olması dplayısile bu bakımdan da 
mezkûr müessesenin ileride yapılacak müşterek sulama manzumesi içine şimdiden alınmasını zarurî 
kılmıştır. 

Su işlerinin hitamından sonra işletmeye açılan tesisat manzumelerinin bakımı, hüsnü muhafazası 
ve bunlarm azamî randıman verebilmesi mutlak surette kuvvetli teknik bir idarenin elinde bulun-
masile mümkün bulunduğundan ve Nafıa vekâletinin bu işlerle alâkalı dairesi gerek personel ve ge
rek teşkilât itibarile böyle bir idareyi kuracak bir hale getirilmiş ve esasen bu işlerle uğraşmış oldu
ğundan Konya sulama idaresinin Nafıa vekâletine devri faideli görülmüş ve bu esas ve maksad 
altında ilişik kanun lâyihası; halen meri olan 1053 sayılı kanunun; 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18 ve 19 ncu 
maddelerinin tamamen çıkarılması, 1, 9,14, 15, 16, 20 nci maddelerinin tadili ve 11, 12, 13, 14 ncü 
maddelerinin de yeniden ilâvesi suretile ihzar edilmiştir. 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Esas No. 1/1127 

Karar No. 29 

25 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat vekâletine bağlı bulunan Konya ovası 
sulama idaresinin Nafıa vekâletine devri hak
kında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve terâ Ve
killeri Heyetinin 23 - VI - 1938 tarihli içtimarn-
da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Nafıa ve
kili huzurile tedkik ve müzakere olundu: 

Cumhuriyet Hükümetinin sırf su işlerine ver
diği ehemmiyet hasebile memleketimizin su te
sisatı ve bunların fennî bakımı günden güne 
tevessü ve inkişaf etmektedir. Sulama işlerinin 
teknik kaidelere göre idaresi mevcud tesisattan 
azamî istifadeyi mucib olacaktır. Aksi halde bir 
çok paralar ve emekler sarf ile vücude getiri
len şebekeler heder olmak tehlikesindedir. Bu 
cümleden olarak vaktile yapılmış olan Konya 
ovası sulama tesisatı müsaid şerait altında ol
duğu halde hakkile istifade edilememiştir. 
Çumra ovasmın bazı yerlerinde kanallar bozul
muş hatta faide yerine zarar bile hâsıl olmuş
tur. Bu tesisatın tanzimi ve hüsnü idaresi ve 
ayni zamanda buradan memleketin diğer taraf
larında yapılan yeni su işlerine fennî eleman 
yetiştirilmesi için adeta amelî bir mekteb ha
linde ve istifadeli şekilde bulundurulmasr nok-
tai nazarından Konya ovası sulama idaresinin 
Nafıa vekâletine rabtı faydalı görülmüştür. Bu 
gayeyi hedef tutan lâyiha icab eden tadillerle 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddede idarenin müdürü bir şube 
müdürü mahiyetinde görüldüğünden emsali gi
bi doğrudan doğruya Nafıa vekâletince tayini 
esası kabul edilmiştir. 

Altıncı madde vuzuh ve sarahat husulünü te
min etmek ve ancak alâkadarların sulanmasını 
isteyecekleri yerden ücret almak esası kabul olu

narak Hotamış ve Karamiran suğlalarile su sı-
zıntılarile sulanacak araziden ücret alınmaması 
münasib görülmüş ve sulama ücretlerinde ev
velce Yüksek Meclisin kabul ettiği şekilde tari
fenin Nafıa ve Maliye, Ziraat vekâletlerince müş
tereken tesbiti esasına gitmek üzere maddeye 
şekil verilmiştir. 

Sekizinci madde ihtiyar meclislerinden daha 
ziyade arazi sahihleri de alâkadar olacakların
dan alâkadarların da maddeye ilâvesi faideli gö
rülmüştür. 

Dokuzuncu madde daha muhtasar ve vazıh ya
zılmıştır. 

Onuncu maddenin hükmü muvakkat mahiyeti 
haiz olması hasebile muvakkat madde olarak 1938 
muvazenei umumiye kanununun 22 nci madde-
sile kabul edilen esasa göre tesbit edilmiştir. 

On birinci madde lüzumsuz görüldüğünden 
tayyolunmuştur. 

Bu mucib sebeblere göre tanzim olunan ka
nun lâiyhası havalesi mucibince Bütçe encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Nafıa En. Rs. 
Erzincan 
A. S. îlter 
Afyon K. 
C. Akçın 
Ankara 

E. D emir el 
İçel 

F. Mutlu 
Kars 

B. öngören 
Tokad 

GL'Ş. ÜJce 

M. M. 
Kayseri 

A. II. Kalaç 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Eskişehir 
A. Özdemir 

İzmir 
8. Epikmen 

Niğde 
H. Mengi 

Kâ. 
Manisa 

Elâzığ 
F. Z. Çiyütepe 

Eskişehir 
Ö. Işın 

Kastamonu 
8. Erkmnn 
Samsun 

Dr. A. Sirel 
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£ütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 218 
Esas No. 1/1127 

27-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat vekâletine bağlı bulunan Konya ovası 
sulama idaresinin Nafıa vekâletine devri hak
kında olub Başvekâletin 23-VI-1938 tarih ve 
6/2700 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Nafıa encümeni mazbatasile bir
likte encümenimize verilmiş olmakla okundu ve 
konuşuldu. 

1053 sayılı kanun ile Nafıa vekâletine bağlı 
olarak teşkil edilmiş ve bilâhare 1971 sayılı ka
nunla Ziraat vekâletine bağlanmış bulunan Kon
ya ovası sulama idaresinin tekrar Nafıa vekâle
tine bağlanması maksadile sevkedilen işbu kanun 
lâyihası; ahiren Yüksek Meclisçe kabul buyuru-
lan 3483 sayılı kanunla memleketin muhtelif 
yerlerinde tesis edilmikt'e olan su işlerinin tesis 
ve işletilmesi vazifesi Nafıa vekâletine verilmiş 
bulunduğundan ve bu işlerin bir elden idaresi 
ise daha iyi semere vereceğinden encümenimizce 
de yerinde görlümüş ve esas itibarile kabul edil
miştir. Nafıa encümeni metni müzakereye esas 
tutularak bu metin üzerinde aşağıdaki değişik
likler yapılmıştır: 

Birinci maddede bu işin meslekten yetişmiş 
yüksek bir mühendis tarafından idaresi tesbit 
edilmiş ise de bazan meslekten yetişmiş böyle 
bir müdür bulmak müşkil olacağından vekâletin 
diğer mühendislere de bu işi tevdi edebilmesini 
mümkin kılmak üzere madde değiştirilmiştir. 

Dördüncü badde, mevcud olmasa da hüküm
lerinin cereyanı tabii olduğundan ve beşinci mad
de, taşra müessesatının sarfiyatı esasen kablessarf 
vizeye tâbi bulunmadığından lâyihadan çıkarıl
mıştır. 

Nafıa, Maliye' ve Ziraat vekillerince tes
bit edilecek su ücretinin ihtiyaç görüldüğü za
manda değiştirilmesini mümkin kılmak için bütçe 
senesile mukayyed olmamasını Encümenimiz mu
vafık görmüş ve 6 ncı madde o yolda tadil edile
rek dördüncü madde olmak üzere kabul edilmiştir. 

10 ncu madde şekle ve kelimeye aid bir değişik
likle 8 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

' Muvakkat madde ile 1938 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununun 21 nci maddesi hükmünün 
mahfuziyeti istenmekte olduğundan madde nu
marası tashih edilmiş ve mezkûr maddeye bağlı 
R işaretli su tarifesi cetvelinin işbu kanuna göre 
yenicen tanzimine kadar meri olacağına dair 
maddeye bir kayid konmak suretile muvakkat 
birinci madde olarak yeniden yazılmıştır. 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 
22 nci maddesi hükmünün bu kanunun meriye
tinden sonra Nafıa vekâleti bütçesi dahilinde 
ayni esaslarla cereyanını temin etmek üzere lâ
yihaya yeniden muvakkat ikinci madde eklen
miştir. 

Bu idarenin 1938 malî yılı bütçesi Ziraat ve
kâlet; bütçesine bağlı olduğundan ihtiva ettiği 
fasılların Nafıa vekâleti 1938 yılı bütçesinde ye
niden açılacak fasıllara ayni unvan ve tahsisat 
bakiyelerile ve yine 1938 muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (D) cetvelinin Ziraat vekâleti kıs
mında bulunan bu idareye aid müstahdemlerle 
nakil vasıtasının mezkûr cetvelin Nafıa vekâleti 
kısmına naklini temin etmek üzere lâyihaya 
muvakkat üç ve dördüncü maddeler eklenmiştir. 

Diğer maddeleri Nafıa encümeninin tadili da
iresinde kabul edilmiştir. Bu esaslar dahilinde 
yeniden tanzim edilen lâyiha müstacelen müzakere 
edilmek dileğile Umumî Heyetin tasvibine ko
nulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Rs. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Çorum 

E. S. Akgöl 
Kayseri 

N. Kerven 
Malatya 

0. Taner 
Seyhan 

İV. Eldeniz 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Kırklareli 

Ş. Ödül 
Mardin 

R. Erten 
Trabzon 

Sırrı Day 

Kâ. 
İstanbul 

F. Öymen 
İzmir 

H. Çakır 
Malatya 
M. öker 

Ordu 
H. Yalman 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Konya ovası sulama idaresinin teşkilât ve ve-
zaifi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresi 
Nafıa vekâleti Sular umum müdürlüğü teşki
lâtına merbut olmak ve meslekten yetişmiş 
yüksek mühendis bir müdürün idaresinde bu
lunmak üzere işletilir. 

idarenin merkezi (Çumra) dır. 

MADDE 2 — idarenin sulama hududu Bey-
şehri ve Kara viran göllerile işbu gölleri birbş-
tiren Beyşehri çaymdan ve Karaviran tahliye 
kanalından ve Bağra iltisak kanalile Balıklı ova 
kanalı ve Çarşamba çaymdan ve bunlardan te-
Şaüb eden ve edecek olan küçük ve büyük ka
nallardan sulanabilen bütün araziyi ihtiva eder. 

MADDE 3 — İdarenin müdürü Nafıa veki
linin teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetinin 
karan ve Beisieümhurun tasdikile tayin ve teb
dil olunur. 

MADDE 4 — idarenin alma, satma, yap
tırma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama ve 
bunlara benzer diğer işleri (2490) sayılı arttır
ma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince yapılır. 

MADDE 5 — idarenin sarfiyatı kablessarf 
Divanı muhasebatın vizesine tâbi değildir. 

MADDE 6 — idarenin bilûmum masrafına 
karşılık olmak üzere sulama sahası dahilinde 

sulanması mümkün olan veya gelen sularm top
rağa nüfuzundan istifade etmesi kabil bulunan 
mezru arazi ile sunî çayırlar, bağ, bahçe, bostan 
ve saireden ve Hotamış ve Karaviran suğlala-
rmdan ve çay ve kanallar üzerine müesses bulu
nan ve yeniden tesis edilecek olan değirmen ve 
fabrikalarıma her sene bütçesile kabul olunan 
tarife dairesinde ücret istifa olunur. 

MADDE 7 — Sulama sahasındaki köylerin 
hududları dahilinde bulunan ve 6 ncı maddede 
zikrolunan mahaller her sene idare memurları 
tarafından mesaha edilir. Mesaha memurları 
her köyde bulunacakları günü bir hafta önce kö
yün ihtiyar; meclisine yazı ile bildilirler. 

ihtiyar meclisine yapılan işbu ihbar alâka
dar arazi sahihlerine tebliğ edilmiş sayılır. 

(S. 

4 -
I NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Konya Sulama idaresinin teşkilât ve vezaifi hak-
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 3 — idarenin müdürü Nafıa vekâ
letince tayin olunur. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 6 — Sulama sahası dahilinde alâka
darlar tarafmdan müracaat vukuunda sulanması 
mümkün olan arazi ile sunî çayırlar, bağ, bahçe 
bostan ve saireden ve müesses bulunan veya yeni
den tesis edilecek olan değirmen ve fabrikalardan 
almacak sulama ücreti her sene bütçesile Nafıa, 
Maliye ve Ziraat vekillerince tesbit edilecek 
tarife üzerinden istifa olunur. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen. 
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MADDE 3 — Nafıa encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Sulama sahası dahilinde alâ
kadarlar tarafmdon müracaat vukuunda sulan
ması mümkün olan arazi ile sunî çayırlar, bağ, 
bahçe, bostan ve saireden ve müesses bulunan 
veya yeniden tesis edilecek olan değirmen ve 
fabrikalardan almacak sulama ücreti Nafıa, Ma
liye ve Ziraat vekillerince tesbit edilecek tarife 
üzerinden istifa olunur. 

MADDE 5 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen 

- 5 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresi 
Nafıa vekâleti Sular umum müdürlüğü teşki
lâtına bağlı olarak yüksek mühendisler arasın
dan seçilecek bir müdürün idaresinde işletilir. 

İdarenin merkezi, Çumradrr. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 
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MADDE 8 — Mesaha muamelâtı alâkadar 
ashabı veya ihtiyar meclisi azası huzurile ya
pılır. Alâkadar ashabı veya ihtiyar meclisi aza
sı hazır bulunmadıkları surette memurlar mesa-
yi bizzat İcra ve sahibi gösterilmeyen araziyi-
de ihtiyar meclisi azası namma kaydederler. 

Mesaha muamelâtım müteakib her köy için 
müfredatlı bir tahakkuk cetveli tanzim ve altı 
mesaha memurlarile ihtiyar meclisi azası tara
fından imza olunur. Bu cetveller müdürlükçe 
tasdik edildikten sonra katğileşir. 

İhtiyar Meclisi azası tahakkuk cetvellerini 
imzalamaktan veya itirazları mevcud ise altma 
yazmaktan çekindikleri takdirde mesaha me
murları cetvele meşruhat vererek bir örneğini 
yazı ile ihtiyar meclisine tebliğ eder ve diğer 
bir örneğini de köyün münasib mahalline asar
lar bu tebliğ tarihinden itibaren mahsulün ha
sadı zamanına kadar sulama müdürlüğü nez-
dinde ihtiyar meclisleri itirazda bulunabilirler. 
İtiraz üzerine müdürlüğün vereceği karar kat-

ği olur. 

MADDE 9 — Her sene tarifesine göre tahak
kuk ve katğileşen ücretler maliye tahsildarları 
vasrtasile ve tahsili emval kanunu hükmüne tev
fikan ilk teşrin başlangıcından ilk kânun sonu
na kadar tahsil olunur. İkinci kânun başlangı
cına kadar ödemeyenlerden tahakkuk eden üc
retler % 20 f azlasile ve birinci fıkraya göre 
alâkadarlardan almır. Tahsildarlar tahsil ettik
leri su ücretlerini aid oldukları mal sandığına 
yatırırlar^ 

MADDE 10 — İşbu kanun meriyet mevkiine 
konduğunda 26 mayıs 1927 tarih ve 1053 sayılı 
kanun mucibince alâkadar zimmetinde tahakkuk 
etmiş olan ücretler dahi 9 ncu madde ahkâmma 
göre tahsü olunur. 

MADDE 11 — Her sene arazi sahihlerinden 
almacak su ücretlerine aid tarife Nafıa vekâle
tince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
edilir. 

MADDE 12 — Vuku bulacak mesaha itiraz
larının tedkiki ve karara rabtı Konya sulama 
işletmesinin iyi bir halde tutulması için mukta-
zi İslâhatta icrası ve idaresi, memurların vazi-

tta.:Ü 

MADDE 8 — Mesaha muamelâtı alâkadar 
eshabı veya ihtiyar meclisi azası huzurile ya
pılır. Alâkadar eshabı veya ihtiyar meclisi azası 
hazır bulunmadıkları surette memurlar mesahayi 
bizzat yaparlar ve sahibi gösterilmeyen arazi
yi de ihtiyar meclisi namma kaydederler. 

Mesaha muamelelerini müteakib her köy için 
müfredatlı bir tahakkuk cetveli tanzim ve altı 
mesaha memurlarile alâkadarlar veya ihtiyar 
meclisi azası tarafından imza olunur. Bu cet
veller müdürlükçe tasdik edildikten sonra kat
ğileşir. 

İhtiyar meclisi azası tahakkuk cetvellerini 
imzalamaktan veya itirazları mevcud ise altma 
yazmaktan çekindikleri takdirde mesaha memur
ları cetvele meşruhat vererek bir örneği yazı ile 
ihtiyar meclisine tebliğ eder ve diğer bir örne
ğini de köyün münasib mahallerine asarlar. Bu 
tebliğ tarihinden itibaren mahsulün hasadı 
zamanma kadar sulama müdürlüğü nezdinde 
alâkadarlar veya ihtiyar meclisleri itirazda bu
lunabilirler İtiraz üzerine müdürlüğün vere
ceği karar katği olur. 

MADDE 9 — Her sene tarifesine göre tahak
kuk eden ve katğileşen ücretler Maliye tahsil
darları vasrtasile ve tahsili emval kanununa tev
fikan tahsil olunur. 

MADDE 10 
aynen. 

— Hükümetin 12 nci maddesi 
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B. E. 

MADDE 6 — Nafıa encümeninin 8 nci mad
desi aynen 

MADDE 7 — Nafıa encümeninin 9 ncu mad
desi aynen 

MADDE 8 — Vuku bulacak mesaha itirazla
rının tedkilç ve karara bağlanması, Konya ovası 
sulama işletmesinin iyi bir halde tutulması için 
muktazi ıslahatın icrası ve idaresi ve sulanan ara-
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feleri ve sulanan arazinin mesahası hakkmda 
Nafıa vekâletince bir talimatname yapılır. 

MADDE 13 — Sulama şebekesinin islâh ve 
tevsii için yapılması lâzımgelen bilûmum inşaat 
ve tesisat 3132 sayılı kanunla verilmiş olan tah
sisatın her malî yıl için ayrılacak kısımların
dan sarfedilmesi suretile tamamlanır. 

MADDE 14 — Konya ovası sulama idaresi
nin teşkilât ve vazaifi hakkındaki 26- V-1927 
tarih ve 1053 sayılı ve bu kanunun birinci mad
desini tadil eden 21 mayıs 1932 tarih ve 1971 
sayılı kanunlarla bu kanuna mugayir olan di
ğer ahkâm mülgadır. 

8 — 
I - Na. E. 

MADDE 11 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 12 — Hükümetin 14 neti maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun meriyet 
mevkiine konulduğunda 26 mayıs 1927 tarih 
ve 1053 sayılı kanun mucibince alâkadarlar zim
metinde tahakkuk etmiş olan ücretler hakkkm-

! da 1938 senesi muvazenei umumiye kanununun 
I 22 nci maddesi hükmü tatbik olunur. 
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zinin mesahası hakkındaki usullerle memurların 
vazifeleri Nafıa vekâletince tesbit olunur. 

MADDE 9 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen ,' ' 

MADDE 10 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen 

MUVAKKAT MADDE 1'— İşbu kanunun 
dördüncü maddesi mucibince su ücretlerinin 
tesbitine kadar 1938 malî yılı muvazenei umu
miye kanununun 21 nd maddesine bağlı R işa
retli Konya ovası sulama idaresi ücret tarifesi 
cetvelinde tesbit olunan ücretler istifa olunur. 
Mezkur 21 nd maddenin diğer hükümleri mah
fuzdur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1938 malî yüı 
muvazenei umumiye kanununun 22 nd madde
si mucibince Ziraat vekâleti bütçesinde açılan 
fasla tahsisat kaydedilen paradan 1937 malî yılı 
içinde sarf edilemeyen mikdar 1938 malî ydı Na
fıa vekâleti bütçesinde açılacak hususî fasla tah
sisat kaydedilerek 2855 sayılı kanunda gösteri
len işlere sarfolunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — İşbu kanunun 
meriyete girdiği tarihte 1938 malî yüı muva
zenei umumiye kanununa bağlı Ziraat vekâleti 
bütçesinin 864, 865, 866 ve 867 nd f asülarmdaki 
tahsisat bakiyeleri ayni sıra ve unvanları muha
faza etmek üzere Nafıa vekâleti bütçesinin so
nunda yeniden açılacak 747, 748, 749 ve 750 nd 
fasıllara naklolunur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 1938 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununun 4 ncü madde
sine bağlı (D) işaretli cetvelin Ziraat vekâleti 
kısmından bn kanuna bağlı cetvelde unvan, 
aded ve ücretleri yazılı müstahdemlerle nakil 
vasıtaları çıkarılarak ayni cetvelin Nafıa vekâ
leti kısmına eklenmiştir. 
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MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

HADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

23 - VI -1938 
Bş.V. 

C. Boyar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Ankan 
S. t 1L.V. 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 
, Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

M.M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralt 

Ik. V. 
Ş. Kesebİr 
Zr. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

Na, E. 

MADDE 13 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 14 — Hükümetin 10 ncj maddesi 
aynen. 
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MADDE 11 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen 

MADDE 12 — Hükümetin 16 ne maddesi 
aynen 
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Bütçe encümeninin değiştirisine bağlı 

CETVEL 

Memuriyetin nevi 
Ücret 

Aded Lira 

Konya ovası sulama idaresi idare memurları 
Müdür 1 350 
Ziraat müşaviri [1] 1 250 
Avukat , 1 40 
Kâtib ve tahakkuk memuru 1 75 
Daktilo 1 35 

l 300 
1 150 
1 100 
2 125 
1 110 

Su mütehassısı (mühendis) 
Ziraat fen memuru [2] 
Ziraat fen memuru [2] 
Fen memuru [2] 
Fen memuru [2] 

Hesab işleri heyeti 
Muhasebeci 
Veznedar [3] 
Müfredat kâtibi 
Ayniyat muhasibi 
Tahsil memuru [2] 

Tahsildar [2] 
Su tevzi müstahdemleri 

Kanal kolcusu [2] 

150 
75 
40 
80 
60 
50 

50 

[1] İkinci müdür sıfat ve salâhiyetini haizdir. 
[2] At mubayaa ve besleme masrafları kendi

lerine aid olmak üzere süvari olacaktır. 
[3] Muhasebe islerine de yârdım ile mükellef

tir. 

Memuriyetin nevi 

Savakcı 
Baraka bekçisi 

İdare müstahdemleri 

Marangoz ustası 
Demirci 

» çırağı 
Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu [1] 
Odacı 
Gece bekçisi 
Bahçivan 
Şoför 
Fidancı 

Aded 

1 
4 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

40 
25 

75 
65 
20 
30 
30 
15 
25 
25 
50 
50 

Nakü vasıtaları 

Konya ovası sulama idaresi 

Aded 

1 Kamyonet 

[1] At mubayaa ve besleme masrafları, kendi
lerine aid olmak üzere süvari olacaktır. 

« • » 
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S. Sayısı: 332 
Spor teşkilâtı hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat 

encümen mazbatası (1/1125) 

T. C. 
Başvekâlet 23-Yi-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı:-6/2692 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetince 6 - VI 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan (Spor teşkilâtı) 
hakkındaki kanım lâyihası esbabı mucibesile birlikde sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler 

Cumhuriyet rejiminin kurulmasını müteakib (1922) îstanbuladki spor kulüpleri müşterek mü
nasebetlerini temin ve yabancı federasyonlarla irtibat tesis etmek maksadile Avrupada olduğu 
gibi bir (Spor teşekkülleri birliği) kurmak istemişler ve buna (Türkiye îdman cemiyetleri ittifakı) 
adını vermişlerdir. 

Bu kurum nizamnamesile üzerine almış olduğu vazifenin İfasında suhulete mazhar olmak kay-
gusile Hükümete müracaat ederek (Menafii umumiyeye hadim) cemiyetlerden addolunmasını istemiş 
ve bıı taleb o zaman bir kararname ile isaf olunmuştur. Bu tarihden itibaren îstanbuldan maada 
vilâyetler sporunu da idareye başlayan ve 1924 olimpiyadlarına katılmak Devletten gördüğü yar
dımı her yıl mütezayid surette tecdid ettiren T. I. C. î . Türkiye sporunun az çok inkişafına mu
vaffak olabilmiş ise de teşekkül tarzındaki hususî mahiyet dolayısile bütün sporcularca muta bir 
otorite haline bir türlü gelmemiştir. 

1935 de toplanan spor kongresinin kararı ile adını (Türk spor kurumuna) değiştiren bu mües
sese, sevk ye idareyi bir mikdar merkezileştirmek ve gençliğin sporunu futboldan maada diğer, asrî 
ve vatan müdafaasına yarayacak sahalara (Kış sporları, atıcılık, yelkenli uçuş sporln) na teşmil et
miş ve millî sporlara da önem vermek çığırını açmıştır. 

Fakat her iki devrenin verdiği tecrübeler ve son yıllarda garb memleketlerinde sporun sevk ve 
idaresinde tecelli eden fikirler ve hareketler sporun tıpkı Maarif ve Sıhhat işleri gibi bir Devlet 
işi olarak ele alınması lüzumunu ortaya koymuştur. 

Bir çok garb memleketleri neslin ıslâhını ve yurddaşlarm yüksek beden ve normal vasıflı insan
lar olarak yetiştirilmesini memleket müdafaasının ve iktisadî kalkınmanın en mühim bir âmili olarak 
telâkki eylediklerinden spor ve beden terbiyesine birinci derecede yer vermişler ve sporun sevk ve 
idaresini yalnız Devlet hizmetleri araşma almakla kalmayıb ona Devlet makanizması içinde 
yer vermişlerdir. (Yugoslavyada : beden terbiyesi nezareti Sovyetler birliğinde : Vekiller Hey
etine dahil beden terbiyesi Başkanlığı - Almanyada: nazır mevkili devlet spor başkanlığı Fransada: 
nazaret) gibi 

Garb memleketlerinin bir çoklarına nisbetle sporda olan geriliğimizi kısa bir zamanda gider
mek için sporda kuvvetli bir otorite ve disiplin kurmak şiddetli ihtiyacı da bu düşünceyi teyid 
eder. 

Filhakika Maarif, îktısad, ordu ve halk gibi büyük insan topluluklarını sinesinde bulunduran 
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müesseselerin beden terbiyesini ve sporu ancak müesseselerin üstündeki bir makamın prestiji ile 
sevk ve idare edebileceği düşünülerek bu kanun ile sporun sevk ve idaresi Başbakanlık makamı ile 
ilgilendirilmiştir. 

(Spor umum müdürlüğü adı) başbakanlığın prestiji altında müstakil bir idare makanizma-
sının yaratılması ifadesidir. 

Bu kanun ile kurulan (İstişare heyeti) ise Umum müdürlük nezdinde yüksek bir istişare ma
kamı tesis eder, muhtelif vekâletlerde spor hareketleri için gösterilecek temayülleri inceler ve spor 
başkanlığının bütün teknik müdevvenatım hazırlar. Nâzım, nasihatçı, sporun önemini tebarüz ettirici bir 
heyettir. Ayni fikir ve gaye iledir ki spor ve beden terbiyesi ile ilgili vekâletlerde işlerini sevk ve idare 
edecek bir (Spor Umum müdürlüğü) ihdası derpiş ve iltizam edilmiştir. 

Sporun kısa bir zamanda ileriye yol almasını sağlayacak bir âmil de ordu gibi îktısad ve Na
fıa Başkanlığı gibi kalabalık insan kitlelerini toplu bir halde bulunduran müesseseler, fabrika 
ve iş evlerinde çalışmaktır. Bu sebebden bu gibi müesseseler (garb memleketlerinde olduğu 
gibi kendi adamlarına ve onların ailelerine spor ve beden terbiyesi yaptırmağa ve bunun yapıl
ması için beden terbiyesi tesisleri vücuda getirmeğe bu kanun ile mükellef tutulmuştur. 

Beden terbiyesini 45 yaşına kadar bütün yurddaşlara teşmil etmek üzere bütün Devlet dairele
rinde çalışma ve bu yaşa kadar olan memurların her gün muayyen zamanlarda bir mütehassısın 
nezaretinde beden terbiyesi yapmaları mecburî tutulmuştur. Bu kanun ile kurulması düşünülen 
Yüksek beden terbiyesi enstitüsünün açılması sporun teknik ve sıhhat bakımlarından yükseltil
mesini sağlamak ve memleketi çok muhtaç olduğuyüksek ve orta vasıflı uzman, öğretmen, antrenör 
ve monitörleri yetiştirmek bakımından en önemli bir ihtiyacı kapatmış olacaktır. Ancak Devlet 
bütçesinde birdenbire büyük bir yük olmamak için kanunda bu müessesenin kurulması bütçe im
kânlarının müsaadesine talik edilmiştir. 

Memlekette sporu büyük şehirlerden maada bütün kasabalı ve köylü halk tabakaları içine 
yaymak ve bilhassa millî sporlara (güreş, binicilik, atıcılık, cirid) şimdiye kadar olandan çok faz
la önem vermek gaye edinilmiştir. Bu maksadla binicilik, cirid, atıcılık ve avcılık ile okçuluk da
hi federasyonlar çerçevesi içine alınmışlardır. Bedenden olduğu gibi normal bakımdan da yüksek 
yasşflı bir Türk gençliği yaratmak gayelerin başında gelmektedir. 

Yurddaşlara spor yaptıracak müessese, eskiden olduğu.gibi bu kanunda dahi ordu ve mekteb 
haricinde kulüb olacaktır. Spor kulüblerinin adedine kadar çoğalırsa sporun yurdda yayılması da 
o nisbette artacağına göre bu kanun ile (köylerde 50 genç basma bir spor kulübü ve kasaba ve 
şehirlerde de 500 genç başına bir spor kulübü kurulması düşünülmek suretile) alâkalılar klüble-
rin sayısmı arttırmakla mükellef kılınmaktadırlar. Fakat amatörler tarafmdan kurulan kulüble-
rin bir Devlet otoritesi ile olan çalışmalarında intizam ve inzibatın, idare heyetlerinin spor 
-Umum müdürlüğü kademelerinde tasdik edilmek suretile temin edilmek lüzumu uzun yılların 
tecrübelerinin mahsulüdür. Spor, sağlık ve kültür gibi1 bir Devlet hizmeti olarak telâkki edilince 
pek tabiî olarak Spor umum müdürlüğünün müsaadesine iktiran etmeyen beden terbiyesi ve spor 
müesseseleri vücude gelmemek icab eder. 

Bölge ve kulüblerin yıllık mesaisini destekleyecek ve şimdilik vilâyet merkezlerinde yapılmağa 
başlanılan spor sahaları ile diğer spor tesislerini vücude getirmeğe yardım olmak üzere vilâyet hu
susî idarelerile belediyelerin bütçelerine konulan yardım parası bu müesseselerin zaten bir kaç yıl-
danberi ödemeğe alışmış oldukları. mütevazi bir yardımdır. Spor kurumu gelirinin ve bütçesinin 

.hakikate uygun ye mütevazin olmasını teminen bu yardımın muayyen ve mukannen bir hadde tesbiti 
^maksadüe lâyihaya hükümler konulmuştur. 

iki yıldanberi memlekette spor sahalarını ve.tesislerin} vücude getirmek için girişilen teşebbüsü 
.devam ettirmek, memlekette sporu yaymak en önde gelen tedbirlerden ise de bu yıl bütçesine konmuş 
olan 239 bin küsur liralık yardım parası, bu yıl bir çok sporların mefluç kalmasına sebeb olacak 
kadar az olduğundan bu kanunun kabul ve tasdikini müteakib spor için munzam bir yardımın acele 
düşünülmesi icab edecektir. 

( S . Sayısı : 3 3 2 ) 
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Spor umum müdürlüğü teşkilât ve kadrosunun alması lâzımgelen katği şekil gelecek sene tesbit 

ve teklif edilmek üzre 1938 malî senesi bütçe ve kadrosunun verilecek tahsisata göre İcra Vekil
leri Heyetince tesbit ve tasdiki zarurî görülmüş ve ona göre hükümler konmuştur. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Spor teşkilâtı kanunu lâyihası 

Muvakkat encümeni 
Esas No. î/1125 

27. - VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

icra Vekilleri Heyetinin 23 - VI - 1938 tarih 
ve 6/2692 sayılı tezkeresile Kamutay yüksek ka
tına arzı kararlaştırılan ve Bütçe, Dahiliye, M. 
Müdafaa, Sıhhat ve Maarif encümenlerinden se
çilen üçer üyeden teşekkül eden muvakkat encü
menimize havale buyurulan spor teşkilâtı kanun 
lâyihası, Dahiliye vekili Şükrü Kaya ve Baş
vekâlet müsteşarı Kemal Gedeleç hazır olduğu 
halde tedkik ve müzakere edildi : 

Hükümetin mucib sebebler lâyihasında ser-
deylediği sebeblere ve Dahiliye -vekili ile Baş
vekâlet müsteşarı tarafından verilen izahlara gö
re teklif esas itibarile ve aşağıda arzedilen encü
mence yapılan değiştirmeler ve tadillerle kabae 
şayan görülmüştür : 

1 - Hükümetin teklifinde zikredilen (Spor 
teşkilâtı kanun lâyihası) adı (Beden terbiyesi 
kanunu) na tahvil edildi. Çünkü: Beden terbi
yesi şamil mefhumu içinde yer alan cüzülerden 
birisidir. ! 

2 - Merkez istişare heyetinin bir kısım vazife
leri tamamile istişarî mahiyette ve diğerleri de 
karar alıcı mahiyette olarak tasrih edilmek sure-
tile sadeleştirilmiş ve vuzuhlandırılmıştır. 

3 - Vilâyet, kaza ve nahiyeler istişare heyetle
rinde vazifedar edilenlerin sayısı bunlardan en 
lüzumluları alıkonmak suretile tahdid edilmiştir. 

4 - Hükümetin 11 nci maddesine lüzum görül
medi ; çünkü belediyelere ve hususî idarelere za
ten lüzumu olan mükellefiyetler konmuştur. 

5 — Halkevleri teşkilâtı, ötedenberi yurdda 
beden terbiyesinin yayılmasına hizmet etmiş mü
esseselerden olmak bakımından bu teşkilâtın bazı 
spor nevilerile iştigal eylemelerini sağlayacak is
tisnaî hüküm kondu. 

6 - Hükümetin 14 ncü maddesinde istenilen' 
beden terbiyesi mecburiyetlerinin şimdilik her 
tarafta ve tamamen tatbiki güç görülerek Hükü
metin tatbik imkânına bırakılmıştır. 

7 - Spor kulüplerinin kendileri tarafından 
seçilen idare heyetlerinin bölgelerin tasdikm-
dan geçirilmesi hakkındaki Hükümet teklifi genç
liğin hevesini kırar telâkkisile onaylanmadı. 

8 - Beden terbiyesi genel direktörlüğünee yurd
da yapılacak teşkilâttan başkaca hususî eşhas 
ve müesseselerin beden terbiyesini doğrudan doğ
ruya veya endirek olarak ilgilendirecek teşebbüs
lerine açık kapı bırakılması sporun yurdda ya
yılmasını çabuklaştıracak bir âmil telâkki* edik 
meşindendir. 

9 - 2 maddede Hükümetin teklif eylediği müs^ 
takil bütçe kaydi usul ve teamüle uygun görül
mediğinden mülhak bütçe olarak tadil edilmiştir, 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek ve müs
taceliyetle kabul buyurulmak dileğile Yüksek: 
Reisliğe sunulur. 

Muvakkat E. Reisi M. M. 
Erzurum 
A. Akyürek 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Kars 
H. Kızıldoğan 

Edirne 
Dr. F. Memik 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Tekirdağ 
R. Apak 
Tokad 

S. Genca 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Kayseri 

S. Turgay 

Kâtib. 
Erzincan 
H. Işık 
Trabzon 

Seniha Mvzal 
Erzurum 
N. Elgün 
Kütahya 
M. Somer 

Trabzon 
24 ncü maddenin tayyı gerek 

olduğu kanaatindeyim. 
H. Ülkümen 

( S. Sayısı : 332 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

Spor'teşkilâtı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Beden terbiyesi; yurddaşm fi
zik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkılâbcı 
amaçlara göre gelişimini sağlayan her türlü jim
nastik, spor ve oyun faaliyetlerinin heyeti mec
muasıdır. Bu terbiye ve faaliyeti bütün yurd 
gençlerine yaymak, sağlam, dinç, çevik, güzel, 
neşeli ve işe, çalışmaya, savaşa elverişli yurd-
daş yetiştirmek, spor çalışmalarını ve program
larını tertib, tanzim ve yurdda (mektebde, kış
lada, tarlada, tezgâhlar ve fabrikalarda ve bu 
kanunla tayin olunacak resmî ve hususî teşek
küllerde) spor faaliyetlerini, bölge ve kulüb-

lerin çalışmalarını sevk ve idare, murakabe, 
teftiş, teşvik ve himaye etmek gaye ve salâhi-
yetile Başvekâlete bağlı, müstakil bütçeli ve 
hükmî şahsiyeti haiz Spor umum müdürlüğü 
teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Spor umum müdürlüğünün 
merkezi Ankaradır. Umum müdürlüğün ve bu
na merbut teşkilâtın hesab, muamelât ve sarfi
yatı muhasebei umumiye kanununun hükümleri-
le Divanı muhasebat vizesinden, arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu hükümlerinden müstes
nadır. 

MADDE 3 — Spor teşkilâtı merkezde bir 
Umum müdür ile genel sekreter, istişare heyeti, 
federasyonlar, teftiş heyeti, mütehassıslar, he
sab, sağlık işleri dairelerile saha ve tesisler bü
rosu ve arşiv, neşriyat, propaganda büroların
dan ve muamelât ve muhaberat, sicil ve lisans, 
müze ve kütüpane müdürlüklerinden ve lüzu
mu kadar memur ve müstahdemlerden teşek
kül eder. 

MADDE 4 — Spor umum müdürlüğü Başve
kil tarafından tayin ve memuriyeti Cümhurreisi 
tarafından tasdik olunur. 

Umum müdür, işbu kanun hükümleri da
hilinde kurulan teşekküllerin merci ve âmiri 
olub bu teşekküllerin çalışmalarından mesuldür. 

Genel sekreter ile mütehassıslar, müfettişelr, 
federasyon başkanları ve dairelerin reis ve 
müdürlerile altıncı dereceye kadar olan memur
ları umum müdürlük tarafından intihab ve Baş
vekil tarafmdan tayin olunurlar. Diğer me
murlar müstahdemler doğrudan doğruya umum 

müdür tarafından intihab ve tayin olunurlar. 
MADDE 5 — istişare heyeti, Başvekil tara

fından memlekette spor birliği ve ihtisası ile 
tanınmış seçilecek beş zat ile ilgili vekilliklerin 
gönderecekleri birer mümessilden teşekkül eder. 
Bu heyete umum müdür ve bulunmadığı takdir
de Genel sekreter riyaset eder. 

İstişare heyeti, umum müdür tarafmdan ken
disine havale edilecek işleri müzakere eder, ni
zamname ile talimatnameleri hazırlar, bütçeyi 
tedkik eder. Müzakerelerinde ilgili vekâletler 
murahhaslarını ve merkez teşkilâtı şeflerini bu
lundurur ve mütalealarmı alır. 

Kararlar umum müdür tarafmdan tasdik 
olunmakla katğiyet kesbeder. İstişare heyeti 
kararlan Başvekil tarafından yahud onun 
havalesile İcra Vekilleri Heyeti tarafmdan bozu
labilir. İstişare heyeti, âzasmm üçte ikisi olma
dıkça müzakere yapamaz. Kararlar ekseriyetle 
verilir. Reyler müsavi olduğu halde Başkanm 
bulunduğu taraf tercih olunur. 

MADDE 6 — Spor işleri; Ceza evlerinde Ad
liye, kışlalarda Millî Müdafaa, okullarda Maa
rif vekâletine bağlı olmayan okullarda ve birin
ci maddede sayılan diğer müesseselerde merbut 
oldukları vekâletler tarafmdan Spor umum 
müdürlüğünce tesbit edilecek esaslar dairesinde 
tanzim ve takdim olunur. 

Bu maksadla, işbu ilgili vekâletlerde spor 
işlerile meşgul olmak üzere birer direktörlük 
kurulur. 

MADDE 7 — Başlı basma mahsus bir şube 
olmak ehemmiyetini haiz bulunan her spor 
faaliyeti bir federasyona ayrılır. Federas
yonların adedi, Spor umum müdürünün, istişare 
heyetinin de mütaleasını almak suretile ya
pacağı teklif üzerine Başbakan tarafmdan tes
bit olunur. 

Taşra teşkilâtı 

MADDE 8 — Spor işleri vilâyetlerde vali
lerin, kazalarda kaymakamların, Nahiyelerde 

nahiye müdürlerinin, nahiye merkezi olmayıb 
belediye teşkilâtı bulunan beldelerde belediye 
reislerinin ve köylerde köy muhtarının idare ve 
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mesuliyeti altındadır. 
Vilâyet, kaza, nahiye, belde, köy istişare 

heyetleri : 
Vilâyet istişare heyeti, valilerin riyasetinde 

emniyet müdürü; vilâyet jandarma komutanr, 
askerlik dairesi reisi ve olmayan yerlerde as
kerlik şube reisi, maarif müdürü, Sıhhat ve iç
timaî muavenet müdürü, meclisi umumice se
çilmiş bir daimî encümen azası merkez beledi-
diyesinden vilâyet birliğinin seçeceği iki zattan 
teşekkül eder. îktısad, baytar, ziraat, orman 
müdürleri, nafıa başmühendisi, ve diğer Devlet 
dairelerinden her biri kendi dairesini ilgilendi
ren işlerden dolayı heyete aza olarak davet olu
nurlar. Vilâyet merkezinde sporda bilgi ve ih
tisası ile tanmmış iki zat valinin seçimi ile is
tişare heyetine aza olur. Spor müdürü olan yer
lerde müdür de heyette aza olarak bulunur. 

Kaza istişare heyeti, kaymakamın reisliği 
altmda askerlik şube reisi, reis yoksa muamelât 
memuru, emniyet âmiri, kaza jandarma komu
tanı, maarif memuru veya ilk mekteb müfettişi 
ve belediye reisinden mürekkebdir. Hükümet 
doktoru, ziraat, baytar, orman, iktısad memur
ları, nafıa mühendis veya fen memuru vazifele
rini ilgilendiren işlerde kaza istişare heyetine 
aza olarak davet olunurlar. 

Kazada sporda bilgi ve ihtisası ile tanınmış 
zevattan birisi de kaymakamm seçimi ile kaza 
istişare heyetine alınır, 

Nahiye istişare heyeti, nahiye müdürünün 
reisliği altmda kaymakmm seçeceği iki zat ile 
nahiyede mevcud spor kulüblerinden seçilecek 
birer zattan mürekkebdir. Nahiye merkezinde 
sporda bilgi ve ihtisasile tanmmış bir zat dahi 
buraya aza olarak alınır. 

Belediye istişare heyeti; belediye reisinin 
reisliği altmda vali veya kaymakam tarafından 
seçilen iki belediye azasından ve spor kulü
bünden seçilecek bir zattan, beldenin zabıta 
âmirinden mürekkebdir. 

Köy istişare heyeti; Muhtarm reisliği altm
da köy ihtiyar heyetinden ve köy öğretmen veya 
eğitmeni ve bulunan köylerde bir spor müte
hassısından mürekkebdir. 

Vilâyet ve kaza merkez nahiyelerinin spor iş
leri kaymakamm veya valinin münasib göreceği 
bir zat tarafından yapılır ve bu zat müşavir 
heyete riyaset eder. 

MADDE 9 — Vilâyet, kaza, nahiye, belde 
ve köy istişare heyetlerinin vazifeleri nizamname 
ile tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 10 — Vilâyetlerde spor işlerini gör
mek üzere tayin olunacak müdürler, memurlar, 
mütehassıslar valinin emir ve nezareti altmda 
çalışırlar. i 

Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler 
ile sporun yurdda tedricen inkişafı ile lüzum gö
rülecek diğer şehirler için spor işlerini tedvir 
etmek üzere birer spor müdürü ve bunun maiye
tinde lüzumu olan memurlar tayin edilebilir. 

Spor müdürü bulunan yerlerde istişare he
yetine reisin bulunmadığı zamanlarda bu mü
dür riyaset eder. ı 

MADDE 11 — Belediye idareleri ve halkev
leri şehir veya kasaba gençlerini idare eden ku
lüplere - bütçelerinin müsaadesi nisbetinde -
spor meydanları ve sahaları ve lüzumlu aletleri 
temin ve tedarike yardım ederler. 

MADDE 12 — Bölgelerde sporun sevk ve ida
resi, valilerin mesuliyeti altmda bölge müdü
rü ile o bölgede tatbik edilmekte olan spor ne-
vilerinin her biri için valinin seçeceği ve Spor 
umum müdürlüğünün tasdik edeceği birer aza
dan terekküb eden heyete aittir. 

Kulübler, Grublar, Birlikler 

MADDE 13 — Gençlerin beden terbiyesi ve 
spor talim ve terbiyesi, ulusal ve arsıulusal oyunla
rın tatbiki bu kanunla kurulacak ve bu kanun 
hükümlerine intibak ettirilecek olan kulübler 
ve grublar vasıtasile yapılır. Mekteb ve kış
la dışmda elli ve daha çok genç bulunan köy, 
kasaba, şehir ve münferid mahallerde kulüb ve 
elliden az yerlerde grub teşkil olunur. 

Beş yüzden fazla genci bulunan kasaba ve 
şehirlerde, her kulübe beş yüzden fazla, iki yüz
den az genç düşmemek şartile, kasaba ve şehir
ler kulüb bölgelerine ayrılır. Ancak atlı, avcı 
denizci, dağcı, havacı gibi muhtelif çeşid spor
lara mahsus kulübler teşkilinde kasaba ve şehir
leri her çeşid kulüb bakımından çeşidli bölgelere 
ayırmak lâzımdır. 

Geçenler için kulüblere ve grublara girmek 
ve boş zamanlarda sporlara devam etmek mee-
burî ve aidat vermek ihtiyaridir. Hangi yaşta
ki gençlerin spor mükellefiyeti altmda bulun-
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duklan icra Vekilleri Heyeti kararile tayin 
olunur. 

Beden terbiyesi mecburiyeti 

MADDİ! 14 — Hükümet dairelerile mahallî 
idareler ver belediyeler, bunlara bağlı müesse
seler, bakanlar, ticaret evleri, fabrikalar ve 
bunlara benzer toplu işçi ve memur çalıştıran 
kurumlar 45 yaşma kadar olan kendi memur 
ve işçilerine beden terbiyesi yaptıracaklardır. 
Bunların çalışma şekilleri merkez istişare hey
etince tesbit edilir. 

MADDE 15 — Memur ve işçi sayısı beş yüs-
den fazla olan resmî veya hususî müesseseler, 
fabrikalar, ticaret evleri ve sair kurumlar kendi 
memur ve işçilerine ve bunların da ailelerine 
beden terbiyesi yaptırmak için merkez istişare 
heyeti tarafından verilecek karara göre jimnas
tik salonu, spor alanı, yüzme havuzu ve saire 
gibi tesisleri yapmağa ve uzman beden terbiyesi 
öğretmeni veya antrenörü veya manitörü tut
mağa mecburdurlar. Bu mükellefiyetler hususi 

vaziyet ve şartlara göre kısmen veya tamamen ta
yin edilir. 

MADDE 16 — Ayrıca güreş, binicilik ve av
cılık kulüpleri kurulmamış olan yerlerde işbu 
kulüblerin teşkili, olamadığı takdirde mevcud 
kulüblerde bu sporların tatbikma yer vermek 
mecburidir. Binicilikle ilgili ulusal ve arsıulu
sal oyunlar atlüar; yaya olan oyunlar ve dağcı
lık hareketleri avcılar kulüb veya grupunda 
talim ve tatbik olunur. 

Maişetini denizden veya göl ve ırmaklardan 
temin eden halk bulunan köy ve kasaba ve şe
hirlerde deniz kulüpleri veya grupları veya 
kulüplerde şubeler açılır, ve buralarda deniz 

sporları yaptırılır, 
Hava oyunlarına müsaid yerlerde hava ku-

lübleri açılır. Kulüblerde, gruplarda oyunların 
neşe ile toplulukla yapılmasına ve bunların 
gençlerde itiyad haline getirilmesine ehemmiyet 
verilir. 

Beden terbiyesi ve spor faaliyetleri, oyunlar 
gençlerin iş zamanları haricinde yapılır. Çiftçi
ler ekim, çapa, orak, harman zamanlarında spor
la meşgul edilemezler. 

MADDE 17 — Kulübler idare heyetlerini 
kendileri seçerler. Bu seçim bölgelerin tasdikm-

I dan geçeceği gibi Spor umum müdürlüğü ve-
yahud bölgeler başkanlıkları, kulüblerin idare 

i heyetlerini kısmen veya kamilen değiştirmeğe 
salahiyetlidirler. 

MADDE 18 — Bir belediye idaresinde bulu
nan kulüblerin bir birlik kurmaları . mecburi
dir. 

Bir nahiye içindeki belediye ve köy kulüb-
leri ve grupları birleşerek nahiye birliklerini 
meydana getirirler. Belediye ve nahiye birlik
leri de birleşerek kaza birliklerini teşkil eder
ler. Kaza birliklerinin delegelerinden vilâyet 
birlikleri meydana gelir. 

Kulüblerin ve grupların, belediye, nahiye, 
kaza ve vilâyet birliklerinin ne suretle teşkil ve 
idare olunacağı; bunlar hakkında ne gibi inzi
batî cezalar kimler tarafından ve ne yolda tat
bik edileceği; gençlerin kulüblere ne yolda ya-
zılıb devam edecekleri, talim ve terbiyenin nasıl 
yapılacağı; varidatlarını nereden temin .edecek
leri, masraflarını ne yolda yapacakları; bun
ların idarelerine ve ihtiyaçlarına aid sair tafsil-
li hükümler nizamnamede gösterilir. 

MADDE 19 — Kulüblerin ve birliklerin vi
lâyet harici temasları ve gezileri ve müsabaka
ları Spor umum müdürüğünün müsaadesine 
bağlıdır. 

Yurdda ve yurd dışında arsıulusal temaslar, 
Spor umum müdürlüğünün teklifi ile Başba
kanlığın müsaadesine iktiran eder. 

MADDE 20 — Bulundukları merkezin spor 
başkanlıklarının vesikalarını taşıyan ve en az 
beş kişilik grup halinde spor hareketlerine ve
ya müsabakalarına katılmak üzere seyahat eden 
sporcular Devlet nakil vasıtalarında meri tari
feler üzerinden % 50 tenzilâtlı ücretle seyahat 
ederler. 

Sporcuların memleket haricine vaki olacak 
seyahatlarda pasaport kanununun en müsaid hü
kümlerinden istifade ederler. 

Spor umum müdürlüğünün varidatı: 

MADDE 21 — Spor umum müdürlüğünün 
ve ona bağlı teşkilâtın geliri: 

a - Umumî bütçeden ayrılacak tahsisat, 
b - Vilâyet, Hususî bütçelerinin varidat ye

kûnundan ayrılacak % 2 1er, 
c - Her vilâyet dahilindeki belediyeler bütçe

leri varidat yekûnlarının % 4 ü, 

( S. Sayısı : 332 ) 



ç - Her nevi spor müsabakaları ve müsame-
reler hâsüatile diğer çeşidli gelirler, 

d - Aza aidatı ve teberrülerden ibarettir. 
B - ve 0 fıkralarındaki gelirler spor umum 

müdürlüğünün emir ve tensibile mahalleri spor 
teşkilâtı ve spor sahaları ve levazımına ve diğer 
ihtiyaçlarına asarf olunur. 

Muhtelif idareler ve belediyeler bütçelerine 
bu tahsisatı koymazlarsa bütçelerin tasdikine sa-
lâhiyettar makamlar tarafından diğer masraf
lardan indirilmek suretile resen konulur. 

Köy bütçelerine münasib nisbette bir spor 
tahsisatı valiler tarafından kaydolunur. 

MADDE 22 — Spor umum müdürlüğünün 
bütçesi müsaid olduğu zaman gerek spor kuru
muna ve gerekse orduya ve gerekse Maarif ve
kâletine lüzumu olan yüksek vasıflı beden ter
biyesi ve spor öğretmenlerile spor antrenör ve 
monitörleri yetiştirmek ve beden tedrbiyesi ve 
sporun sıhhî ve teknik kavaidini tesbit ve spor
cuların sıhhî kontrolleri işlerini tanzim eyle
mek işlerini görecek Ankarada bir Yüksek be

den terbiyesi enstitüsü kurulacaktır. 

MADDE 23—Spor umum müdürlüğünün 
ilk seneki teşkilât kadrosu verilecek tahsisata 
göre tcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit edilir. 

MADDE 24 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 25 —Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MUVAKKAT MADDE — Spor kurumunun 
bütün mallan ve hukuk ve vecibeleri Spor 
umum müdürlüğüne intikal eder. 

6 - VI -1938 

Fş. V. Aid. V. M. M. V. 
C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V 
Ş. Kaya Dr. B. Araş F. Ağları 

Mjf. V. Na. V. îk. V. 
8. Ankan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 

S. î. M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Kana Tarhan F. Kurdoğlu 

\ 



— 8 — 
MUVAKKAT ENCÜMENtN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Beden terbiyesi kanunu 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Yurddaşm fizik ve moral ka
biliyetlerinin ulusal ve inkilâbcı amaçlara göre 
gelişimini sağlayan oyun, jimnastik ve spor fa
aliyetlerini sevk ve idare etmek maksadile Baş
vekâlete bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz bir 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü kurulmuş
tur. 

MADDE 2 — Genel Drektörlüğün merkezi 
(Ankara) dır. 

Genel direktörlük mülhak bütçe ile idare 
olunur. Hesab, muamelât ve sarfiyatı muhase-
bei umumiye kanunu hükümlerine ve arttırma, 
eksiltme ve ihale kanunu hükümlerine tâbi de
ğildir. 

Genel direktörlüğün varidat ve masraf he-
sabları taallûk ettiği malî senenin hitamından 
itibaren en geç bir sene içinde Divanı muhase
batın tedkikine arzolunur. 

MADDE'3 — Genel direktörlük arsıulusal 
spor temas ve münasebetlerinde merci olan resmî 
bir teşekküldür. 

MADDE 4 — Gençler için kulüplere gir
mek ve boş zamanlarında beden terbiyesine de
vam etmek mectraridir. Hangi yaştaki vatan-
daşalrm ne kadar müddetle ve hangi mevsim
lerde, spor mükellefiyeti altında bulunacakları 
ve ne gibi devair ve müesseselerde beden hare
ketlerinin tatbiki lâzımgeleceği îcra Vekilleri 
Heyetince tayin olunur. 

Merkez teşkilâtı ve merkez istişare heyeti 

MADDİ! 5 — Beden terbiyesi Genel direk
törlüğü merkezde bir genel direktör ile ge
nel sekreterden, federasyonlar heyetlerinden ve 
teftiş, hesab, sağlık ve (saha ve tesisler) daire
lerinden ve (neşriyat ve propaganda) (muhabe
rat, muamelât ve arşiv), (sicil ve lisans) ve (mü
ze ve kütüpane) şubelerinden teşekkül eder. 

Genel direktörlük lüzumu kadar yerli ve 
yabancı mütehassıs ile memur ve müstahdem 
kullanır. : ı 

MADDE 6 — Beden terbiyesi genel direk
törü Başvekil tarafmda'n intihab ve Güm-

hur Reisinin tasdiki ile tayin olunur. Genel 
direktör bu kanunun hükümleri dairesinde ku
rulan teşekküllerin mercii ve âmiri olub bu te
şekküllerin çalışmalarından mesuldür. 

Genel sekreter ile daire reisleri, federasyon
lar başkanları ve şubeler müdürleri genel di
rektör tarafından intihab ve Başvekil tarafın
dan tayin olunurlar. Diğer memurlar ve müs
tahdemler doğrudan doğruya genel direktör 
tarafından intihab ve tayin olunurlar. 

MADDE 7 — Bir veya daha fazla spor ne
vileri, teknik ve idare bakmamdan birer fede
rasyona bağlanır. Federasyonların adedi Beden 
terbiyesi genel direktörünün (istişare heyeti) 
nin de mütaleasmı almak suretile yapacağı tek
lif üzerine Başvekil tarafından tesbit olunur. 

MADDE 8 — Merkez istişare heyeti Beden 
terbiyesi genel direktörünün reisliği altmda 
memlekette spor bilgisi ve ihtisası ile tanmmış 
olanlar arasından Başvekil tarafından seçile
cek beş zat ile Kültür, Millî Müdafaa, Dahiliye 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletlerinden 
intihab olunacak birer mümessilden terekküb 
eder. Kendilerini alâkalandıran işlerin müzake
resinde ilgili diğer vekâletlerin de birer mümes
sili bulundurulur. 

MADDE 9 — Merkez istişare heyetinin va
zifeleri : 

A) Genel direktörlükçe hazırlanan yıllık büt
çeyi tedkik ve tasdik etmek, 

B) Genel direktörlükçe hazırlanan yıllık ça
lışma programını tedkik ve tasdik etmek, 

C) Teşkilâtı ilgilendiren talimatnameleri ha
zırlamak, 

D) Federasyonların kurulması ve meşgul 
olacakları spor şubeleri hakkında mütalea be
yan etmek, 

E) Genel direktörlükçe kendisine havale 
edilen bütün işler hakkmda mütalea beyan et
mektir. 

A ve B bendlerinde yazılı işler hakkmda 
merkez istişare heyetinin vereceği karar katğl-
dir. Ancak genel direktörlüğün talebi veya 
görülecek lüzum üzerine bu kararlar ya Baş-
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vekil veya îcrâ Vekilleri Heyeti tarafından fe
sih veya tadil olunabilir. 

Vilâyet teşkilâtı 

MADDE 10 — Her vilâyet bir beden terbi
yesi bölgesidir. Valiler bölgelerin başkanıdır. 
Beden terbiyesi işleri vilâyetlerde valilerin, 
kazalarda kaymakamların, nahiyelerde nahiye 
müdürlerinin, belediye teşkilâtı olan köylerde 
belediye reislerinin ve diğer köylerde muhtar
ların idare ve mesuliyeti altındadır. 

MADDE 11 — Bölgelerde beden terbiyesi 
ve spor işlerile meşgul olmak üzere valilerin 
mesuliyeti altmda bölge beden terbiyesi direk
törü ile o bölgede tatbik edilmekte olan spor 
nevilerinin alâkadar federasyonlarla mütenazır 
olarak, her biri için valinin seçeceği ve beden 
terbiyesi genel direktörlüğünün tasdik edeceği 
birer ajandan terekküb eden heyetler bulunur. 

MADDE 12 — Lüzum görülecek vilâyetler
de beden terbiyesi işlerile meşgul olmak üzere 
birer beden terbiyesi direktörü ve maiyetinde 
lüzumu kadar memur bulunur. 

Kulübler, gruplar 
MADDE 13-— Gençlerin beden terbiyesi ve 

sporu bu kanun ile kurulacak ve bu kanun hü
kümlerine intibak ettirilecek olan kulübler ve 
gruplar vasrtasüe yaptırılır. 

Mekteb ve kışla dışmda elli ve daha çok spor 
mükellefiyeti çağmda yurddaş bulunan köy, 
kasaba, şehir ve münferid mahallerde kulüb, 
elliden az yerlerde spor grupları kurulur. 

Spor mükellefiyeti çağında yurddaş sayısı 
beş yüzden fazla olan kasaba ve şehirlerde her 
kulübe beş yüzden fazla ve iki yüzden onksan 
düşmemek şartile kasaba ve şehir kulüpleri te
sis olunabilir. 

Bu kulüplerin ve grupların imkân ve lüzu
muna göre tesisi ve kulüplerin bu kanun hüküm
lerine göre, tevhidi, tefriki ve feshi genel di
rektörlüğün göstereceği lüzum üzerine îcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılır. 

MADDE 14 — Halk evleri kendi mensubları-
na ve arzu edenlere kapalı veya açık salonlarda 
beden terbiyesi geneldirektörlüğü ile müşterek 
olarak tertib edilecek programlara göre jim
nastik, iskrim, güreş, yürüyüş, salon oyunları 

.(S.Sayıı 
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i ve milli rakısİar gibi beden terbiyesi İıarekeiİeri 

yaptırılabilir. 

Vilâyetler istişare heyetleri 

| MADDE 15 — Vilâyet istişare heyeti valile-
j rin riyasetinde bölge beden terbiyesi direktörü, 
i kültür direktörü mahalli askerî kumandanı veya 

vekil edeceği zat, sıhhat müdürü, umumî meclisçe 
her yıl için seçilecek bir daimî encümen azası, 
belediye reisi ve merkezdeki lise veya orta okul 
bedenterbiyesi öğretmeni ve vilâyet merkezinde 
sporda bilgisi ve ihtisası ile tanınmış vali ta
rafından seçilecek iki zattan terekküb eder. 

MADE 16 — Kaza istişare heyeti kaymaka-
I mın reisliği altmda maarif memuru, askerlik 
! şubesi reisi, belediye reisi, Hükümet doktoru, 
| okul bedenterbiyesi öğretmeni, kazada bilgisi 

ve ihtisası ile tanınmış kaymakam tarafından 
seçilerek birer zattan terekküb eder. 

I MADDE 17 — Nahiye istişare heyeti, nahiye 
müdürünün reisliği altmda belediye reisi yoksa 
merekz muhtarı, nahiye merkez okulu başöğret
meni ve kaymakamın seçeceği sporda bilgili 
veya bilgili iki zattan terekküb eder. 

Köy istişare heyeti vazifesi köy ihtiyar heye
tine verilmiştir. 

MADDE 18 — Vilâyet, kaza, nahiye istişare 
heyetlerinin vazife ve salâhiyetleri nizamname 
ile tayin olunur. 

Bütçe ve varidat 

MADDE 19 — Beden terbiyesi genel direk
törlüğünün ona bağlı teşkilâtın gelirleri: 

A) Umumî bütçeden ayrılacak tahsisat, 
B) Vilâyet husussî idare bütçelerinin vari

dat yekûnlarının yüzde ikisi, 
C) Her vilâyet dahilindeki belediyeler büt

çeleri varidat yekûnlarının yüzde dördü, 
D) Her nevi spor müsabakaları ve müsame-

reler hâsılatile diğer çeşidli gelirler, 
E) Teberrülerdir. 
B ve C fıkralarındaki gelirler, beden terbi

yesi genel direktörlüğünün emir ve tensibile 
mahallî spor teşkilâtı ve spor sahaları tesisine, , 
levazımına ve diğer ihtiyaçlarına sarfolunur. 

Mahallî idare ve belediyeler bütçelerinde 
mecburî hizmetler faslma bu tahsisatı koymaz-
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lam, bütçelerini tasdika salahiyettar makam
lar tarafından resen konulur. 

Köy bütçelerine vilâyet umumî meclisi ka-
rarile münasib nisbette bir spor tahsisatı valiler 
tararından koydurulur. 

MADDE 20 — Genel direktörlük bütçesi ge
nel direktörlükçe hazırlanır ve istişare heyeti
nin tedkikinden geçirildikten sonra Başvekil 
tarafından B. M. Meclisine arzolunur. 

Klublerin bütçeleri kendi nizamnamelerine 
göre tanzim edilir. Bunlarm gelir ve masraf
ları ve hesab usulleri genel direktörlüğün teftiş 
ve murakabesine tâbidir. 

MADDE 21 — Memur ve işçi sayısı beş yüz
den fazla olan müesseseler, fabrikalar, ticaret 
evleri ve sair kurumlar kendi memur ve isçile
rine- beden terbiyesi yaptırmak i<jin genel di
rektörlüğün tekMi ve istişare heyetinin kararı 
üzerine İcra -Veküleri Heyeti tarafından verile 
cek karara göre jimnastik salonu, spor alanı, 

yüzme havuzu ve saire gibi tesisleri yapmağa, ve 
uzman beden terbiyesi öğretmeni veya, antrenö
rü tutmağa mecburdurlar. 

1 Müteferrik hükümler 

HADDE 22 — Beden terbiyesi işleri kışla
larda Millî Müdafaa vekâleti, cceza evlerinde 
Adliye vekâleti, okullarda Maarif vekâleti ve 
Ma&rif vekâletine bağlı olmayan okul ve mües
seselerde merbut oldukları vekâletler taraf mdan 
beden terbiyesi genel direktörlüğünce tesbit edi
lecek esaslar dairesinde tanzim ve takib olunur. 

Bu maksadla işbu ilgili vekâletlerde beden 
terbiyesi işlerile meşgul olmak üzere birer be
den terbiyesi direktörlüğü kurulur. 

MASH3B33 — Bulundukları merkezin beden 
terbiyesi âmirlerinin vesötalarmı taşryan ve 
en aabeş kişilik bir grub halinde spor hare
ketlerine Ttya müflabakalarBia katılmak üzere 
seyahat eden sporcular Devlet nakil vasıtaların
da meri tarif eler üzerinden yüzde elli tenzilâtlı 
ücretle seyahat ederler. 

BjniıMır»» 

MADDE 24 — Beden terbiyesi öenel olrek-
törlüğünün bütçesi müsaid olduğu zaman gerek 
beden terbiyesi Genel direktörlüğü teşkilâtına 
ve gerek orduya ve Maarif vekâletine lüzumu 
olan yüksek vasıflı beden terbiyesi ve spor 
öğretmenleri ile antranör ve monitörler yetiş
tirmek ve beden terbiyesi ve sporun sıhhî ve 
teknik kavaidini tesbit ve sporcularm smhî kont
rolleri işini tanzim etmek üzere Ankarada bir 
(beden tebiyesi Yüksek enstitüsü) kurulacaktır. 

MADDE 25 — Hususî teşebbüslerle bedon 
terbiyesi ve spor talimleri yapmak maksadiie 
açılacak mekteb, salon ve enstitüler Genel direk-
törlüğün müsaadesine ve Devlet kontrolüne tâ
bidir. 
. Bunlarm GeneldirektöTİüğe bağlı teşek

küllere kanun ve' nizamların verdiği hak ve mu
afiyetten istifade edebilmeleri için bu kanun ve 
nizamların hükümlerine uymaları şarttır. 

MADDE 26 — Bu kanunun tatbik şekillen 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Beden terbiyesi 
Genel direktörlüğünün ilk senesi teşkilât kad
rosu verilecek tahsisata göre icra Vekilleri 
Heyeti kararile tesbit olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bin dokuz yüz 
otuz sekiz malî senesi hususî idare ve belediye
lerin beden terbiyesi ve spor işleri için bütçe
lerine koydukları tahsisat yüzde İM ve yüzde 
dörd kay dine tâbi olmadan .aynen verilir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — (Türk spor kuru
mu) nun bütün malları, hukuk ve vecibeleri be
den terbiyesi Genel direktörlüğüne intikal eder. 

Bu kurumda elyevm çalışmakta olan memur 
ve müstahdemler tercihan yeni teşekküle alınır
lar. Alınmayanlara beher hizmet senesi muka
bilinde bir aylık hesâbüe tazminat verilir. 

MADDE 27 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 28 — Bu kanunun hükümleriniicra-
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

• İ l l i — 
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S. Sayısı: 334 
Umum?, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen daireler 
arasındaki ihtilâfların tahkim yolu ile halli hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/1085) 

T. C. 
Başvekâlet 31 - 7 - 1 9 3 8 

Kararlar Müdürlüğü 
Say t: 6/2298 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen daireler arasındaki ihtilâfların tahkim yo-
lile halli hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 30 - V -1938 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe 

Umumî, mülhak veya hususî bütçelerle idare edilen daireler arasmda tahaddüs eden hususî hu
kuk ihtilâfları, buna mevzu teşkil eden işin cereyan tarzı ve neticesi itibarile hususî bir mahiyet 
arzeder. Diğer taraftan ayni maksad ve gaye etrafında çalışan bu resmî teşekküllerin her birinde 
hukuk müşavirliği teşkilâtının da mevcudiyeti münazaalı hususların katği bir safhaya intikalinden 
önce esaslı tedkiklere tâbi tutulmasını istilzam eder. Bu suretle esaslı tedkik safhalarından geçi
rilmiş olan ihtilâfların daha seri bir usulle halledileceği ve ihtilâfta taraf olanların takib ettiği 
maksad ve gaye nazarı itibare almarak lâyihada gösterilen sistemin kabulü muvafık görülmüştür. 

Bu sisteme göre umumî bütçeye dahil Devlet daireleri arasında çıkacak ihtilâfları, icra Ve
killeri Heyetince ve müddetle intihab olunacak icra Vekilleri Heyeti azasmdan hakemler 
halleder. 

Mülhak bütçe ile idare edilen daireler arasında veya bunlardan birile umumî bütçeye dahil bir 
daire arasmda tahaddüs eden ihtilâfların halli vazifesi Başvekâlet müsteşarına aiddir. 

Mahallî idarelere veya sermayesinin tamamı Devlete belediye veya idarei hususiyeye aid teşek
küller arasında çıkacak ihtilâflar daha farklı bir mahiyet arzettiğinden bunların bir neticeye raptı 
bulundukları mahallin yüksek dereceli hukuk hâkim veya reisine tevdi edilmiştir. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. S. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/1085 
Karar No. 42 

10-VI'193* 

Yüksek Reisliğe 

Umumî mülhak ve hususî bütçelerle idare edi
len daireler arasındaki ihtilâfların tahkim yo-
lile halli hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 30 - V -1938 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte gön
derildiğini bildiren Başvekâletin 31 mayıs 1938 
tarih ve 6/2298 sayılı tezkeresi Encümenimize ve
rilmiş olmakla Adliye vekilinin ve Dahiliye 
vekilliği Hukuk müşavirinin de hazır bulunduk
ları 7 haziran 1938 tarihindeki toplantımızda 
okundu ve lâyiha tedkik edildi. 

Umumî, mülhak vej^a hususî bütçelerle idare 
edilen daireler veya bunlardan birile belediyeler 
arasında çıkan hususî hukuk ihtilâfları eşhas 
hukuku ihtilâflarından ayrı bir mahiyet arzet-
mesi hasebile kudretli hukuk müşavirlerine malik 
bulunan işbu dairelerin, iddia ettikleri hakkı ha
kem yolile daha seri bir surette istihsal eylemeleri 
daha muvafık olacağından hem bu dairelerin 
beyhude vakit kaybetmelerine, mâni olmak, hem 
de, mahkemelerin bir kısım meşguliyetlerinden 

bu suretle kurtulmaları sebebile eşhas hukuku da
valarına daha fazla mesai sarfeylemelerini temin 
etmek gayesini istihdaf eden bu lâyihanın esas 
itibarile kabulü muvafık görülmüştür. 

İleride tereddüde mahal kalmamak üzere bele
diyelerle yukarıda yazılı daireler arasında çıkan 
ihtilâfların da bu kanunun şümulü dahilinde ol
duğu lâyihanın unvanında ve maddelerde tasrih 
edilmiştir. 

3 ncü maddede zikrolunan hallerde Temyiz 
mahkemesi, Şûrayi devlet, Divanı muhasebat reis

lerinden birinin hâkem tayin edilmesi daha mu 
vafık görülmüştür. 

Hâkemlerin kararına karşı mahkemelere de 
müracaat edilemiyeceğinin 6 ncı maddede tasrih 
edilmesi her hangi bir tereddüdün izalesi için fay
dalı addolunmuş ve 4 ncü maddede yazılı mer-
ciden verilen karara itiraz müddeti altmış güne 
çıkarılmıştır. 

Elyevm mahkemelerde takib edilmekde olan 
ihtilâflardan katî surette intaç edilmemiş olan
ların da bu kanun hükümleri dairesinde halli 
için'muvakkat madde yazılmıştır. 

Vücude gelen yeni vaziyete göre dairelerin ha
zırlanabilmesi için kanunun 1 eylül 1938 tarihinde 
meriyete girmesi tensib olunmuştur. 

Arzolunan tadilâtı ihtiva etmek üzere yazılan 
lâyihanın, Ulu Heyete takdim olunmak üzere, 
Yüksek Reisliğe sunulmasına karar verildi. 
Dahiliye En. Rs M. M. Kâ. 

Takirdağ Çanakkale Tokad 
d Uybadm Ş. Yaşın II. Ergim 
Antalya Burdur Bursa 

R. Kaplan H. Onaran F. Güvendiren 
Çanakkale Çoruh Çorum 

77. Ergeneli A. T üzün K. Alpsar 
Erzurum Erzurum İstanbul 
A7. Elgün Gl. Z. Soy demir Ş. Â. ögel 
Kars Kocaeli Kütahya 

S. Özoğuz A. S. Albaytuğan M. Somer 
Malatya Sivas Sivas 
E. Barkın M. Ş. Bleda S. Görkey 
Tokad Zonguldak Zonguldak 
G. Pekel ' H. Türkmen R. Vardar 
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Adliye encümeni mazbatası 

¥. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/1085 
Karar No. 51 

20 -VI ' 1938 

Yüksek Reisliğe 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daireler arasındaki ihtilâfların tahkim 
yolile halli hakkında Adliye vekilliğince hazırla-
nıb icra Vekilleri Heyetini nkararı üzerine Baş
vekâletin 31 - V - 1938 tarih ve 6/2298 sayılı tez-
keresile Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası 
Adliye encümenine de havale edilmekle Adliye 
vekili huzur ile Dahiliye encümeninin tadilleri ve 
mucib sebebler mazbatasüe birlikte tedkik ve 
müzakere olundu. 

Her biri Devlet müessesesi olan umumî, mül
hak ve hususî bütçelerle idare edilen resmî te
şekküller arasında tekevvün edecek ihtilâfların 
hususî hukuk hükümlerine göre Adliye mahke
melerinin vazifesi dahilinde bulunanların tahkim 
yolile halledilmesini tesbit eden bu lâyiha Hü
kümetin mucib sebebler lâyihasında beyan olun
duğu üzere bu idare ve müesseselerin ihtilâf mev
zuu olan işler hakkında her birinin teşkilâtında 
mevcud olan hukuk müşavirleri marifetile esaslı 
tedkiklerden geçmiş olması tabiî olduğundan dai
reler arasında nizalı vaziyet devam ettiği hallerde 
bunların mahkemelere arzedüerek umumî hü
kümler dairesinde tahkik ve tedkike tâbi tutul
ması bu işlerin hallinin gecikmesine sebebiyet 
verdiği cihetle lâyihada gösterildiği üzere arala
rında ihtilâf çıkan daire ve müesseselerin vazi
yetlerine göre hakemler marifetile bu ihtilâfların 
halli Encümenimizce de musib ve muvafık görül
müş ve lâyiha esas itibarile kabul edilmiştir. 

Dahiliye encümeninin birinci maddede bele
diyelerin dahi tasrih edilmesi lüzumuna dair 
düşüncesi kanunun tatbikatında tereddüde ma
hal vermeyecek bir kayid olduğundan Encüme
nimizce de tasviıb edilerek madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesinde umumî bütçe
ye dahil daireler arasında çıkacak ihtilâfların 
icra Vekilleri Heyeti tarafından kendi azasın
dan seçeceği bir hakem marifetile halline dair 
olan hükümde bu intihabın müddetle takyid 
edilmesine encümen lüzum görmeyerek madde

den bu kaydi kaldırmıştır. 
Mülhak bütçe ile idare edilen daireler ve 

bunlardan biri ile mnmnî bütçeye dahil daireler 
arasında tekevvün edecek ihtilâfların halli için 
Temyiz mahkemesi, Devlet şûrası ve Divanı 
muhasebat reislerinden birinin icra Vekilleri 
Heyetince hakem tayin edilmesi suretinde Hü
kümet teklifini değiştiren Dahiliye encümeni
nin tadili encümenimizce de esas itibarile mü-
nasib görülmüşse de maddenin yazılış tarzma 
göre bu kabil ihtilâfların hallinde Temyiz mah
kemesi, Devlet şûrası ve Divanı muhasebatın 
yalnız birinci reislerinin hakem olabileceği an
laşılmaktadır. Bu üç heyetin' birinci reislerin
den başka daire reislerinin de hakem olabilme
leri işlerin çok olabilmesi ihtimaline göre bi
rinci reislerin hem asıl vazifelerinin ifasına en
gel olmaması ye hem de ihtisas bakımından iş
lerin mahiyetine göre bu heyetlerin ayrıldığı da
ireler reislerinin ihtilâfları daha kolaylıkla hal
ledebilecekleri mülâhazasile muvafık görülmüş 
ve bunlardan birini hakem olarak seçmeğe de 
Adliye vekilinin salahiyetli olması isabetli ola
cağı derpiş edilmiş, ve madde bu yolda değişti
rilerek kaleme alınmıştır. 

Dahiliye encümeninin kabul ettiği dördüncü 
maddede halledilecek ihtilâfların her hangi bir 
hukuk hâkimi tarafından bakılacağını gösteren 
hükümler arasmda ihtilâf mevzuunun gayrimen-
kule taallûk ettiği hallerde o gayrimenkulun 
bulunduğu yer hâkiminin salahiyetli hakem ol
ması amaddeye ilâve edilmiştir. 

Hukuk mahkemesi reis ve hâkimi kaydine ti
caret mahkemesi reis ve hâkimlerinin de dahil 
olduğu tabiî görlümüş ve ayrı ticaret mahke
mesi bulunan yerler için ticaret hâkiminin de 

' maddede tasrihine lüzum olmadığına encümen
ce karar verilmiştir. 

Bu kanuna göre salahiyetli hâkime müraca
at tarzını ve hâkimin göreceği işlerde tatbik 
edeceği tedkik ve tahkik usullerini gösteren be
şinci maddede encümenimiz bu kanunun hedef 

( S. Sayısı : 334 ) 



I 

tuttuğu maksad ve gayeye göre hakemlerin 
umumî hükümlere bağlı olmayarak kendilerine 
arzedilen ihtilâflar için tedkik ve tahkik şeklini 
ve tarafların lâyiha teatisi ve vesika ibrazı ve 
delil ikamesi gibi hususlar için müddet tayini 
keyfiyetini hakeme bırakmış ve hakemin hâkim
lerin haiz olduğu bütün salâhiyetleri, göreceği 
işler hakkında kullanabileceği de maddede tas
rih kılınmıştır. 

Hâkimin salâhiyetini kullanacak olan hake
min göreceği iş yalnız tedkika münhasır olma-
yıb tahkiki de ihtiva edeceğine mebni madde
ye tedkik ile beraber tahkik kelimesi de ilâve 
olunarak hakem için kabul edilen salâhiyette 
bununla vuzuh temin edilmiştir. 

Hakemin tarafları her halde dinlemesi icab 
edeceği hakkmda dermeyan edilen mütalea üze
rine encümenin yaptığı görüşme neticesinde ta
rafların bütün iddia ve defilerini hazırlıyarak 
dosyalarını tanzim etmiş olacaklarına göre taraf
ların duruşma tarzında mutlak olarak dinlenme
lerinde bir zaruret olmadığı ve bu kanunun 
maksadile de böyle bir mecburiyetin telif edi
lemeyeceği sebeb • gösterilerek hakemin lüzum 
gördüğü takdirde tarafları dinliyebileceklerine 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daireler arasındaki ihtilâfların mecburî 
tahkim yolile halline dair Adliye vekâletince 
hazırlanıb 30 - V -1938 tarihli icra Vekilleri He
yeti kararma tevfikan Başvekâletin 31 mayıs 
1938 tarih ve 6/2298 numaralı tezkeresile Yük
sek Reisliğe arzedilen kanun lâyihası ve mucib 
sebebleri Dahiliye ve Adliye encümenleri .maz-
batalarile birlikte encümenimize tevdi buyurul-
makla Adliye vekili hazır olduğu halde encüme
nimizde okundu ve müzakere edildi. 

Esbabı mueibesinden anlaşıldığı üzere kanun 
lâyihası? rüyeti mehâkimi umumiyenin vazifesi 
dahilinde bulunan ihtilâflardan dolayı Devlet 

dair maddenin son fıkrası Salâh Yargı (Koca
eli) nin muhalif reyine karşı ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Altıncı maddedeki merci, hakem olarak dü
zeltilmiş ve hukuk mahkemesi reis veya hâkimi
nin hakem sıfatile vereceği karara karşı itiraz 
müddeti Hükümetin teklifi gibi otuz gün olarak 
kabul olunmuştur. 

Yedinci maddede merci hakem olarak dü
zeltilmiş, sekizinci maddedeki pul sözü yerine 
damga pulu yazılmıştır. Encümenimizce yapı
lan tadillerle lâyiha, havalesi veçhile Maliye en
cümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Erzurum 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Antalya Bursa Ankara 
T. Arıcan Atıf Akgüç M. ökmen 
Konya Kayseri Kocaeli 

R. Türel R. özsoy Ragib Akça 
Balıkesir Bursa Urfa 

O. Niyazi Burcu 8. F. Talay Fuad Gökbudak 
Kastamonu 

Dr. Ş. Şenozan 

devairi ile Mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daireler ve belediyeler arasında tekevvün 
eden davalar için umumî mahkemeler yerine 

işbu kanun lâyihasında gösterilen hakemlere mü
racaat edilmesini ve bu suretle ihtilâfların daha 
sürat ve suhuletle hallini istihdaf etmekte 
olub bu hususta tahriren ve şifahen verilen izahat 
üzerine encümenimizce dahi işbu lâyihanın esası 
muvafık görülmüş ve Adliye encümeninin mad
deleri tedkike esas ittihaz edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesinde: sermayesinn 
tamamı Devlete, hususî idarelere ve mülhak büt -
çelere veya belediyelere aid daire ve müesseseler 
hakkında dahi işbu kanunun tatbik edileceğini 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni i 24 - Yİ -1938 
Esas No. î/1085 

Karar No. 66 
Yüksek Reisliğe 
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göstermek üzere bir kaç kelime ilâve edilmek 

suretile madde yeniden yazılmıştır. 
Adliye encümeninin 8 nci maddesinde her ne 

kadar hakemler tarafından tedkik edilecek bu 
gibi davalara aid evrak ve vesaikin ve kararla-
ların her türlü harç ve rüsum ve damga pu
lundan muaf olacağı beyan edilmiş ise de Encü
menimiz bu hususta bir istisna yaratmağı lüzum
suz bulduğundan mezkûr madde tayyedilmiş 
ve Dahiliye encümeninin mazbatasmdaki muvak
kat madde dahi lüzumlu görülerek kabul edil
miştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmekle hava
lesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurul-
mak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi Bu M. M. 
Bayazıd Yozgad 
îhsaris Tav Aşağıdaki sebeblerden dolayı 

muhalifim 
Kâtib 
Yozgad Mardin îçel 

0. Dinçer E. İnanJmr 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daireler arasındaki ihtilâfların tahkim yo
lu ile halli hakkında olub Başvekâletin 31 ma
yıs 1938 tarih ve 6/2298 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Dahiliye, Ad
liye ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlik
te Encümenimize verilmiş olmakla Adliye vekili 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin ta
mamı Devlete veya belediye veya hususî idarele
re aid bulunan daire ve müesseseler arasında 
tekevvün eden hususî hukuku alâkadar eden ih
tilâflar adlî kaza mercilerinde umumî hükümler da
iresinde halledilegelmektedir. Bu daireler arasın
daki ihtilâfların hakikî şahıslar arasında husule 
gelen ihtilâflardan farklı bir mahiyetleri bulun-

îzmir Bursa İstanbul 
K. Dursun Dr. G. Kahraman Y' Yazıcı 

Aydın Diyarbakır Manisa 
A. Menderes H. Öniz T. Hitit 

İstanbul 
A. Bayındır 

, Muvakkat maddede henüz intaç edilmemiş 
olan ihtilâflara da bu kanun hükümlerinin 
tatbik edileceği kabul edilmiş ise de bida-
yeten hükme iktiran etmiş olub temyizde 
olan veya derdesti temyiz bulunan davalara 
bu hükmün teşmili bu işlerin daha çok uzama
sına sebebiyet vereceği gibi tarafların evvelce hü

küm vermiş ve reyini ihsas etmiş bulunan hâkim-' 
lerin hakemliğini kabul etmemeleri ve reddi hâ
kim ve nakli dava talebinde bulunmalarına 
sebeb olması dahi muhtemel bulunduğundan 
derdesti temyiz davaların bu madde hükmün
den hariç bırakılmasına taraftarım ve bu 

sebeble mezkûr maddeye muhalifim 
Yozgad 

E. Draman 

duğu tabiî olmakla beraber bu daireleri idare 
edenlerin her hangi bir ihtilâf halinde hüsnüniyet
le hareketleri de tabiî bulunduğundan bir çok za
man ve masrafı istilzam eden bu davaların daha 
kısa bir zamanda ve az masrafla hallini temin 
etmek üzere tahkim yolu ile halledilmesi derpiş 
edilmiş ve yine bu itilâfların hususiyeti nazara 
alınarak hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
tahkime aid hükümleri haricinde bir esasın tesbi-
ti de muvafık görülerek işbu lâyiha sevkedil-
miştir. 

Bir çok memleketlerde taammüm etmiş ve fa-
ideleri görülmüş olan bu usulün bizde de tatbiki
ni temin eden işbu lâyiha esas itibarile encüme-
nimizce de kabul edilmiş ve Maliye encümeni met
ni müzakereye esas tutulmuştur. 

Lâyihanın üçüncü maddesinde mülhak bütçe 

Bütçe encümeni mazbatası 

\ B. M. M. 
'içe encümerti 27 
azbata No. 212 
ıs No. 1/1085 

Yüksek Reisliğe 

27 - VI - 1938 
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Üe idare edilen daireler veya bunlardan biri ile 
umumî Tmtçeye dahil daireler arasında zuhur ede
cek ihtilâfların Adliye vekili tarafından Temyiz 
mahkemesi, Devlet şûrası ve Divanı muhasebat 
birinci reisleri arasından seçilecek bir hakem 
marifetile halli tesbit edilmişse de Hükümet 
bu daireler arasındaki ihtilâfları doğrudan 
doğruya Temyiz mahkemesi reisine bildirilme
sini ve Temyiz mahkemesi reisi tarafından da 
işin mahiyetine göre Temyiz mahkemesi daire 
reislerinden birini hakem tayini daha muvafık 
olacağı beyan ve maddenin o yolda tadili tek
lif edilmiş, hususî hukuku alâkadar etmesi ta
biî olan bu ihtilâfların daha salahiyetli olan 
Temyiz reislerinden biri tarafından hallinin 
maslahata daha uygun düşeceğini ve bu hake
min Temyiz reisi tarafından seçilmesinde de 
isabet bulunacağını gören encümenimiz teklifi 
kabul ederek maddeyi o yolda tadil eylemiştir. 

Muvakkat maddede vuzuhu temin için bir 
ibare değişikliği yapılmış, diğer maddeler Mali
ye encümeninin tadili dairesinde aynen kabul 
edilmiştir. Bu esas dairesinde yeniden hazırlanan 
kanun lâyihası müstacelen müzakere edilmek di-
leğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
Kayseri 

N. Kerven 
Malatya 
O. Taner 

Seyhan 
N. Eldeniz 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Diyarbakır 

Bü§tü Bekit 
Kırklareli. 

Ş. ödül 
Mardin 

R. Erten 
Trabzon 

Sırrı Doy 

Kâtib 
İstanbul 

F. Öymen 
izmir 

H. Çakır 
Malatya 

M. öker 
Ordu 

H. Yalman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Umumî, mülhak ve hususî büt
çelerle idare edilen daireler ara
sındaki ihtilâfların tahkim yo-
lile halli hakkında kanun lâyi-

hast 

MADPB 1 — Umumî, mül
hak .ve hususî bütçelerle idare 
edilen daiareler arasmda tekev
vün eden ihtilâflardan adliye 
mahkemelerinin vazifesi da
hilinde bulunanlar bu kanunda 
yazdı tahkim usulüne göre hal
ledilir. 

MADDE 2 — Umumî bütçe
ye dahil daireler arasmda te-
haddiis eden ihtilâflar icra Ve
killeri Heyetince ve müddetle 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Umumî, mülhak ve hususî büt
çelerle idare edilen daireler, ve 
bunlarla belediyeler arasındaki 
ihtilâfların tahkirtı yolile halli 

hakkında, kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî, mül
hak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daireler ve bunlarla 
belediyeler arasmda çıkan ih
tilâflardan adliye mahkeme
lerinin vazifesi dahilinde bulu
nanlar bu kanunda yazılı tah
kim usulüne göre halledilir. 

MADDE 2 — Umumî bütçe
ye dahil daireler arasmda ta-
haddüs eden ihtilâflar icra Ve
killeri Heyetince ve müddetle 

( S. Sayısı : 334 ) 

ADLİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Umumî, mülhak ve hususî büt
çelerle idare edilen daireler ara
sındaki ihtilâfların tahkim yo
lile halli hakkında kanun lâyL 

hası 

MADDE 1 — Dahiliye encü
meninin tadili aynen 

MADDE 2 — Umumî bütçeye 
dahil daireler arasmda tahad-
düs edecek ihtilâflar icra Ve
killeri Heyetince seçilecek icra 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİBİŞİ 

Umumî, mülhak ve hususî "büt
çelerle idare edilen daireler ve 
belediyelerle sermayesinin ta
mamı Devlete veya belediye ve
ya hususî idarelere aid daire ve 
müesseseler arasındaki ihtilâf
ların tahkim yolile halli hak

kında kanun lâyiha)sı 

MADDE 1 — Umumî, mül
hak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daireler ve belediyelerle 
sermayesinin tamamı Devlete 
veya belediye veya hususî ida
relere aid olan daire ve mües
seseler arasmda çıkan ihtilâf
lardan adliye mahkemelerinin 
vazifesi dahilinde bulunanlar 
bu kanunda yazılı tahkim usu
lüne göre halledilirler. 

MADDE 2 — Adliye encü
meninin 2 nci maddesi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Maliye encüme
ninin 1 nci maddesi aynen. 

MADDE 2 — Adliye encüme
ninin 2 nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 334 ) 



Hü. 

intihab olunacak îcra Vekil
leri Heyeti azasından hakemler 
vasrtasile hallolunur. 

MADDE 3 — Mülhak bütçe 
ile idare edilen daireler veya 
bunlardan birisile ikinci mad
dede yazılı daireler arasmda 
hâsıl olan ihtilâfları Başvekâ
let müsteşarı halleder. 

MADDE 4 — Hususî bütçe 
ile idare olunan veya sermaye
sinin tamamı Devlet, belediye 
veya idarei hususiye tarafın
dan ödenmiş olan daire ve mü
esseselerin veya bu daire ve 
müesseselerden birile ikinci ve 
üçüncü maddelerde yazılı dai
relerden biri arasmda tahad-
düs eden ihtilâflar bulunduk
ları mahallin ve taraflar muh
telif yerlerde bulunuyorlarsa 
müddeialeyh mevkiinde olan 
daire veya müessesenin, müd-
deialeyhler teaddüd eyleliği 
takdirde bunlardan birinin bu
lunduğu yerin yüksek derece
li hukuk hâkim veya reisi tara
fından hallolunur. 

MADDE 5 — Bu kanunun 
şümulüne giren işlerin tedkik 
edilebilmesi taraflardan biri
nin vaki olacak yazılı müra
caatına bağlıdır. İhtilâfı hal
le salahiyetli merci tedkikatm 
şeklini ve müddetleri tayin 
eder. Lüzum gördüğü takdirde 
tarafları da dinleyebilir. 

— 8 — 
Da. E. 

intihab olunacak îcra Vekille
ri Heyeti azasından bir hakem 
vasrtasile hallolunur. 

MADDE 3 — Mülhak bütçe 
ile idare edilen daireler veya 
bunlardan birisile 2 nci madde
de yazüı daireler arasmda. hâ
sıl olan ihtilâflar; Temyiz mah
kemesi, Şûrayi devlet, Divanı 
muhasebat reislerinden biri îc
ra Vekilleri Heyetince hakem 
tayin edilerek hallolunur. 

MADDE 4 — Belediyeler, hu
susî bütçe ile idare olunan ve
ya sermayesinin tamamı Dev
let, belediye veya idarei husu
siye tarafından ödenmiş olan 
daire ve müesseselerin veya bu 
daire ve müesseselerden birile 
2 nci ve 3 ncü maddelerde ya
zılı dairelerden biri arasmda ta-
haddüs eden ihtilâflar, bulun
dukları mahallin ve taraflar 
muhtelif yerlerde bulunuyor
larsa müddeialeyh mevkiinde 
olan daire veya müessesenin, 
müddeiajeyhler teaddüd eyle
diği takdirde bunlardan birini 
bulunduğu yerin yüksek dere
celi hukuk hâkim veya reisi ta
rafından hallolunur. 

MADDE 5 — Hükümetin be
şinci maddesi aynen 

Ad. E. 

Vekilleri azasından bir hakem 
vasrtasile hallolunur. 

MADDE 3 — Mülhak bütçe 
ile idare edilen daireler veya 
bunlardan biri ile ikinci mad
dede yazılı daireler arasmda 
hâsü olan ihtilâflar Temyiz 
mahkemesi, Devlet şûrası ve 
Divanı muhasebat birinci reis-
lerile daire reislerinden Adli
ye vekilinin seçeceği bir ha
kem tarafından hallolunur. 

MADDE 4 — Belediyeler, hu
susî bütçe ile idare olunan ve
ya sermayesinin tamamı Dev
let, belediye veya hususî idare
lere aid olan daire ve müesse
selerin veya bu daire ve mües
seselerden birile ikinci ve üçün
cü maddelerde yazılı daireler
den biri arasmda tahaddüs eden 
ihtilâflar bulunduğu yerin ve 
ihtilâf gayrimenkule taallûk 
ediyorsa o gayrimenkulun bu
lunduğu mahallin ve taraflar 
ayrı ayrı yerde bulunuyorlar
sa müddeaaleyh mevkiinde olan 
daire veya müessesenin ve müd-
deaaleyhler taaddüd eylediği 
takdirde bunlardan birinin bu
lunduğu yerin yüksek dereceli 
hukuk mahkemesi reisi veya 
hâkimi tarafmdan hakem sıfa-
tile hallolunur. 

MADDE 5 — Bu kanunun 
şümulüne giren işlerin tedkik 
edilebilmesi taraflardan birinin 
vaki olacak yazılı müracaatına 
bağlıdır. Hakem, tedkikatm ve 
tahkikatın şeklini ve müddet
lerini tayin eder ve hâkimin 
haiz olduğu bütün salâhiyetleri 
kullanabilir. Lüzum gördüğü 
takdirde tarafları da dinleye
bilir. 

( S. Sayısı : 334 ) 



Mal. E. 

MADDE 3 -r- Adliye encü
meninin 3 ncü maddesi aynen 

MADDE 4 — Adliye encü
meninin 4 ncü maddesi aynen 

MADDE 5 — Adliye encü
meninin 5 nci maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 3 — Mülhak bütçe 
ile idare edilen daireler veya 
bunlardan biri ile ikinci mad
dede yazılı daireler arasmda hâ
sıl olan ihtilâflar Temyiz mah
kemesi reisi tarafından, Tem
yiz mahkemesi daire reisleri 
arasından, seçilecek bir hakem 
marifetile hallolunur. 

MADDE 4 — Adliye encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Adliye encüme
ninin 5 nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 334) 



m. 
MADDE 6 — Yukarıki mad

delerde yazılı mercilerin vere
ceği kararlar katğidir. Aley
hine hiç bir makama müracaat 
edilomez. Ancak dördüncü mad
dede yazılı merciden verilen 
karara karşı yeniden tedkiki 
icab ettirecek haklı sebeblerin 
mevcudiyeti halinde tebliğ ta
rihinden itibaren otuz gün için
de karan ittihaz eden hâkime 
itiraz olunabilir. 

MADDE 7 — Yukarüri mad
delerde yazlîı mercilerden ve
rilen kararlar, ilâmların icrası
na dair olan hükümlere göre 
infaz olunur. 

MADDE 8 — Bu kanuna 
tevfikan görülecek işlere aid 
bütün evrak ve vesikalarla ve
rilecek kararlar ve icraya mü
teallik muameleler her türlü 
harç, resim ve puldan muaftır. 

MADDE 9 — Bu kanunun 
hükmünü icraya îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

— ıo — 
Da. E. 

MADDE 6 — Yukarıki mad
delerde yazılı mercilerin vere
ceği kararlar katğidir. Aley
hine hiç bir makam ve mahke
meye müracaat edilemez. An
cak 4 ncü maddede yazılı mer
ciden verilen karara karşı ye
niden tedkiki icab ettirecek 
haklı sebeblerin mevcudiyeti 
halinde tebliğ tarihinden itiba
ren 45 gün içinde kararı ittihaz 
eden hâkime itiraz olunabilir. 

MADDE 7 — Hükümetin 
7 nci maddesiaynen 

MADDE 8 — Hükümetin 
8 nci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE —Bu 
kanunun meriyete girdiği ta
rihte mahkemelerce katği su
rette intaç edilmemiş olan ih
tilâflar da bu kanun hüküm
lerine tâbi tutulurlar. 

MADDE 9 — Hükümetin 
9 ncu maddesi aynen 

Ad. E. 

MADDE 6 — Yukarıki mad
delerde yazılı hâkemler taraf ni
dan verilecek kararlar katğidir 
ve tescile tâbi değildir. Aley
hine hiç bir makam ve mahke
meye müracaat edilemez. 

Ancak; dördüncü maddede 
yazılı hakem tarafından veril
miş olan karara karşı yeniden 
tedkiki icab ettirecek haklı se
beblerin mevcudiyeti halinde 
kararm tebliği tarihinden itiba
ren 30 gün içinde karan veren 
hakeme itiraz olunabilir. 

İtiraz üzerine verilecek karar
lar katğidir. 

MADDE 7 — Yukarıki mad
delerde yazılı hakemler tara
fından verilen kararlar ilâmla
rın icrasma dair olan umumî 
hükümlere göre infaz olunur. 

MADDE 8 — Bu kanuna gö
re görülecek işlere aid bütün 
evrak ve vesikalarla verilecek 
kararlar ve icraya müteallik 
muameleler her türlü harç, re
sim ve damga pullundan muaf
tır. 

MADDE 9 — Hükümetin tek
lifi aynen. 

(S. Sayısı: 334) 
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Mal. E. 

MADDE 6 — Adliye encü
meninin 6 ncı maddesi aynen 

MADDE 7 — Adliye encü
meninin 7 nci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE — Da
hiliye encümeninin muvakkat 
maddesi aynen 

MADDE 8 — Hükümetin 
9 ncu maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 6 — Adliye encüme
ninin 6 ncı maddesi aynen. 

MADDE 7 — Adliye encüme
ninin 7 nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Bu 
kanunun şümulüne girib de ka
nun meriyete girdiği tarihde 
mahkemelerce henüz intaç edil
memiş davalarla intaç edildiği 
halde haklarmda verilen ilâm
lar henüz katğiyet kesbetme-
miş olan davalar dahi bu ka
nun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 
eylül 1938 tarihinden muteber
dir. 

(S. Sayısı : 334) 



Hü. 

MADDE 10 — Bu kanun 
tarihinde meridir. 

Bş. V. 
C. Boyar 
M. M. V. 
K. Özalp 
Ha. V. 

Dr. T. B. Araş 
Mf . V. 

8. Arikan , 
tk. V. 

Ş. Kesebir 
G. î. V. 

Bana Tarkan 

30-V-1938 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mal V. 

F. Ağralt 
Na. V. 

A. Çetinjcaya 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

— 12 — 
Da. E. 

MADDE 10 — Bu kanunun 
hükümleri 1 eylül 1938 tarihin
den başlar. 

Ad. E. 

MADDE 10 — Dahiliye encü 
meninin teklifi aynen. 

( S. Sayısı : 334) 



Mal. B. 

MAİDDE 9 — Dahiliye en
cümeninin 10 ncu maddesi ay
nen 

B. E. 

MADDE 9 — Bu kanun hü
kümlerini icraya îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

»>»•-« 

(S. Sayısı: 334) 
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S. Sayısı: 335 
Yüzbaşı Yıldırım Ziya Belentepenin mahkûm olduğu cezanın 

affi hakkında Adliye encümeni mazbatası (5/69) 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 5/69 
Karar No. 67 

28-VI- 1938 

Yüksek Reisliğe 

Yüzbaşı. Yıldırım Ziya Belentepe tarafından 
takdim olunub Arzuhal encümenine havale edilen 
Dilekçede yaptığı hizmetlere mukabil mahkûm 
bulunduğu ceza ile maznun bulunduğu suçlarmm 
affi istirham olunmuş ve Millî Müdafaa vekâle
tinden Arzuhal encümenine gönderilen iki kıta 
tezkerede ise mumaileyhin vatanî hizmetleri zik
redilmiştir. 

Arzuhal encümeni Millî Müdafaa vekâletinin 
cevabî tezkerelerine ve merbutatına nazaran mu
maileyhi Yüksek Meclisin affine mazhar olmağa 
lâyik görerek dahilî nizamnamenin 54 ncü 
maddesi mucibince keyfiyeti bir mazbata ile 
Encümenimize inha etmiştir. 

Adliye ve Millî Müdafaa vekillerinin huzur-
larile yapılan tedkikat neticesinde Yıldırım Ziya 
Belentepenin Yedinci kolordu askerî mahkeme
sinin 130 esas ve 230 karar sayılı ve 20 ikinci kâ
nun 1937 günlü kararile bir sene altı ay ve 20 
gün hapsine ve ordudan ihraç cezalarma mah
kûm bulunduğu ve bu kararm katiyet kesbettiği 
ve ölüme sebebiyet vermek ve yabancı memlekete 
kaçmak ve usulsüz şikâyette bulunmak suçların

dan dolayı da hakkmda takibat yapılmakta ol
duğu anlaşılmıştır. 

Keyfiyet müzakere edilerek Millî Müdafaa 
vekâletinin tezkerelerindeki mucib sebbelere ve 
Millî Mjidafaa vekilinin şifahî izahatına binaen 
Arzuhal encümeninin mumaileyhin affe lâyik 
olduğu yolundaki kanaatine Encümence de iş
tirak edilmiş ve bu babda bir kanun lâyihası tan
zim olunmuştur. 

Tanzim kılınan kanun lâyihası müstaceliyet 
teklifile Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Erzurum 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmeri 
Kayseri Bursa 

R. özsoy Atıf Akgüç 
Ankara Antalya 

M. ökmen Numan Aksoy 
Kocaeli Urfa 

Ragıb Akça F. Gökbudak 

Kocaeli 
Hayri Tan 

Antalya 
T. N. Arıcan 
Kastamonu 

Dr. Ş. Şenozan 
Konya 

R. Türel 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLÎFÎ 

Yüzbaşı Yıldırım Ziya Belentepenin mahkûm 
olduğu cezanın affi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — îzmitli 319 doğumlu Memed 
Tenzjloğlu Yüzbaşı Yıldırım Ziya Belentepenin 
mahkûm bulunduğu bir sene altı ay ve yirmi 
gün hapis ve ordudan ihraç cezası hukukî neti
celere de şamü olmak üzere affedilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Millî 
Müdafaa vekili memurdur. 

\>9<i 





S. Sayısı: 336 
Emniyet teşkilâtı kanununa,ek kanun lâyihası ve Dahiliye 

encümeni mazbatası (I 1132) 

T. c: 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2778 

28 - Yi -1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3201 numaralı Emniyet teşkilâtı kanun lâyihasına ek olarak Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve 
tora Vekilleri Heyetince 28 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihas 
esbabı mucibesile birlikde sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Emniyet işlerinin ehemmiyeti ve teşkilâtının vüsati dolayısile bu iş üzerinde çalıştırılacak kim
senin her an değiştirilerek yenilerinin getirilmesi işlerin müstakar ve inkisaflı bir şekilde devamına 
engel olacağı anlaşıldığından tebdili muvafık görülmeyen her hangi bir umum müdürün ayni mev
kide kalmak suretile vazife görmesinin temini ve ayni zamanda tebdil halinde emniyet umum mü
dürlüğü kadrosuna bağlanmıyarak vali kadrolarından birinin bu makam için kullanılabilmesini temi-
nen işbu lâyihai kanuniye tanzim kılınmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/1132 

Karar No. 52 

28 - 77 - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye vekâletince hazırlanfb Başvekâletin 
28 haziran 1938 ve 2778 numaralı tezkeresile Bü
yük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına sunulan 
3201 numaralı emniyet teşkilât kanununa ek ka
nun lâyihası Encümenimize havale edilmiş ol
makla konuşuldu ve incelendi. Hükümetin mucib 
sebebleri yerinde ve uygun görülmekle lâyihanın 
Encümenimizce aynen kabulüne ve Umumî He
yetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Başkan-

lığa sunulmasına karar verildi. 
Dahiliye E. Reisi 

Tekirdağ 
C. JJybadın 

Bursa 
F. Güvendiren 

Kars 
E. özoğuz 

Mardin 
Edib Ergin 

Erzurum 
N. Elgün 

Mazbata M. N. 
Tokad 

H. Ergun 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Kütahya 
M. Somer 

Srvas 
8. G'örkey 

Kâtib 
Tokad 

H. Ergun 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Malatya 

E. Barkan 
Zonguldak 

Bifat Vardar 

< i 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

3201 numaralı emniyet teşkilâtına eh "kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Lüzumu halinde Emniyet umum 
müdürü kadrosu bir vali kadrosu ile tebdil 
edilebilir. 

MADDE 2 T- Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmmı icraya 

Dahiliye vekili memurdur. 28 - VI -1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da.V. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

8. Ankan 
S.Î.M.V. 

Dr. H. Alataş 

Ad,V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

N«.V. 
r 

G.Î.V. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma.V. 

F. Ağralt 
îk,V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. K\\rdoğlu 

» « « 
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