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1 — SABIK ZABIT H U L Â S A S I 

Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesi 
müzakere ve kabul edildikten sonra pazartesi günü 
toplanmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Dr. M. Germen Çanakkale Bursa 

Z. G. Etili Dr. S. Konuk 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Türkiye - Amerika Ticaret anlaşmasnm tas

diki hakkında kanun lâyihası (1/122) (Hariciye ve 
Iktısad encümenlerine). 

Mazbatalar 
2 — Etüd kitabı olarak kullanılmak üzere eski 

harflerle basılmış olan kitablarm okul ve kültür ku
rumları kitab evlerine konulmasının 1353 sayılı ka
nun hükmüne aykırı olub olmadığının tefsiri hak-

1 — Van mebuslarının intihab mazbatasının 
tasdiki. 

BAŞKAN — Van mebusları; Hakkı Ungan, 
ibrahim Arvas, Münib Boya. Bu zatlerin inti
hab mazbataları gelmiştir. Mrazbatalar nizam
namedeki formüle muvafıktır. Bir itiraz ve şi
kâyet yoktur. Birer birer reyinize arzedeceğim. 

Hakkı Ungana aid mazbatayı reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Mazba
ta kabul edilmiştir. 

ibrahim Arvasa aid mazbatayı reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Maz
bata kabul edilmiştir. 

Münib Boyaya aid mazbatayı reyinize arzedi-

1 —• Haziran : ağustos 1938 aylarına aid ra
porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/51) 

kında Başvekâlet tezkeresi ve Maarif encümeni maz
batası (3/79) (Ruznameye) 

3 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurini hakkındaki 3017 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe en-
menleri mazbataları (1/73) (Ruznameye) 

4 — Türkiye - Almanya arasında imzalanan kredi 
anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve Iktısad encümenleri mazbataları (1/80) 
(Ruznameye). 

—* 

yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Mazba
ta kabul edilmiştir. 

TİCARET VEKİLİ CEZMİ ERCİN (Antal
ya) — Muhterem arkadaşlar; Türkiye ile Al
manya arasında imzalanan kredi anlaşmasına 
aid kanun lâyihası İM gün evvel tab ve tevzi 
edilmiştir. Lâyihanm Yüksek Heyetinizce malûm 
olan müstaceliyetine binaen ruznameye alınma
sını ve müstacelen müzakeresine müsaade buyu-
rulmasmı istirham edeceğim. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Bu anlaşmaya aid lâyihanın 
ruznameye alınmasını teklif ediyorlar. Gelen ev
rak meyanında ,dört numaradadır. Ruznameye 
alınması teklifini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Ruznameye alınmıştır. 

BAŞKAN — Ruznamemizin birinci maddesin
de Divanı muhasebat encümeni raporu vardır. 
Teamülümüz mucibince tevziinden itibaren bir 
hafta müsaadesi vardır. Bir hafta sonra müza-

B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KATÎBLER : Bekir Kaleli (Gazi Anteb), Vedid Uzgören (Kütahya) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — ÎNTlHAB MAZBATALARININ TASDİKİ 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

— 28 — 
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kere edeceğiz. 

2 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
kereleri ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbata
sı (3/3, 4, 5, 6) [1] 

BAŞKAN* — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbatayı kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (3/8) [2] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî ma-
suneyitnin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/10) [3] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

o — Sivas mebusu Necmettin S adalem teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye en
cümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (3/11) [4] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

6' — Bafranın Demşek köyünden Hüseyinoğlu 
Lûtfi Tanrıverin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/40) [5] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

[1] 19 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 20 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[3] 21 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[4] 22 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[5] 24 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

7 — Askerî memurlar kanununa bazı mad
deler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6, 7 nci 
maddelerinin ilgasına dair olan 3280 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encüme
ni mazbatası (1/31) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Askerî memurlar hakkındaki 3280 sayılı ka
nuna ek kanun 

MADDE 1 — 3280 sayılı kanunun birinci 
maddesinin (A ve B) fıkraları mucibince mua
mele memuru nasbolunmak üzere meslek mek-
teblerinde okuyanlar mektebde bulundukları 
müddetçe Harb okulu talebesi gibi iaşe, iskân ve 
ilbas edilirler ve bunlara harb okulu birinci sı
nıf talebesi maaşı verilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler .. Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

8 — Devlet havayolları hizmetleri için 1939 
malî yılma geçici taahhüd icrası hakkında ka
nun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/13) [2] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 ve 1940 
malî yıllarına geçici taahhüd icrası hakkmda 

kanun 

MADDE 1 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanununa bağlı 
(A) cedvelinin 10 ncu (tesisat masrafları) faslı
na mevzu tahsisat ile mezkûr kanunun 5 nci 
maddesi mucibince bu idarenin 1937 malî yılı 

[1] 17 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 32 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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bütçesinden bu fasla devredilen tahsisatın baliğ 
olduğu 1 320 000 liradan karşılığı mevkuf tutul
mak suretile telsiz istasyonları tesis ve meydan
ların ıslahı, tayyare ve yedek malzemesi ve 
meydanlara aid emniyet ve hizmet vasıtalarısın 
satın alınması, istasyon binası, hangar, atelye 
inşası, telefon ve su tesisatı vücude getirilmesi 
için 1939 ve 1940 malî yıllarına geçici taahhü
de girişmeğe Münakalât vekili mezundur. 

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

MADDE 2 — Birinci madde mucibince onun
cu fasıldaki tahsisattan mevkuf tutulan veya 
sarfedilmeyen mikdar 1039 ve 1940 malî yılların
da açılacak hususî fasıllara devren varidat ve 
ayni suretle sarfedilmek üzere tahsisat kaydo
lunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

SAMÎ ERKMAN (Tunceli) Münakale vekâ
leti yoktur. Muhabere ve münakale vekâleti 
vardır. Böyle olacaksa ikiye ayıralım. 

BAŞKAN — Lâyihaların birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

9 — İstatistik umum, müdürlüğü teşkilâtı 
hakkındaki 2203 sayılı kanuna bağlı (H) e cilve
linde tadilât yapılmasına dair kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/28) 111 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir, 

İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
20 - V -1933 tarihli ve 2203 sayılı kanuna bağlı 
(B) cedvelinde bazı tadilât yapılması hakkmda 

kanun 

MADDE 1 — istatistik umum müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki 20 - V -1933 tarihli ve 2203 
sayılı kanuna bağlı (B) cedvelinin (Umum mü
dürlük) serlevhalı kısmı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

[1] 33 sayılı basmayazı zabtın sonundad/ir. 

Umum müdürlük 

Derece Memuriyeti unvanı Aded Maaş 

2 Umum müdür 1 125 
4 Muavin 1 90 
6 Müşavir 1 70 

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

I MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
I teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
i İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
I Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

10 -— Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sa-
I yılı terfi kanununa ek kanun lyihası ve Millî 

Müdafaa encümeni mazbatası (1/66) [1] 

I BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
I mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 

buyuranlar... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

863 sayılı terfi kanununa ek kanun 

| MADDE 1 — Muhtelif smıf okullarında ka
nuni ve nizamî mazeretler hariç olmak üzere 

ı devaınsîzlığından veya uygunsuz hallerinden 
I ötürü disiplin eezalarile mahkûm olarak okullar 

nizamnamesi mucibince tahsile devamları caiz 
görülmiyen ve imtihanda muvaffak olamama

sından o devrede tahsil hakları sakıt olub son
raki devreye iştirak ettirilmek üzere kıtaya ve-

ı rilen subayların üsteğmenliğe terfileri kıta si-
l çilleri müsaid olsa da tahsillerini normal olarak 
I bitiren emsallerinden bir sene sonraya bırakılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı Maddeyi ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

ı MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
I Kabul edilmiştir. 

I MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic-
i raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

! BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
I Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

I [lj 23 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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/ / _._ Türkiye - Almanya arasında imzala tat a 

kredi anlaşmasınnı tasdiki JıaJckrnda kanun lâyi
han ve Hariciye ve İktisad encü inenleri mazbata
ları (-1/80) \İ) 

TİCARET VEKİLİ GEZMİ ERCİN (Antal
ya) — Muhterem arkadaşlar, yüksek huzurunu
za takdim edilmiş bulunan 150 milyon marklık 
kredi anlaşması, Alman firmalarından kredi ile 
mübayaatta bulunmak salâhiyetimiz esas itiba-
rile mahfuz kalmak şartile bize mevcud muka
vele şartlarına nazaran vade, faiz ve tediye ba
kımlarından daha müsaid şeraitle Almanyadan 
mübayaatta bulunmak imkânlarını bahşedecek
tir. Açılan krediden istifade yolu şöyle olacak
tır: Türkiye Hükümetinin Almanyaya vermek 
arzu ettiği siparişlere müteallik tediyatm icrası 
için Reischbankm sanayi kredilerile meşgul ol
mak üzere vücude getirdiği Goldiskontbank nez-
dinde 150 milyon marklık bir kredi açılacaktır. 
Türkiye de, usul ve mevzuatı dairesinde Hükü
metçe Alman firmalarına yapılacak siparişlerin 
bedeli Almanyada krediyi açan Goldiskontbank 
tarafından Alman firmalarına peşin olarak 
ödenecek ve buna mukabil Türkiye Hükümeti 
de, bu banka tarafından firmalara yapılacak 
tediyata tekabül eden mikdarlar da Reichsrnark 
üzerinden tanzim edilmiş Hazine bonolarını ban
kaya tevdi edecektir. Bu bonolar banka tara
fından tediyatm lâzimülicra olduğu tarihlerden 
itibaren % 5 faize tâbi tutulacaktır. Bankaya 
borçlanılan mebaliğ 6 aylık taksitlerle on senede 
ödenecektir. Taksitler Türk parası olarak Tür
kiye ile Almanya arasında mevcud ticarî tediye
lere müteallik anlaşma mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasındaki Almanya kliring hesabına 
yatırılacaktır. Bu suretle Türkiye Hükümeti 
borçtan ibra edilmiş ve bonolarmı istirdad et
miş olacaktır. Krediden istifade için anlaşma 
bir vade göstermektedir. Bu vadeye göre sipariş
lerin 31 kânunuevvel 1941 tarihine kadar veril
miş olması lâzımdır. Almanyaya yapılacak sipa
rişlerin bir kısmı, Türkiyede icrası lâzım gelen 
ameliyata da şamil olabileceğinden açılacak kre
diden ne mikdarrnm bu kabîl ameliyata tefrik 
edilebileceği hakkında anlaşmada hüküm mev
cuttur. Bu hükme göre bu nevi ameliyatı da ih
tiva eden siparişlerin % 20 sine kadar mikdarı 
Türkiyede sarfedilebilecektir. Kredi, anlaşması 
hükmüne tevfikan Türkiye Hükümeti tarafından 
icra edilecek tediyatm devamı müddetince Al
manyaya bazı türk mallarının ihracmı tezyicl 
etmek üzere Türkiye Hükümeti tarafından ko
laylık gösterilmesi hususunda iki Hükümet an
laşacaklardır. Bu hususta dahilî ihtiyaç ve te-
ahhüdlerimizin evvelemirde nazarı dikkate alı
nacağı ve ihracat disponibiliteleri dahilinde Al
manyaya ihraç müsaadeleri verileceği tabiidir. 

[İJ 36 say ıh basmayazı zabtın sonundadvr 

Kredi anlaşmasınm meriyeti zarfında Almanya 
ile mevcud ticarî tediyeler anlaşması meriyet 
mevkiinden kalktığı takdirde muamelede bir 
tebeddül olmryacaktır; yani taksitlerin türk pa
rası tutarile türk mallarının mubayaa ve ihracı 
temin olunacaktı,:, Kredi anlaşmasının esas hü
kümleri bunlardır. Teferruat mahiyetinde ol
mak üzere, Türkiye Hükümeti tarafından 
siparişlerin verilmesi sırasında ecnebi mü
tehassıs ve eksperlerle istişare muvafık 
görüldüğü takdirde Almanya Hükümeti 
Türkiye Hükümetinin bu yolda göstereceği 
arzunun tahakkukunu teshil etmiş olacaktır. 
Keza Almanyadan ihraç edilecek malların nak
liyatında ınutad ve normal tahmil şartlarına 
uygun bir fiat verildiği takdirde Alman vapur
larından istifade olunacağına, ancak kâfi isti-
ab hacmini haiz Türk gemilerinin o tarihlerde 
Alman limanlarında bulunması halinde nakliya
tın bunlarla yapılacağı zikrolunmaktadır. 

Anlaşmada hamulenin Alman sigorta kum
panyalarına sigorta ettirileceğine dair bir hü

küm bulunduğu gibi Alman firmalarının müna
kaşa ve taleblere iştiraklerinin temini için Tür
kiye Hükümetinin yapmak niyetinde olduğu 
muayyen işlerden Alman Hükümetini samanın
da haberdar edeceğine dair hükümler de bulun
maktadır. 

Menafi ve arzularımıza uygun bulunan bu 
anlaşmanın meriyet mevkiine konulmasına yük
sek müsaade ve kararlarınızı istirham eylerim. 

BAŞKAN — Encümen, mazbatasında lâyi
hanın müstacelen müzakeresini teklif ediyor. Bu 
teklifi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye ile Almanya arasında 18 ikinci kânun 
1939 tarihinde Beıiinde imzalanan Kredi An

laşmasının tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 

16 ikinci kânun 1939 tarihinde Berlinde imzala
nan Kredi Anlaşması kabul ve tasdik olun
muştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
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meyenier ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum : 
Türkiye ile Almanya arasında imzalanan 

Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanun 

lâyihası için lâyihayı kabul etmek suretile (326) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (326) rey
le kabul edilmiştir. 

Ruznamede başka işimiz yoktur. Çarşamba 
günü saat 15 de toplanmak üzere celseyi kapı
yorum. 

Kapanma saati : 15,35 

Türkiye ile Almanya arasmda imzalanan kredi anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanuna verilen 
reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 1 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Haraza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönene, 

Ağrı 
thsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Bay tın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 326 

Kabul edenler : 3 26 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 97 
Münhaller : ı 

/ Kabul 
Rasih Kaplan 
Türkan Örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Lsnıail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yalıya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Sun er 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 

edenler ] 
Bolu 

Cemil Özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgeri 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çaınbel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Alımed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Saniı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Glib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 

Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Na-zmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Hamdı Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
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Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâzığ 
Fa-zıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya «Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
İskender Artun 
Saffet Arrkan 
Salih Başotaç 

Erzincan 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüşrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçafe 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Tşm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
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Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aukurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Ünsa'l 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rara Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Eefik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fasihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
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Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri TamaÇ 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 
Sa'lih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgenera'1 Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Ga'lip Gültekin 
Gl. A. Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaişı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosma'n 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Ba'yizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza1 Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 
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Niğde 
Cavid Ora! 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim E rem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Oanib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Ham d İ Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çam aş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Kemal ettin Kâm i 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Ruseni Barkm 

İ : 9 8-5-
Süleyman Necmi S el m en 
Zühtü Durulanı 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
D ara ar Ar ık oğl u 
İsmail Safa Özler 
Sinan Tckelioğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik Tamı an 

Siird 
Ali Rıza Esen 
II i ilki Aydın 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 

S in oh 
Cevdet Kerim İneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Atıf Escnbcl 
Gl. Akif Öztekin Er
dem gil 
Hikmet Işık 
Tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 

1939 C : 1 
Remzi Çiner 
Şemsettin G Ünal tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pckel 
Hasip Ahmed Aytnna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Ataç. 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Mitat Yen el 
Sami Erkman 

Vrfa 
Refet Ülgcn 
Sami Işbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled İzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
S i n asi Devrin 
Rıfat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Kar akistir 

Ali Çetinkaya (V.) 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak (1. A.) 

Arikma 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Fal İh Rıfkı A tay 
İsmet İnönü (Rs. 0.) 
Mümtaz Ökmen 
Rifat Araz 
Yahya Galib Karsa 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes (M.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Ol. Kâzım Özalp 
Memed Emir 

Muzaffer A kpm a r 
Rahmi Selçuk 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
(Hasta) 

Bursa. 
Fazlı Güleç (M.) 
Nevzad Ayaş 

f Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kan su 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Sama ti İT 
Yusuf Başkaya 

Edirne, 
Faik Kaltakkırau 
Fuad Balkan 
Osman Sahinbaş 
Şeref Aykut 

Erzurum 
Nakiye El gün 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianfcb 
Dr. AİHİurrahnuvn Melek 
(M.) 

Giresun 
Talât Onay 

Gilmüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
(M.) 
Şevket Erdoğan 

Yusuf Ziya Zarbun 
İsparta 

Kemal Ünal 
İstanbul 

Ahmed Ham di D en iz
in en 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

\zmhr 
Celâl Bayar 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Malımın! Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı (Ma
zur) 

Kayseri 
Sadettin Serim 
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Kırklareli 

Dr. Fuad Umay 
Kırşehir 

Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (Mazur) 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel 
Tevfik Fikret Sılay 
(V.) 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Tlüscyin Rahmi Gürpı
nar 
Sadri Ertem 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 

Rize 
Hasan Cavid 
Rifat Dinç 

Sımsun 
Hüsnü Çakır (V.) 

Memcd Ali Yörüker 
Naşit Fırat 

Seyhan 
GL Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 
Cemil Atay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(Mazur) 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydrn 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(Hasta) 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
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S. Sayısı: 17 
Asker? memurlar kanununa bazı maddeler ilâvesine ve 

2505 sayılı kanunun 6, 7 ncı maddelerinin ilgasına dair 
olan 3280 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 

Millî müdafâa encümeni mazbatası (1/31) 

T.C. 
Kararlar Dairesi Müdürlüğü 19-IV-1939 

Başvekâlet 
Sayı: 6/1970 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Askerî memurlar hakkındaki 3280 sayılı kanuna ek olarak Milli Müdafaa vetelliğiaee-hazırlanan 

ve îcra Vekilleri,Heyetince tarihinde YüJssek Meclise-arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Askerî lise mezunlarından olgunluk imtihanlarında muvaffak olmayanların kara, deniz harb 
* mektebleri, üniversitenin muhtelif fakülteleri ve baytar fakültesi askerî talebelerinden ahlâkî va

sıfları iyi olduğu halde imtihanda muvaffak olamayanların veya sıhhî halleri subay olmasına mü-
said olmayıp askerî memur olmağa elverişli olanların meslek mektebi ile ihtiyat subay mektebi 
tahsillerini ikmal etmek şartile muamele memuru nasbedilmelea*ine dair 3280 sayılı kanun tatbik 
sahasına girmiştir. 

Bu talebeler lise tahsillerini ikmalden sonra harb okulu yerine meslek mektehlerine tefrik edil
diklerinden bunların meslek mektehlerindeki iskân, ilbas ve iaşelerile maaşlarının harb okulu ta
lebesi gibi olması gereklidir. 

Aneak hu talebenin ilbas, iskân ve iaşelerile maaşlarının taallûk eden işlerin bir kanunla tayin 
ve tesbiti muktazi olduğundan bu maksadla ilişik kanun lâyihası tanzim oliınmuşttcr. 

Bu jkamfanun istilzam ettiği masraf Millî Müdafaa vekilliğinin kendi bütçesinden karşılanacaktır. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/31 
Karar No. 3 

3-V-1939 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî memurlar hakkındaki 3250 sayılı ka
nuna ek olarak M. M. Vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulduğuna dair olub Encümeni
mize havale edilen Başvekâletin 19 nisan 1939 
tarihli ve 6/1970 sayılı kanun lâyihası ve esbabı 
mucibesi M. M. Vekilliğinden gönderilen memur
ları huzurunda okundu ve görüşüldü : 

Esbabı mucibesinde dahi sarahatle bildirildi
ği ve verilen izahattan anlaşıldığı veçhile as
kerî memur olmağa elverişli olanların meslek 
mekteblerinde tahsillerini ikmal edinceye ka
dar ilbas, iskân ve iaşelerile maaşları hakkın
daki kanun lâyihası Encümenimizce aynen ka
bul edilmiş ve Umumî Heyetin tasvib nazarla

rına arzedilmek üzere 
nulmuştur. 

Yüksek Başkanlığa su-

Kâtib 
Samsun 

B. Barkın 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Malatya 

M. M. E. Reisi M. M. 
Diyarbakır Erzurum 

K. Sevüktekin Ş. Koçak 
Çankırı Erzurum 

Dr. A. Arkan S. Altuğ 
İstanbul Konya 

Dr. H. Ş. Erel Vehbi Bilgin O. Koptagel 
Manisa Muğla Samsun 

K. N. Duru S. Güney Amiral F. Engin 
Seyhan Urfa 

Sinan Tekelioğlu Ahmed Yasgan 
Kars 

Ş. Karaca 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî memurlar hakkındaki 3280 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3280 sayılı kanunun birinci 
maddesinin (A ve B) fıkraları mucibince mua
mele memuru nasbolunmak üzere meslek mek
teblerinde okuyanlar mektebde bulundukları 
müddetçe Harb okulu talebesi gibi iaşe, iskân ve 
ilbas edilirler, ve bunlara harb okulu birinci sı
nıf talebesi maaşı verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
*§&#dir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik Özirak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alatas 

Ti. V. 
O. Ercin 

12 - IV - 1939 
Ad. V. M. M. V. 

T. F. Sılay N. Tınaz 
Ha. V. Ma. V. 

Ş, Saraçoğlu F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. ve G. 1. V. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

M. JSrkmen 
Mu. Mü. V. 
A. Ç et inhaya 
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S. Sayısı: 19 
Çoruh mebusu Asım Usun teşriî masuniyetinin kaldırıl

ması hakkında Başvekâlet tezkereleri ve Adliye ve 
Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb 

Muhtelit encümen mazbatası (3/3, 4,J>, 6) 

Çoruh mebusu Asım Us ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Usun teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/3) 

18-IX-1936 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kurun gazetesinde hakareti mutazammın yazı yazmak ve neşretmekten suçlu Hakkı Tarık ve 
A sıra Usun mebus olmaları itibarile haklarında takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılması nın istanbul C. Müddei umumiliğince istenildiği Adliye vekilliğinden 14 - IX - 1936 
tarih ve 321/221 sayılı tezkere ile bildirilmiş ve gönderilen evrak aynen sunulmuştur. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesine tevfikan gereğinin yapılmasına ve sonunun bildi
rilmesine müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
1. İnönü 

Çoruh mebusu Asım Usun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/4) 

T. C. 
Başvekâlet 25 - I - 1937 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 6/243 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

İstanbul vali ve belediye reisi Muhiddin Üstün dağ tarafından yazılıp Son Posta, Açık Söz ve 
Kurun gazetelerinde intişar eden bir mektubdan dolayı Hüseyin Cahid Yalçm tarafından açılan da
vada suçlıu olan Asım Usun mebus olmasma binaen hakkında takibat yapılabilmesi için teşriî masu
niyetinin kaldırılması Kocaeli Cumhuriyet Müddei umumiliğinden bildirildiği Adliye vekilliğinden 
23 - I - 1937 tarihli ve 21/13 sayılı tezkere ile bildirilmiş ve bu işe aid gönderilen gazeteler ile Hü
seyin Cahid Yalçının dava istidasının sureti aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
/. înönü 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 6/3180 
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İstanbul C. M. U. miliğine 

Akşam gazetesinde (akşamcı) namı müstear altında belediyeye dair çıkon bir yazı münasebetile, 
istanbul belediyesi reisi Bay Muhittin Üstündağın umum matbuata gönderdiği bir mektub Kurun, 
Açık göz ve Son posta gazetelerinde aynen intişar etti. Birer nüshalarını takdim ettiğim bu gazete
lerde altlarını çizdiğim fıkralardan anlaşılacağı üzere, Bay Muhittin Üstündağın doğrudan doğru
ya şahsıma tecavüz ve hakaratte bulunduğu gibi, hakkımda halkın husumetini celb ve tahrik edecek 
isnadlara da kıyam eylemiş ve bu neşriyatile benimaddî ve manevî izrar etmiş olduğundan, ceza ka
nununun verdiği salâhiyet mucibince hakkında ve mezkûr gazeteler mesulleri Asım, Refik Ahmed, ve 
Etem İzzet ve Selim Ragıb ve Ali Ekrem haklarında da dava ikame ediyorum ve ayni zamanda se-
beb oldukları maddî ve manevî zarar dolayısile kendilerinden on bin lira tazminat istiyorum. 

Adres: 
Şişli, Kâğıdhane caddesi 226 No. 

Hüseyin Cahid Yalçm 

Çoruh mebusu Asım Usun, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tez
keresi (3/5) 

T. C. 
Başvekâlet • 8 ~ XI -1937 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 6/3930 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğim» 

Yeni postahanedeki Adliye binasında çıkan yangın hakkında, Kurun gazetesinin 8 - X -19137 ta
rihli nüshasındaki neşriyatın tekzibini neşretmemek suretile matbuat kanununun 48 nci maddesi
ne muhalif hareketi görülenler meyanında ayni suçta iştiraki olan mezkûr gazete sahibi mebus 
Asım Usun da bulunması hasebile mumaileyh hakkında da takibat yapılabilmesi için teşriî masuni
yetinin refinin İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden istenildiği Adliye vekilliğinden 25 - X -
1937 tarihli ve Ceza İş. U. Md: 396/278 sayılı tezkere ile bildirilmiş ve bu işe aid evrak bilece su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaade buyurulmasınr rica ederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Çoruh mebusu Asım Usun, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/6) 

T. C. 
Başvekâlet 8-IX-1938 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/3783 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

17 - 1 -1938 tarihli Kurun gazetesinde çıkan «Hocasma ateş eden alçak» başlıklı yazı ile Me-
med Sümeri tahkir ettikleri dava olunan suçlulardan Asım Usun Çoruh saylavı bulunması hasebile 
hakkında takibat yapılmak için teşriî masuniyetinin kaldırılması lâzımgeleceği İstanbul Cümhuri-

{ S. Sayısı: 19 ); 
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yet Müddeiumumiliğinin işarına atfen Adliye vekilliğinden 3 - IX -1938 tarihli ve 206/380 sayılı 
tezkere ile bildirilmiş ve buna aid bir gazete ve bir parça evrak/ aynen hilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını ve neticenin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.M.M. , 
Adliye ve Teşkilâtı 

esasiye Muhtelit 3-V-1939 
encümeni 

Esas No. 3/3,4,5,6 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 
Muhtelif tarihli Kurun gazetelerinde çıkan 

dört yazı ile tahkir suçlarından dolayı hakkın
da adlî takibat yapılabilmek için teşriî masuni
yetinin kaldırılması Başvekâletin 18 -IX -1936 
tarih ve 6/3180 sayılı, 25 - I - 1937 tarih ve 
0/243 sayılı, 8 - XI - 1937 tarih ve 6/2930 sa
yılı, 8 - IX - 1938 tarih ve 6/3783 sayılı dört 
tezkeresile taleb edilen Çoruh mebusu Asım 
Usa isnad edilen suçlar Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cürüm
ler haricinde olduğu görüldüğünden Dahilî ni
zamnamenin 180 nci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince takib ve muhakemesinin devre so
nuna bırakılmasının Umumî Heyetin tasvibine 
arzına Encümence karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve Tş. E. Muh. E. Reisi M. M. 

Bolu Denizli 
Fethi Okyar N. A. Küçüka 

Kâtib 
Tokad Balıkesir Bingöl 

B.Erişken O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Çankırı Erzincan Gazianteb 

Fazıl N. örkün A. Fırat ö. A. Aksoy 
Eskişehir Kastamonu Kayseri 

Ziya özer Br. T. Aslan R. özsoy 
Kayseri Kocaeli 

Suad H. Ürgüblü Ragıb Akça 
istanbul Konya Rize 

K. Karabekir G. Gültekin Fuad Sirmen 
Rize 

Saim Ali Bilemre 
Seyhan 

A. M. Yeğena 
Trabzon 

Kütahya 
R. Peker 

Samsun 
S. Necmi Selmen 

Zonguldak 
Şinasi Devrin F. A. Barutçu 

«•» 
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§. Sayısı: 20 
İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası (3/8) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 6/2202 

24- V - 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mersinde avukat Abdürrezzak Tekerek tarafından Adanada Türk sözü matbaasında bastırılmr, 
olan (insanların istikbali ve dinlerin mahiyeti) adlı kitabın ikişer nüshasının matbuat kanununuı 
8 nci maddesi mucibince vilâyet ve C. Müddeiumumiliği makamlarına verilmemesinden dolayı hak 
kında takibat yapılması icab eden mezkûr matbaanın sahibi Ferid Celâl Güven İçel mebusu bulun 
duğu cihetle teşriî masuniyetinin kaldırılması hususunda gereken kanunî muamelenin yapılmas: 
Seyhan C. Müddeiumumiliğinin talebine atfen Adliye vekilliğinden alman 7 - V - 1938 tarihli vf 
225/130 sayılı tezkerede bildirilmiş ve bu işe aid evrak hilece sunulmuştur. Gereğinin yapılmasın* 
müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Başvekil 
C. Bay ar' 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Ad. ve Tş. E. M. E. 
Esas No. 3/8 

Karar No. 3 
Yüksek Reisliğe 

Matbuat kanununun 8 nci maddesine aykırı 
hareketinden dolayı hakkmda adlî takibat yapı
labilmek için teşriî masuniyetinin kaldırılması 
Başvekâletin 24 - V -1938 tarih ve 6/2202 sayılı 
tezkeresile taleb edilen içel mebusu Ferid Celâl 
Güvene isnad edilen suç Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cürümler 
haricinde olduğu görüldüğünden dahilî nizam
namenin 180 nci maddesinin 2 nci fıkrası mu
cibince takib ve muhakemesinin devre sonuna 
bırakılmasına karar verilmiştir. 
Ad. ve T. E. E. Muh. E. Rs. M. M. 

Fethi Okyar N. A. Küçüka 

Kâtib 
B. Erişken 

Rize 
F. Sirınen 
Gazianteb 

Ö. A. Aksoy 

Kayseri 
R. özsoy 
Kütahya 

B. Peker 

Samsun 
S. N. Selmen 

3 - V - 1939 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Çankırı 
F. N. örkün 
Eskişehir 

T. Z. Özer 

Kayseri 
8. H. Ürgüplü 

istanbul 
K. Kardbekir 

Seyhan 
A. M. Yeğena 

Bingöl 
F. Fikri 

Erzincan 
A. Firat 

Kastamonu 
Dr. T. Aslan 

Kocaeli 
Ragib Akça 

Konya 
G. Gültekin 

Trabzon 
F. A. Barutçu, 





S. Sayısı: 2! 
Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin kal

dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb 

Muhtelit encümen mazbatası (3/10) 

T.C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi 
Sayı: 6/983 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet gazetesinin 23-1-1938 tarih ve 4830 sayılı nüshasında çıkan (Kendi kendimizi tenkid 
matbuat ve millet) başlığı altındaki yazıda Sabiha Zekeriya için hakaret suçu görülerek gazetenin 
neşriyat müdürü hakkında takibat yapılmakta ise de suç ortağı gazetenin sahibi olan Yunus Nadi- . 
nin mebus olmasına binaen hakkında takibat yapılabilmesi için teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci 
maddesi mucibince gereğinin yapılmasına dair Adliye vekilliğinden yazılan 10 - III -1938 tarihli ve 
116/71 sayılı tezkerenin sureti ile bu işe aid evrakın bilece sunuldğunu arzederim. 

12-III-1938 Başvekil 
C. Bayar 

Adliye vekilliğinin 10 - III -1938 tarih ve 116/71 sayılı tezkeresi suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

(Kendi kendimizi tenkid, matbuat ve millet) başlığı altında Cumhuriyet gazetesinin 21 -1 -1938 
gün ve 4830 sayılı nüshasında çıkan yazıdan müşteki Sabiha Zekeriyaya madde tayini suretile ha
kareti tazammun eder mahiyette görülerek adı geçen gazete neşriyat müdürü hakkında takibat ya
pılmıştır. 

Ayni suçta iştiraki olan mezkûr gazete sahibi başmuharriri Yunus Nadi mebus olması hasebile 
hakkmda takibat icrası masuniyeti teşriiyesinin refine mütevafık bulunduğundan kanunî muamele
nin ifası istanbul C. M. umumiliğinden bildirilmiş ve bu işe aid yazı suretleri melfufen takdim kılın
mış olmakla teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesi mucibince Meclisi Âlice muktazasmm ifa-. 
sma delâlet buyurulmasmı dilerim. 

Adliye vekili 
Ş. Saraçoğlu 
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Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve Teş. Es. Muh. E. 

Esas No. S/10 
Karar No. 4 

3 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Cumhuriyet gazetesinde çıkan yazı ile tahkir 
suçundan dolayı hakkında adlî takibat yapılabil
mek için teşriî masuniyetinin kaldırılması Baş
vekâletin 12 - III -1938 tarih ve 6/983 saydı tez-
keresile taleb edilen Muğla mebusu Yunus Na-
diye isnad edilen suç Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cürümler 

haricinde olduğu görüldüğünden Dahilî nizam
namenin 180 nci maddesinin ikinci fıkrası mu
cibince taMb ve muhakemesinin devre sonuna 
bırakılmasına karar verildi. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve Teş. Es. Muh. En. Keisi M. M. 

Bolu Denizli 
Fethi Okyar N. A. Küçüka 

Kâtib 
Tokad 

R. Erişken 
Eskişehir 

Ziya özer 
Çankırı 

Fazıl N. örkün 
Kayseri 

Suad H. Ürgüplü 
İstanbul 

K. Kardbekir 
Samsun 

8. Necmi Selmen 
Kastamonu 

Dr. T. Aslan 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Rize 
Fuad Sirmen 

Kütahya 
R. Peker 
Seyhan 

A. M. Yegena 
Gazianteb 

ö. A. Aksoy 
Kocaeli 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 
R. özsöy 

Rize 
Saim Ali 
Konya 

O. Gültekin 
Trabzon 

Ragıb Akça «F. A. Barutçu 

(S. Sayısı : 21) 



S. Sayısı: 22 
Sivas mebusu Necmettin Sadakın teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası (3/11) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 6/1434 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul valisi Muhiddin Üstündağı gazete ile tahkir eyledikleri iddia olunan Hüseyin Cahid 
ve Akşam gazetesi sahibi Necmeddin Sadak haklarında Kocaeli Asliye mahkemesince bakılmakta 
olan davada, bunlardan mebus olan Necmeddin Sadak hakkındaki davanın takib edilebilmesi teş
riî "masuniyetinin refine mütevakkıf olduğundan Teşkilâtı esasiye kanunu mucibince gereği yapıl
mak üzere Adliye vekilliğinden 19 - IV -1937 tarihli tezkere ile gönderilen evrak aynen sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
21-IV-1937 

Başvekil 
/. İnönü 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

Ad. ve Teş. Es. Muh. E. 
T. B. M. M. 3 - V - 1939 

Esas No. 3/11 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Eski istanbul valisi Muhittin Üstündağı Ak- desinin 2 nci fıkrası mucibince takib ve muha-
şam gazetesinde çıkan bir yazı ile tahkir suçun- kemesinin devre sonuna bırakılmasmın Umumî 
dan dolayı hakkmda adlî takibat yapılabilmek Heyetin tasvibine arzma Encümence karar ve-
için teşriî masuniyetinin kaldırılması Başvekâ- rilmiştir. 
letin 21 - IV -1937 tarih ve 6/1424 saydı ve dev- Yüksek Reisliğe sunulur. 
re tebeddülü dolayısile 10 - IV - 1939 tarihinde Ad. ve Teş. Es. Muh. E. Reisi M. M. 
Encümene havale olunan tezkerede istenilen Sı- Bolu Denizli 
vas mebusu Necmettin Sadaka isnad olunan suç Fethi Ohyar N. A. Küçüka 
Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci mad- " Kâüb 
delerinde yazılı cürümler haricinde olduğu gö- Tokad Balıkesir Bingöl 
rüldüğünden Dahilî nizamnamenin 180 nci mad- R. Erişken O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 



Eize Çankırı Erzincan 
Fuad Sirmen Fazıl N. örkün A. Fırat 
Ga'zianteb Eskişehir İstanbul 

Ö. A. Aksoy Ziya özer K. Kardbekir 
Kastamonu Kayseri Kayseri 

Dr. T. Aslan R. özsoy Suad H. Ürgüplü 

Kocaeli Konya Kütahya 
Ragib Akça G. Gültekin R. Peker 

Rize Samsun Seyhan 
Saim Ali S. Necmi Selmen A. M. Yegena, 

Zonguldak Trabzon 
Şinasi Devrin F. A. Barutçu 

( S. Sayısı : 22 ) 



S. Sayısı: 23 
Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı terfi kanununa 

ek kanun lâyihası ve Millî müdafaa encümeni 
mazbatası (1/66) 

T. C. 
Başvekâlet 19-IV-1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/1969 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı terfi kanununa eklenmek üzere Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Harb okulunu bitiren subaylar, meslek tahsillerini ikmal için muhtelif sınıf okullarına gönde
rilmekte ve burada muayyen olan bir tedris ve talim devresine tâbi tutulmaktadırlar. Bu okul
larda tedrisata devam mecburiyetinde bulunan bazı öğrenicilerin fena niyetlerle tahsil müddet
lerini uzattıkları bu yolda yapılan tedkikat ve takib neticesi tahakkuk eylemektedir. 

Sınıf okulları umumiyetle îstanbulda müesses bulunduğu için mümkün mertebe îstanbulda 
kalan müddetini arttırma keyfiyeti, idraki ve vazife hissi tam amile yükselmemiş bulunanlardan 
bazıları için göz dikilen bir hedef olarak görünmektedir. 

Sınıf okullarından gerek ilmî, ahlâkî ve gerekse hislerine mağlub olmaları yüzünden sıhhî se-
beblerle (zührevî hastalıklara musab olarak) tahsile devam edemiyeeek derecede arızalı vaziyet irae 
eden subayların bu ayrılışları dolayısile maddeten ve kanunun müeyyidesine dayanan bir zararları 
mevcud olmamakla beraber ertesi sene tekrar ayni okula devam keyfiyeti de bu günkü mevzuata 
nazaran suiniyet ve hareket sahibi bu gibilerin yine nizamlarla korunan bir hakkıdır. 

İkinci defa okula sevkedilen maruz vasıftaki subayların kıtadan ve okuldan muvafık sicil al
malarını müteakib emsallerile birlikte normal hakkı terfiden istifadelerine mâni kanunî bir ah
kâm dahi mevcud olmadığı için yapılan fenalıklar maddeten şahıslarını müteessir etmemekte ve 
bunlar hiç bir şey yapmamışcasına tahsilini normal olarak takib ve ikmal eden subaylar gibi 
hakkı terfiden istifade eylemektedirler. Halbuki: 

Bu tatbik vazifesini seven, çalışkan ve haluk öğrenici subayların dürüst mesaisine karşı tam 
manasile muarız ve makûs bir mana ifade etmekte suiemel ve hareket ile melûf bir subay ile vazi
feşinas, ilmî ve ahlâkî vasıfları düzgün bir subayı müsavi bir derece ve hakta göstermektedir. 

Bu tarzda tahsili, arzu ve hevesine bağlı tutanların vazifeye candan sarılan emsalinden terfi 
bakımından terfiki ordunun disiblini, bu yolu tutan gençlerin intibaha getirilmesi ve meslekin şe
refi namına musib ve müessir tedbirler almak zaruretini meydana koymaktadır. 

Bu günkü mevzuatın maruz mülâhazaları derpiş etmeyen vaziyeti karşısında ordunun daima 
yüksek tutulması matlub disiblini müteessir etmemek ve atide daha büyük vaziyetlerin ihdasına 
yol açmamak, vazife ve disibline bağlı subayların bu yüksek mefhumlara olan irtibatlarını gevşet-
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memek için öğrenicilerin sınıf okullarında mukannen tahsil müddetlerini çoğaltmak maksadile te
vessül ettikleri yol ve sebebleri kanunî müeyyidelerle önlemek lâzımgelmektedir. 

Binaenaleyh: 
Kendi kusurları dahilinde vukubulan sıhhî sebeblerden, ilmî ve halâkî durumlarından ötürü 

normal tahsil müddetini uzatmak maksadı altında hareket eden zaif karakterli, âtisini, şahsî ve 
millî menfaatini gayrimüdrik öğrenicilerin üst teğmenliğe yapılacak terfileri hakkında tatbik 
edilmek ve 863 sayılı ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununa eklenmek üzere metni bağlı 
olarak sunulan kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/66 

Karar No. 7 

3 - V -1939 

Yüksek Reisliğe 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı ter
fi kanununa eklenmek üzere Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna 
dair olub Encümenimize havale edilen Başve
kâletin 19 nisan 1939 tarihli ve 6/1969 sayılı 
tezkeresi ve bağlı evrak Millî Müdafaa vekilli
ğinden gönderilen memuru huzurile okundu ve 
görüşüldü : 

Esbabı mucibede dahi beyan edildiği veçhile 
Harb okulunu ikmal edibde mesleklerindeki ma
lûmatlarını tamamlamak üzere meslek meketb-
lerine gönderilen muhtelif sınıf subaylarından 
(Jandarma dahil), okul tedrisatına devam gev
şekliğinde bulunan ve bir sene zarfındaki tah
sil müddetinin üçte biri kadar bir zamanı ken
di sunu taksiri olarak - okul nizamnamesi mu
cibince - ilmi ve ahlâki cihetile imtihana girmek 
hakkmı zayi edenler ile imtihanda muvaffak ola
mayanların üsteğmenliğe yapılacak terfilerinin 

bir sene geri bırakılması hakkındaki esbabı mu
cibe yerinde görülmüş ve kanun lâyihasının bi
rinci maddesi bazı değişiklik ile kabul edilmiş
tir. 

Heyeti Umumiyerlin tasvib nazarına arze-
dilmek üzere- Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

' M. M. E. Eeisi M. M. Kâtib 
Diyarbakır Erzurum Samsun 

K. SevüMekin Ş. Koçak R. Barkın 
Çankırı Çorum Erzurum 

Dr. A. Arkan E. Sabri Akgöl A. Akyürek 
Erzurum Gümüşane İstanbul 

S. Altuğ Ziya Zarbun Dr. H. Ş. Erel 
Kars Kars Konya 

Ş. Karacan H. Kızüdoğan Vehbi Bilgin 
Malatya Muğla Samsun 

O. Koptagel S. Güney Amiral F. Engin 
Seyhan Urfa 

Sinan Tekelioğlu Ahmed Yasgan 
Yozgad 

C. Arat 
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HÜKtHMIBTÎN TEKLÎFt 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayıh 
kanununa eklenen kanun lâyihası 

terfi 

MİADDE 1 — Muhtelif smıf okullarında ka
nunî ve nizamî mazeretler hariç olmak üzere 
devamsızlığından veya uygunsuz ahvalden ötü
rü okulca tahsile devamları caiz görülmeyen 
veya imtihanda muvaffak olamamasından o dev
rede tahsil haklan sakıt olub sonraki devreye iş
tirak ettirilmek üzere kıtaya verilen veya kendi 
sunu taksirleri dahilinde uğradıkları hastalıklar 
yüzünden okula devam imkânTTIT gaybeden su
bayların üstteğmenliğe terfileri kıta sicilleri 
müsaid olsa da tahsillerini normal olarak bitiren 

emsallerinden bir sene sonraya bırakılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

11 - IV -1939 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Faik öztrak 

Ad. V. 
T. F. May 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Na. V. 

M. M. V. 
N, Tınaz 
Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. ve 

G. I. V. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
C. Ercin 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

863 sayılı terfi kanununa ek kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Muhtelif smıf okullarında ka
nunî ve nizamî mazeretler hariç olmak üzere 
devamsızlığından veya uygunsuz hallerinden 
ötürü disiplin cezalarile mahkûm olarak okullar 
nizamnamesi mucibince tahsile devamları caiz 
görülmiyen ve imtihanda muvaffak olamama
sından o devrede tahsil haklan sakıt olup sonra
ki devreye iştirak ettirilmek üzere kıtaya veri
len subayların üsteğmenliğe terfileri kıta sicil
leri müsaid olsa da tahsillerini normal olarak bi
tiren emsallerinden bir sene sonraya bırakılır. • 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 
aynen 

Hükümetin üçüncü maddesi 
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S. Sayısı: 24 
Safranın Demşek köyünden Hûseyinoğlu Lûtfi Tannverin 
Ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/40) 

T.G. 
Başvekâlet r 27 -11-1939 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 4/1393 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek ve saireden suçlu Tekkeşinoğullarından Hûseyinoğlu 1324 doğumlu Lûtfi 
Tanrıverin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Samsun ağır ceza mahkemesince verilen ve Tem
yiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı 
maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 27 - II - 1939 tarihli ve Ceza î, U. 
M: 66/25 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve buna aid dosya bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica'ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 4 - V -1939 

Esas No. 3/40 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Bafranın Demşek köyünden Hatib Ahmedi müstakili gayri muayyen bir surette yaralayıb 
müstakillen ve kızı Havayı arkadaşı Cevdetle öldürdükleri sabit görülerek Lûtfi Tannverin 
müstakil faili belirsiz surette öldürmekten suçlu ölüm cezasına mahkûm edildiği ve Cevdetin de 
ayni köyden Hûseyinoğlu 324 doğumlu Lûtfi ayrıca cezalandırıldığı anlaşılmıştır. 
Tanrrverin ölüm cezasma mahkûmiyeti hakkın- Yapılan müzakere neticesinde Lûtfi Tanrı
da Samsun ağır ceza mahkemesince verilen ka- vere hükmedilen ölüm cezasının hafifletilmesini 
rarın tasdikma dair Temyiz mahkemesi birinci veya değiştirilmesini icab eden bir sebeb görü-
ceza dairesinden sadır olan 9 - II -1939 tarih ve lemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 
5/409 sayılı ilâm müteakib kanunî muamelenin ncı maddesi mucibinece cezanın infazma karar 
ifası için Başvekâletin 27 - II - 1939 tarih ve verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
4/1393 sayılı tezkeresile Adliye encümenine ha- arzına Encümence ittifakla karar verilmiştir. 
vale edilmekle mezkûr ilâm ve dava dosyası ted- Yüksek Reisliğe sunulur. 
kik edildi : Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Lûtfi Tannverin Havayı sürükleyerek dağa Çorum Kocaeli Rize 
kaldırdığı ve kızmı kurtarmağa koşan Hatib Münir Çağıl Salâh Yargı Fııad Sirmen 
Ahmedi tabanca ile öldürdükten sonra Havayı Balıkesir Bingöl Erzincan 
da yanında bulunan Cevdetle birlikte ve faili O. Niyazi Burcu Feridun Fikri A. Fırat 



Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Kocaeli 
Ragıb Akça 

Kayseri 
Suad H. Ürgüplü 

Konya 
G. KüUekin 

Mardin 
H. Menemencioğlu 

Zonguldak 
Sinasi Devrin 

Trab zon 
A. Barutça 

>^e« 
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S. Sayısı: 32 
Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici 
taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/13) 

T. C. 
Başvekâlet 22 - II - 1939 

Kavrarlar müdürlüğü 
Sayı: 6/797 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında Maliye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 9 - II - 1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Devlet havayolları umum müdürlüğü bütçesinin 10 ncu faslına mevzu tahsisat dahilinde 1939 
malî yılına geçici taahhüde girişilmesi hakkındaki kanun projesinin mucib sebebler lâyihası 

1 — Devlet hava yolları umum müdürlüğü- nün 1938 malî yılı bütçesinin onuncu faslına ko
nulan tahsisat, umumî olarak : 

a) Telsiz istasyonları kurulması; 
b) Tayyareler satın almması; 
e) Meydanların ıslâhı (bilhassa pistler yapılması, istasyon binaları, hangarlar, atalyeler, su te-

tesisatı...) 
d) Meydan emniyet ve hizmet vasıtaları. 
Hizmetlerini ihtiva etmektedir. Bu hizmetlerin ifası için malî yıl başında derhal faaliyete baş

lanılmış ise de aşağıdaki sebeblerden dolayı bir sene içinde ikmallerine imkân olmayacağı anlaşıl
mıştır. 

a) telsiz istasyonları için : 
Tedkikat ve satın alma f ormalitasma muktazi zamandan sarfınazarbu istasyonların tesisi için ma

il senenin birinci ayında mukavele akdedilmiş olsa dahi telsiz cihazlarmın mukavelenin imzası tari
hinden sonra on aydan evvel imal ve teslimine imkân olmadığına ve bunların Türkiyeye vürudun-
dan sonra kurulacakları mahallere nakil ve orada tesisleri ile tecrübe ve muayeneleri için asgarî 
dört aylık bir zamana ihtiyaç olduğuna göre bunların bir sene zarfmda ikmallerine imkân yoktur. 

b) Tayyareler satın alınması : 
idarenin esas ihtiyaçlarından olan tayyarelerin satın almması için ihtiyaca göre yapılması ikti

za eden etüdler ve bu etüdler için firmalarla yapılan temaslar idarenin bütün mesaisine rağmen ye
ni ikmal edilmiş bulunmakta ise de firmalar malî sene sonuna kadar tayyareleri teslim etmeği taah
hüd etmemektedirler. Bu tayyareler için bu sene taahhüde girişilmediği takdirde önümüzdeki ser
vis devresinde açılması mukarrer Adana, izmir hatları işletilemeyecektir. 

c) Meydanların ıslahı: 
Meydanların ıslahı için idarece yapılan tedkikat ve eldeki tahsisatın ihtiyaca en uygun şekilde 

sarfı esasına müstenid hazırlıklar ikmal edilmiş bulunmakta ise de mevsimi geçmiş olduğundan 
pist ve drenaj gibi mevsimle alâkadar işlerin marttan hazirana kadar ikmaline imkân görülememek-



tedir. Bu işlerin bu seneden ihalesi yapılmadığı takdirde önümüzdeki servis senesi içinde- sefer
lerin intizam ve emniyetine hiç bir şey ilâve edilmemiş bulunacaktır. 

d) Meydan emniyet hizmet vasıtaları: 
Yangın otomobili ve teçhizatı, arazoz, traktör ve saire gibi meydan hizmet ve emniyetine ta

allûk eden asrı vasıtalar diğer emsali fennî vasıtalara nazaran büyük bir hususiyet arzetmektedir.. 
Bunlardan ihtiyaca en uygun ve en mütekâmil olanlarını seçmek çok esaslı tedkiklere ve dolayı-
sile zaman sarfına mütevakkıf bulunmakta ve ekserisi yeniden imal edilecek olan bu vasıtaların 
imal ve tesellümü işinin malî sene sonuna kadar kalan beş buçuk aylık müddet zarfında ikmaline 
imkân bulunamamaktadır. 

Netice ve hulâsa: 
Yukarıda bahsi geçen ve doğrudan doğruya uçuş emniyeti ile alâkadar ve hava yolu tesisine 

esas teşkil eden hizmetlerin, mevcud tahsisat mikdarı göz önünde bulundurularak, idarenin men
faatine uygun bir şekilde ifası için lüzumlu olan incelemeler yapılmış ve mütekâmil bir safhaya 
getirilmiş ise de bunların kuvveden file çıkarılması için ihale formalitesi, Avrupada imal ve te
sellüm işlerinin 1938 malî yılı zarfında ikmalinin mümkün bulunmadığı neticesine varılmıştır. 

Esasen ifası emredilen hidemat için muktazi tahsisat kabul buyurulmuş ve 1938 malî bütçe ka
nununun beşinci maddesile 1937 malî yılı için verilen tahsisattan tasarruf edilen kısmın tayyare 
ve telsiz mubayaalarına, bina ve hangar inşaatına sarf edilmek üzere devren tahsisi de tesbit edil
miş olduğuna ve yapılan bu talebin her hangi bir munzam tahsisat istihsali maksadına matuf ol
mayıp münhasıran yapılması lüzumlu hizmetlerin önümüzdeki malî yıl içinde ikmali zaruretinden 
ileri geldiğine nazaran, Havayolları idaresinin teessüs ve inkişafı için her türlü müzaheret ve mu
aveneti esirgemeyen Yüksek Meclise ilişik kanun lâyihasının teklifine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 19 - IV -1939 
Esas No. 1/13 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 yılına 
geçici taahhüd icrası hakkmda Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve Başvekâletin 22 - II -1939 ta
rih ve 6/797 numaralı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası gerek Devlet hava
yollarından gelen memuru mahsusile ve gerek 
Maliye vekâleti müsteşarı hazır oldukları halde 
okundu ve konuşuldu : 

Kanun metnine ve esbabı mucibesine nazaran 
Devlet havayolları için 3418 numaralı bütçe ka
nununun 5 nci maddesi mucibince 1937 malî se
nesi sarfedilemediği takdirde 1938 malî senesin
de sarfına mezuniyet verilen tahsisat bakiyesile 
1938 senesi bütçesinin 10 ncu faslındaki tesisat 
tahsisatı ki ceman 1 320 000 lira için 1939 yılı
na geçici taahhüd icrasma mezuniyet taleb edil
mektedir, 

Filhakika telsiz istasyonları inşası ve bun
lara muktazi malzeme mubayaası ve tayyare 
satın alınması, tayyare meydan ve tesisatının 
ıslah ve inşası ve meydan emniyet vasıtaları 
mubayaa ve tedariki hususları ecnebi memle
ketlerle muhabere icrası ve sipariş itası ve sipa
rişlerin im alile memleketimize vusulünü ve bu
rada yerlerine konulmasmı istilzam etmektedir. 
Bu işlerin ikmali 1938 senesi zarfında temin edi
lemediği gibi 1939 senesinde de temin edileceği 
Encümenimizee de şübheli ve müteassir görüldd-
ğünden tahsisatı mezkûrenin 1940 senesine de 
sari olmak üzere tadili muvafık görülmüş ve bu 
husus Maliye müsteşarı tarafından da muvafık 
görülmüş olduğundan o veçhile tadil edilmiştir. 
Bu hale göre birinci ve ikinci maddeler ona gö
re yeniden yazılmıştır. 

( S. Sayısı : 32 ) 



— 3 — 
Kanunun aidiyeti dolayısile 4 ncü maddedeki 

Nafia vekâleti de Muhabere ve münakale vekâ
letine konularak tadil edilmiştir. 

Buna göre hazırlanan kanun lâyihası havale
si veçhile Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Nafia E. Reisi M. M. Kâtib 
Erzincan Eskişehir Manisa 

A. Samih îlter îz. Arukan O. Ergin 

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî 
yılma geçici taahhüd icrası hakkında olub Baş
vekâletin 22 - II -1939 tarih ve 6/797 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Nafıa encümeninin bu babdaki mazbatasile- bir
likte encümenimize verilmiş olmakla Münakalât 
vekâleti müsteşarı ve Devlet havayolları umum 
müdürü hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu : 

Devlet havayolları umum müdürlüğünün tesis 
masrafları faslında mevcud tahsisatın senesi zar
fında sarfına, temin edilecek malzemenin mahi
yetleri itibarile imkân bulunamaması sebebile'ile-. 
ri senelere sari taahhüd icrasma salâhiyet ve
rilmesi maksadile teklif edildiği anlaşılan bu lâ
yiha esas itibarile kabul edilmiş ve 1938 bütçe 
kanununun 5 nci maddesi mucibince 1937 sene
sinden devredilen mikdarm mezkûr sene tahsi
latı ile tediyatı arasındaki fark nazarı itibare 
alınarak 360 000 lira olduğu ve bu suretle onun
cu fasıldaki tahsisatın 1 320 000 liraya baliğ ol
duğu anlaşılmış ve bu esasa göre lâyihanın teklif 

Afyon K. Ankara Elâzığ 
M. Gönenç A. Baytm F. Z. Çiyütepe 

Eskişehir İsparta İzmir 
O. Işın H. özdamar S. Epikmen 

Kütahya Malatya Malatya 
Sadri Ertem M. özpazarbaşı V. Çmay 

Niğde Tokad Ankara 
H. Mengi Gl. S. Üke E. Demirel 

Yozgad 
V. Izbudak 

veçhile bu rakam üzerinden kabulü Encümeni-
mizce muvafık görülmüş ve ancak metne bu 
maksadları ifade edecek şekilde vuzuh veril
miştir, 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. Bu M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal Stm D ay 
Kâtib 

İstanbul Bolu Çanakkale 
F. öymen Dr. Zihni Ülgen R. Bulayırlı 

Elâzığ Erzincan Kastamonu 
M. F. Altay t. Artun T. Coşkan 
Kırklareli Kırşehir Kocaeli 
B. Denker M. S ey f eli A. ,$. Akbaytuğan 

Kütahya Maraş Mardin 
A. Tiridoğlu M. Bozdoğan R, Erteyi 

Muğla Ordu Urfa 
/ / . Kitabet II. Yalman Sami İşbay 

Yozgad 
S. Içöz 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 4 - V - 1939 

Mazbata No. 13 
Esas No. 1/13 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 
malî yılına geçici taahhüd icrası haklım

da kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1938 mlî yılı Devlet havayol

ları umum müdürlüğü bütçesinin 10 ncu (tesisat 
masrafları) faslma mevzu tahsisat ile 3418 sayılı 
kanunun 5 nci maddesi mucibince devredilen 
tahsisattan karşılığı mevkuf tutulmak üzere tel
siz istasyonları tesisi ve meydanların ıslahı, tay
yare ve yedek malzemesi ve meydanlara aid em
niyet ve hizmet vasıtalarının satm alınması, 
istasyon binası, hangar, atölye inşası ve su tesi
satı vücude getirilmesi için (1 320 000) liraya 
kadar 1939 yılma geçici taahhüde girişmeye Na-
fia vekili mezundur. 

NAFÎA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 
malî yılına geçici taahhüd icrası hak

kında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1938 malî yılı Devlet havayol

ları umum müdürlüğü bütçesinin 10 ncu (tesi
sat masrafları) faslma mevzu tahsisat ile 3418 
sayılı kanunun 5 nci maddesi mucibince devredi
len tahsisattan karşılığı mevkuf tutulmak üzere 
telsiz istasyonları tesisi ve meydanların ıslahı, 
tayyare ve yedek malzemesi ve meydanlara aid 
emniyet ve hizmet vasıtalarının satm alınması, 
istasyon binası, hangar, atölye inşası, telefon ve 
su tesisatı vücude getirilmesi için (1 320 000) 
liraya kadar 1939 ve 1940 malî yıllarına geçici 
taahhüde girişmeye Muhabere ve münakele ve
kili mezundur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 10 
ncu fasıldaki tahsisattan mevkuf tutulacak mik-
dar ile mütebakisinden sarfedilmeyen kısmı 1939 
malî yılma devren varidat ve tahsisat kaydolu
nur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE i -- Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve JNlafia vekilleri memurdur. 

9 11-1939 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Faik Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alatas 

Ad. V. 
T. F. May 

Ha. V. 
S. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya ' 

G. t. V. 
Raıvı Tarkan 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 10 
ncu fasıldaki tahsisattan mevkuf tutulacak mik-
dardan sarfedilmiyen kısmı 1939 ve 1940 malî 
yıllarında açılacak hususî fasıllara devren vari
dat ve tahsisat kaydolunur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmece Maliye ve Muhabere' ve münakale ve
killeri memurdur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 
ve 1940 malî yıllarına geçici taahhüd ic

rası hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Devlet havayolları umum mü

dürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanununa bağlı 
(A) cedvelinin 10 ncu (tesisat masrafları) faslı
na mevzu tahsisat ile mezkûr kanunun 5 nci 
maddesi mucibince bu idarenin 1937 malî yılı 
bütçesinden bu fasla devredilen tahsisatın baliğ 
olduğu 1 320 000 liradan karşılığı mevkuf tutul
mak suretile telsiz istasyonları tesis ve meydan
ların ıslahı, tayyare ve yedek malzemesi 
ve meydanlara aid emniyet ve hizmet va
sıtalarının satm alınması, istasyon bi
nası, hangar, atelye inşası, telefon ve su tesisatı 
vücude getirilmesi için 1939 ve 1940 malî- yılla
rına geçici taahhüde girişmeğe Münakalât vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince onun
cu fasıldaki tahsisattan mevkuf tutulan veya 
sarf edilmeyen mikdar 1939 ve 1940 malî yılların
da açılacak hususî fasıllara devren varidat ve 
ayni suretle sarfedilmek üzere tahsisat kaydo
lunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu- | 
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri, meurdur. 

»&<i 
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S. Sayısı: 33 
İstatistik umum müdürlüğü teşkilâti hakkındaki 2203 sayılı 
kanuna bağlı (B) cedvelinde tadilât yapılmasına dair kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/28) 

T. C. 
Başvekâlet 11 - IV - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1728 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

2203 sayılı istatistik umum müdürlüğü teşkilât kanununa bağlı B cedvelinde değişiklik yapılma
sı hakkmda hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 1 - IV - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

istatistik umum müdürlüğünün 2203 numaralı kanuna bağlı (B) cedvelinin tadiline dair ka
nunun esbabı mucibesi 

1 — istatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki kanunun ikinci maddesinin ikinci fıkra
sına göre muavin, vazaifi itibarile şuabatın âmiri ve muamelâtı umumiyede umum müdürün yar
dımcısı olmak itibarile maaşının 70 lira maaşlı şube müdürlerinden farklı olması ve Devletin mu
adil umum müdürlükler teşkilâtında muavinlik maaşının 90 lira bulunması hasebile teadülü temin 
^e teşkilâtımızda otoriteyi muhafaza maksadile (B) cedvelinin tadiline lüzum görülmüştür. 

2 — Bu tadilât bütçeye yeni bir külfet tahmil etmemekte ve ayni bütçe yekûnu dahilinde ol
mak üzere iki memuriyet dereceleri aralarında tadilât yapılmış bulunmaktadır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 4-V-1939 
Mazbata No. 11 
Esas No. 1/28 

Yüksek Reisliğe 

istatistik umum müdürlüğünün teşkilâtı hak
kındaki 2203 sayılı kanuna bağlı (B) cedvelin
de tadilât yapılması hakkında olub Başvekâle
tin 11 nisan 1939 tarih ve 6/1728 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası is
tatistik umum müdür vekili hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu : 

istatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın

daki 2203 sayılı kanunun ikinci maddesinin son 
fıkrasında : (Umum müdür muavininin muame
lâtı umumiyede umum müdüre yardım ve onun 
tayin edeceği şubelerin faaliyetlerinin tanzim ve 
idaresinden mesul) bulunması yazılı olmasına 
binaen mühim vazifeler deruhde etmesinden ve 
Devlet teşkilâtında umum müdür muavinlerinin 
de bu derece üzerinden maaş almakta oldukla-
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rından teadülü temin maksadile teklif edildiği 
gerek alman izahat neticesinden gerek kanun lâ
yihasına bağlı sebeblerden anlaşılan bu kanun 
lâyihası Encümenimizce olduğu gibi kabul edil
miştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal B. Karadeniz 
istanbul Bolu Çanakkale 

F. Öymen Br. Zihni Ülgen B. Bulayırlı 

Erzincan 
M. F. Altay î. Artun 

Kastamonu Kayseri 
T. Coşkan S. Serim 

Kırklareli Kırşehir 
Ş.Ödül M.Seyfeli A. S. 

Kütahya Mardin 
A. Tirit oğlu R. Erten 

Muş Sivas 
Ş. Ataman Remizi Çiner 

Urfa Yozgad 
Sami İşba/y Ahmed Sungu/ 

Gümüşane 
B. Sakarya 

Kırklareli 
B. Benker 
Kocaeli 

. Akb ay t/ağan 
Muğla 

H. Kitabet 
Trabzon 

Sim Bay 
Yozgad 
S. Içoz 

HÜKÜMETIN TEKIYLFÎ 

İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
20 - V - 1933 tarihli ve 2203 sayılı kanuna bağlı 
(Ii) c-ed.v elinde. bazı tadilât yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — istatistik umum müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki 20 - V -1933 tarihli ve 2203 
sayılı kanuna bağlı (B) cedvelinin (Umum mü
dürlük) serlevhalı kısmı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Umum müdürlük 
Derece Memuriyetin unvanı 

2 Umum müdür 
4 Muavin 
6 Müşavir 

Aded Maaş 

125 
90 
70 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

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

l . - I V - 1939 
Bş. V. 

Dr. II. Saydam 
Da. V. 

Fayik Öztrak 
Mf. V. 
Yücel . 

S. I. M. V. 

Ad. V. 
T. F. Sılay 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çelinkaya 
G. t V. 

M. M. V. 
İV. Tınaz 
Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik V. 

II. Çakır 
Zr. V. 

Dr. II. Alatas Hana Tarhan Muhlis Erkmen 

t>m<i 
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S. Sayısı: 36 
Türkiye - Almanya arasında imzalanan kredi anlaşmasının 

tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (1/80) 

T . C. "' ' -"•":"p 

Başvekâlet 26 - I -1939 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : 6/453 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Almanya arasında 16 ikinci kânun 1939 tarihinde Berlinde imzalanan kredi anlaş
masının tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 23 - 1 -1939 
tarihli toplantısında müstaceliyet kararile müzakere edilmek üzere Yüksek M!eclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye ile Almanya arasında Berlinde 16 ikinci kânun 1939 tarihinde imzalanan kredi anlaşma
sı Büyük Millet Meclisinin Yüksek Katına sunuldu. 

Memleketimizin sanayileştirilmesini istihdaf eden plânların tahakkuk mevkiine bir an evvel ge
tirilmesi için Hükümet yapılacak işlerin bir kısmının kredi ile fiil sahasına çıkarılmasını muva
fık bulmuş ve hatta evvelce ingiltere Hükûmetile de bir kredi anlaşması imzalamıştı. Teşrinievvel 
1938 ayı ihtidasında Ankaraya gelen Almanya îktısad nazırının ziyareti esnasında Almanya ile de 
bir kredi anlaşması akdi takarrür etmiş ve ahiren de bu işin Alman Hükûmetile Berlinde müza
kere ve imzası için Hariciye vekâleti umumî kâtibi Büyük elçi Numan Menemencioğlunun riyase
tinde mütehassıs zevattan mürekkeb bir heyet tayin ve izah olunmuş idi. 

îki taraf heyetleri arasında yapılan müzakerat neticesinde elde edilen anlaşma Türkçe ve Fran
sızca ve Almanca üç nüsha olarak imza edilmiştir. 

Anlaşmanın birinci maddesinde : Türkiye Hükümetinin Almanyaya vermeği arzu ettiği sanayi 
malzemesine aid siparişlere müteallik tediyatın icrasmı temin etmek üzere Alman Hükümeti ta
rafından Deutsche Golddiskontbank nezclinde 150 milyon Rayiş marklık bir kredi açıldığı ve ikinci 
maddede ise bu kredi mikdarından % 20 sine kadar olan bir kısmmm Türkiyede kullanılabileceği 
yazılıdır. • 

Üçüncü maddede Türkiyeye yapılan teslimata aid olan mebaliğin kredi mikdarından Deutsche 
Golddisk;ontbankça müteahhidlere tediye edileceğine mütedairdir. 

Altmcı madde, Hükümetimiz tarafından verilecek olan taksitlerin 25 temmuz 1938 tarihli Tür
kiye - Almanya tediye anlaşması hükümlerine göre icra edileceği ve 8 nci maddede ise işbu tediye 
anlaşması meriyet mevkiinden kalktığı takdirde kredi anlaşması mucibince yapılacak tediyatın 
yukarıda mezkûr tediye anlaşmasının 12 nci maddesi ahkâmına tevfikan, yani yine kliring yolile 
yapılacağını tasrih eylemektedir ki bu suretle tarafımızdan döviz olarak tediyatta bulunulması ihti
malinin önüne geçilmiştir. Ayni sekizinci madde yapılan tediyatın karşılığının Türk malları mu
bayaasına tahsis edileceğini zikretmektedir. 

Anlaşmanın diğer maddeleri anlaşmanın tatbiki şekillerine aid teknik şeraiti tesbit eylemektedir.. 
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Anlaşma heyeti umumiyesi itibarile memleketimizin menafiine tamamile uygundur. Yukarıda 

arzedildiği üzere bu anlaşma ile istihdaf edilen gaye sanayileşme plânımızı acele tahakkuk ettirmek 
olduğundan anlaşmanın müstaceliyet kararile müzakere ve tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek 
reylerine bağlıdır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/80 
Karar No. 3 

26 - IV - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Berlinde 16 ikincikânun 1939 tarihinde Al
manya Hükûmetile imzalanan kredi anlaşmasının 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 23 - I - 1939 tarihli 
kararile mûstacelen müzakere edilmek üzere Yük
sek Meclise arzedilen kanun lâyihası Encümeni
mize tevdi buyurulnıakla Ticaret vekili Cezmi 
Ercinin huzurile tedkik ve müzakere olundu: 

Berlinde Heyetimiz tarafından yapılan müza
kereler neticesinde akdolunan bu mukavele, temin 
ettiği kredi ile memleketimizin sanayileştirilmesi 
emrinde Hükümetçe yapılacak işlerin bir kısmı
nın kredi ile fiil sahasına çıkarılmasını istihdaf 

eylemektedir. 
Mukavele, verilen izahlara göre Encümeni-

mizce aynen kabul edilmiş olmakla mûstacelen 
müzakeresi temeımisile ve havalesi veçhile Iktı-
sad encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

M. M. Kâtib 
Konya İstanbul 

M. Göker Ş. Esmer 
İzmir Manisa 

H. Menteşe H. Ba/yur 
Elâzığ Kocaeli 

F. A. Aykaç S. Yiğit 

Hariciye E. Reisi 
Erzincan 

S. Ankan 
Diyarbakır 

Dr. 1. T. öngören 
İstanbul 

S. Cimcoz 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 
Esas No. 1/80 

Karar No. 8 
Yüksek Reisliğe 

5 - V - 1939 

Türkiye ile Almanya ara'smda 16 ikinci kâ
nun 1939 tarihinde Berlinde imzalanan keredi 
anlaşmasının tasdiki hakkında1 Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
23 - I - 1939 tarihli toplantısında müsta'celiyet 
kararile müzakere edilmek üzere Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatası Ticaret vekili hazır olduğu halde ted
kik ve müzakere olundu: 

Verilen izahattan ve anılaşma mukavelesinin 
tedkikinden anlaşıldığına göre Almanya tarafın

dan Türkiyeye açılması teklif edilen 150 milyon 
marklık kredinin kullanma tarz ve mütekabil ta
kas ve mahsub şekillerini tesbit eden işbu muka
vele maddelerinin hükümlerini encümenimiz ikti
sadî bakımdan memleketimiz menfaatine muga
yir bulmamış ve aynen kabule karar vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Iktısad En. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun izmir 
t. Sabuncu M. Aldemir 

( S. Sayısı : 36 ) 



Afyon K. 
Berç Türker 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 

Afyon K. AnkaTa 
Hamza Erkan M. Eriş 
Erzincan Gazianteb 

S. Başotaç Nuri Pazarbaşı 

3 — 
İstanbul izmir Kars 

A. D av er Benal Anman K. Ariklı 
Kastamonu Niğde 

M. Celâl Bay ar Dr. B.F. T alay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Almanya arasında 16 ikinci kânun 
1939 tarihinde Berlinde imzalanan kredi anlaş

masının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasmda 
16 ikinci kânun 1939 tarihinde Berlinde imzala
nan kredi anlaşması kabul ve tasdik olunmuş
tur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
G. Bayar 
Da. V. 

D. B. Saydam 
Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alataş 

23 - 1 - 1939 
Ad. V. 

T. F. Sılay 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. 1. V. 

Bana Tarhan 

M. M. V. 
İV. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
•Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Faik Kurdoğlu 
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TÜRKİYE ÎLE ALMANYA ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI 

Madde — 1 

Türkiye Hükümetine, Almanyaya vermeği arzu ettiği smaî malzemeye aid siparişlere müteallik 
tediyatm icrasını temin etmek üzere Deutsche Golddiskontbank nezdinde 150 milyon Reichs-
mark'a kadar bir kredi açrimıştır. 

Madde — 2 

Esas itibarile kredi Almanyada istimal edilecektir. Bu kredi, ayni zamanda ve her siparişin 
azamî % 20 sine kadar çıkan bir nisbet dahilinde olmak üzere mevzubahs siparişin icrasına müte
allik Türk lirası tediyatmın ifası için Türkiyede kullanılabilir. 

:' \ Madde — 3 

Türkiyeye yapılan teslimata aid Almanyada lâzimüttediye olan mebaliğ, birinci maddede ya
zılı kredi mikdarından Deutsche Golddiskontbank'ca müteahhidlere tediye edilecektir. 

İkinci maddeye tevfikan müteahhidlerce Türkiyede yapılacak tediyelere aid mebaliğin transferi, 
Deutsche Golddiskontbank tarafından 25 temmuz 1938 tarihli Türkiye ile Almanya arasında ticarî 
tediyelere aid Anlaşma mucibince yapılacaktır. 

Madde — 4 

Türkiye Hükümeti tarafından, bu Anlaşmanın şümulü dahiline giren siparişlerin 31 kânunuev
vel 1941 tarihine kadar verilmiş olması lâzımdır. Kredinin müddeti, Deutsche Golddiskontbank 
tarafından tediyatın lâzimülicra olduğu günden itibaren 10 senedir. Faiz nisbeti senede % 5 ola
rak tesbit edilmiştir. 

Madde — 5 

Türkiye Hükümeti, Deutsche Golddiskontbank tarafından icra edilecek olan tediyata tekabül 
eden ve tediyelere aid tarihleri ihtiva eyleyen Hazine bonolarını mezkûr bankaya tevdi edecektir. 

Hazine bonoları 6 aylık taksitlerle itfa edilecektir. 

Madde — 6 

Vâdesi hulul etmiş olan taksitlerin tediyesi 25 temmuz 1938 tarihli Türkiye ile Almanya ara
sında ticarî tediyelere aid Anlaşma ahkâmına göre icra olunacaktır. 

Madde — 7 

Bu Anlaşmaya tevfikan Türkiye Hükümeti tarafından icra edilecek tediyatm devamı müdde-
tince Almanyaya bazı türk mallarının ihracatım tezyid etmek üzere Türkiye tarafından kolaylık 
gösterilmesi hususunda her iki Hükümet anlaşacaklardır. 

Madde — 8 

Bu Anlaşmanın meriyet müddeti esnasında 25 temmuz 1938 tarihli Türkiye ile Almanya arasın
da ticarî tediyelere aid Anlaşma meriyet mevkiinden kalktığı takdirde Kredi anlaşması mucibince 
yapılması lâzımgelen tediyatın teknik husıısatı yukarıda mezkûr ticarî tediyelere aid Anlaşmanın 
12 nci maddesi ahkâmına tevfikan icra olunacaktır. Yapılan tediyatın karşılığı Türk malları muba
yaasına tahsis olunacaktır. 
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Madde — 9 

Türkiye Hükümeti tarafından siparişlerin (malzeme ve ameliyat) verilmesi sırasında ecnebi eks
per ve mütehassıslarla istişare muvafık görüldüğü takdirde Alman Hükümeti, Türkiye Hükümetinin 
Alman mühendisleri kullanmak hususunda şimdiden izhar etmiş olduğu arzunun tahakkukunu im
kân nisbetinde teshil edecektir. 

Madde — 10 

Almanya ile Türkiye arasında deniz nakliyatı için tatbik edilen mutad ve normal tahmil şartla
rına uygun fiatlı serbest Alman gemileri bulunduğu takdirde, bu Anlaşma mucibince Almanya ta
rafından teslim edilecek malzemenin nakli bu gemiler ile yapılacaktır. Bu hüküm, kâfi istiap hac
mini haiz bir Türk gemisinin o tarihte bir Alman limanında serbest bulunması ve bu limanı faide-
siz hamule ile terketmek zaruretinde kalması ha linde tatbik olunmaz. 

Hamulenin Almanyada Alman kumpanyaları nezdinde sigorta edilmesi lâzımdır. 

Madde — 11 

Almaaı Hükümetinin, Alman firmalarının bu Anlaşmada derpiş edilmiş olan malzeme münakaşa
larına veyahud sadece taleblerine iştirakini temin edebilmesi için Türkiye Hükümeti, yapmak niye
tinde olduğu muayyen işlerden Alman Hükümetini zamanında haberdar edecektir. 

Madde — 12 

Bu Anlaşma, iki Hükümet tarafından kanunî merasimin ikmalini müteakib, Ankarada nota tea
tisi suretile meriyete girecektir. 

Türkçe, Almanca ve Fransızca lisanları ile ve bu lisanların her birinden ikişer asıl metin olmak 
üzere, Berlinde 16 kânunusani 1939 tarihinde imzalanmıştır. 

N. Menemencioğlu Freiherr von Weİ2saecker 
G. Ercin Cari Clodius 
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