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rihine kadar iki ay müddetle temdidi hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümen
leri mazbataları (1/362) 114 
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Sayıfa 
17 — Türkiye - ingiltere arasında 3 şubat 

1940 tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının 3 ncü maddesinin 2 nci bendinin 
tavzihine dair teati olunan notaların tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat 
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hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat 
encümenleri mazbataları (1/396) 115 

21 — 25 temmuz 1940 tarihli Türk - Al
man Hususî Anlaşmasına mütedair notaların 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Taşocakları nizamnamesinin birinci maddesinin 
tefsirine, 

iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
mazbatalar kabul edildi. 

Jandarma eratı hakkındaki kanuna iki madde ek-

icra olundu. 
Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

verildi. 
Reisvekili Kâtip Kâtip 

Sivas Gazianteb Çanakkale 
lenmesine dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi Şemsettin Günaltay Bekir Kaleli Ziya Gevher Etili 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Aksaray kazasının Çardak köyünden Mev-
lûdoğlu Kadir Aygünün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/296) (Ruznameye) 

2 — Denizli mebusu Dr. Kâzım Samanlının teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (3/303) (Ruz
nameye) 

3 — Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve Muharrem 
Celâl Bayarm teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/294) (Ruznameye) 

4 — Ordu mebusu Ahmet ihsan Tokgözün teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (3/308) (Ruz
nameye) 

5 — Ürgübün Dere mahallesinden Mahmudoğlu 
Memet Altmışın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası (3/259) (Ruznameye) 



BIRINCI CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 
KATİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Cavid Oral (Niğde). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Vakıf paralar ikrazatından mütevellit 
alacakların takip ve paraya çevrilmesine dair 
olan kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Hükümetin bir tezkeresi var, okuyo
ruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Vakıf paralar ikrazatından mütevellit ala-

1 — Çorumun Alaca kazasının Küre köyün
den Hüseyinoğlu Bayram Purun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/243) [1] 

REİS — ölüm cezası hakkında iki mazbata 
var okuyoruz^ 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

2 — Tarsusun Ali Fakıh köyünden Osmanoğ-
lu Ali Rıza Çölgeçenin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/199) [2] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

3 — Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umumî idaresi memurları tekaüt sandığı hak
kındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı mad
deler eklenmesine ve bazı maddelerin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Nafia, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/41) [3] 

[1] 122 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 124 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] Birinci müzakeresi 36 ve 40 ncı inikat za-

bıtlarındadır. 

cakların takip ve paraya çevrilmesine müteda
ir olup 20 - IV -1939 tarih ve 6/1988 sayılı tez
kere ile takdim kılınmış olan ve Vakıflar umum 
müdürlüğünün 11 - IV -1939 tarih ve 100684/57 
sayılı tezkeresile geri alınması istenilen kanun 
lâyihasının iadesine müsaade buyurulmasmı ri
ca ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Usulen geri gönderiyoruz. 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresini ya
pıyoruz. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umu
mî idaresi memurları tekaüt sandığı hakkın
daki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı hüküm
ler eklenmesine ve bu kanunların bazı madde

lerinin değiştirilmesine dair kanun 
MADDE 1 — 2454 sayılı kanunun 4 ncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Sandığın bilcümle mevcudatile alacakları 

Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haiz 
olup mevcut parasile aidatı ve bu paraların ka
zandıracağı faiz ve temettüler bir gûna vergi ve 
resme tâbi olmadığı gibi haciz ve temlik de edi
lemez. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 2904 sayılı kanunun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Sandıktan bağlanacak aylıklar üç ayda bir 
peşin olarak verilir. Peşin verilen aylıklar ölüm 
halinde geri alınmaz.) 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — 2904 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu gibilerden evvelce yalnız bıraktıkları ai-

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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datı temettüsüz olarak sandıktan almak suretile 
ayrılmış olanların tekrar hizmete avdetlerinde 
sandığa iade edecekleri aidattan kesilmiş olan 
vergiler de Hazinece sandığa ret ve iade olunur. 

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

MADDE 4 — 2904 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

(C) idarede asgarî 30 sene bilfiil hizmet etmiş 
olmak şarttır. 

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

MADDE 5 — Tedavisi kabil olmayan emraz 
veya çalışmaya mâni maluliyet sebeplerile ma
işetlerini tedarikten acizleri tıbben sabit bulu
nan muhtaç öz evlâtlar, yaşları ne olursa olsun 
yetim muamelesi görürler. Bu kabil malûller 
yaşı 18 den aşağı evlâtlara verilen mevduat ile 
tazminata veya maaşa müstehik olurlar. Maaş 
tahsisi halinde maluliyetlerinin devamı müdde-
tince maaşları kasilmiyeceği gibi maaş almakta 
iken bu hallere duçar olanlar hakkında da ayni 
muamele tatbik olunur. 

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

MADDE 6 — 2904 sayılı kanunun 18 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Altmış yaşını doldurduktan veya tekaüt hak
kını kazandıktan sonra bir müddet daha istih
dam edilmekte olanlardan 5 nci maddede ya
zılı haller haricinde olarak her hangi bir sebeple 
terkini kayda uğrayanların vazifelerine nihayet 
verildiği tarihe kadar hesap edilen tekaüt ve 
tazminat hakları mahfuzdur. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 2904 sayılı kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hizmette iken veya tekaüt aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerin 18 yaşmı 
henüz doldurmamış öz evlâtlarından her birine 
son hizmet aylığının % 10 u nisbetinde yetim 
aylığı verilir. 

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

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

Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yük
sek tahsilde bulunanlar hakkında 15 nci mad
de mucibince muamele olunur. 

Ölenin muhtaç dul anasile malûl veya 65 ve
ya daha ziyade yaşta bulunan muhtaç babası 
dahi 1683 sayılı kanunun 48 nci muaddel mad
desinde yazılı şartlar aranmak kaydile, talep
leri üzerine yetim muamelesi görürler. Bu tak

dirde bu kanun hükümlerine göre verilecek 
maaş, tazminat ve iade olunacak aidattan his
seleri ayrılır. 

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

Memur, müstahdem veya mütekait bir be
yanname ile, dul ananm da diğer maaş ve taz
minata müstehik olanlar araşma konmasını ta
lep edebilir. 

Ölenin maaş ve tazminata müstehik kimsesi 
olmadığı takdirde sandık aidatı reşit evlâtları
na verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa irat 
kaydolunur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat ve
rilecek maaş ve tazminat istihkak kesbedildiği 
tarihten itibaren beş sene zarfında aranmadığı 
takdirde sandık lehine müruru zamana uğrar. 

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

MADDE 8 — 2904 sayılı kanunun 34 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Devlet demiryolları ve limanları vazifeleri
nin haricinde veya dahilinde her hangi bir se
beple zarar görmüş veya tehlikeye maruz ka
larak tekaüt haline düşmüş memur ve müs
tahdemlerle vefatları halinde bunların veresesi
nin davasını sandık dahi takibe salâhiyettardır. 

Bu zararı yapanlar sandığa mensup iseler 
sandıktaki alacakları mahkeme sonuna kadar 
mevkuf tutulur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — 2904 sayılı kanunun 38 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Şu kadar ki, mülga tasarruf sandığının tees
süsünden evvel ve idarei milliye zamanında mül
ga İnşaat ve işletme umum müdürlüğü ile Ana
dolu - Bağdat, Ankara - Sivas, Samsun - Sivas, 
Erzurum demiryollarında müseccel ve daimî 
olarak istihdam edilenlerle mezkûr tasarruf 
sandığına girmemiş ve o tarihlerde daimî ve mü
seccel hizmetlerde bulunmuş olup bu kanunun 
neşri tarihinde idarede müstahdem olanların 
arada geçen hizmet müddetleri aşağıda yazılı 
şartlar dahilinde hizmetlerine ilâve edilir : 

A) Bu gibi memur ve müstahdemlerin evvel
ce aldıkları aylıklardan % 5 sandık aidatile 
muadili % 5 lerin tutarı sandıkça hesaplarına 
borç kaydedilir. 

Evvelce aldıkları aylık bu kanunun neşri ta
rihindeki aylıklardan fazla ise borçlan son al
dıkları aylığa göre hesap edilir. 

B) Borçlar bu kanunun neşrinden itibaren 
nihayet altı ay sonra başlamak üzere aylıkla
rından sandık aidatına ilâveten ve ayni şartlar 
dahilinde % 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 
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C) Borçlarını bitirdikten sonra veya bitirme

den idareden ayrılan ve fakat tazminat veya te
kaüt aylığına hak kazanmamış olanlara bu iş 
için kesilen paraları temettüsüz iade edilir. 

D) Borçlarını tamamen ödemeden tazminat 
almak suretile alâkası kesilenlerin mütebaki 
borçları sandıkça alacaklarından indirilir. 

E) Borçlarını tamamen ödemeden kendileri
ne sandıkça aylık tahsisi halinde evvelce aylık
larından tevkif olunmayan miktar bu aylıkla
rından % 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 

Borçlarını tamamen ödemeden ölen memur 
ve müstahdem ve mütekaitlerin geri kalan borç
lan aranmaz. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Devlet daireleri memurların
dan 3137 sayılı kanunun üçüncü maddesine tev
fikan Devlet demiryolları ve limanları idaresi
nin daimî ve müseccel memurluklarından birine 
tayin edilenlerin 1683 sayılı kanun hükümleri
ne tevfikan geçen hizmet müddetlenle Devlet 
demiryolları idaresinde geçen hizmet müddetle
ri yekûnu tekaütlük için meşrut olan müddetin 
hesabında sayılır. 

Bu gibiler Tekaüt kanunu hükümlerinin tat
bikini icabettiren sebebin vukuu zamanında 
hangi daireye mensup iseler haklarında o da
ire memurlarının tâbi olduğu Tekaüt kanunu 
hükümleri tatbik edilir. 

Bu gibilerin en son vazifeleri Devlet demir
yolları ve limanları umumî idaresinde ise; Dev
let hizmetinde bilfiil maaşlı olarak geçirdikleri 
her hizmet senesi için sene kesri tam sayılmak 
üzere son memuriyetlerine muhassas aslî maa
şın iki misli Hazinece Devlet demiryolları ve 
limanları Tekaüt sandığına, umumî muvazeneye 
dahil dairelerde ise Devlet demiryolları ve li
manlan umumî idaresinde çalıştıkları müddet 
zarfında istihkaklarından kesilen tekaüt aida-
tile bu aidatm muadili % 5 Devlet yardımları 
sandıkça Hazineye yatırılır. Memur hakkınm 
temin ve tediyesi bu muhasebe ve tediyatm in
tacına talik edilemez. 

Tekaüt ve yetim maaşını veya tazminatı 
icap ettirmeyen bir sebeple gerek Devlet demir
yollarından, gerek diğer dairelerden ayrılan 
ve vaziyetleri bu maddede tesbit edilen memur
ların hakları hizmet ettikleri dairelerin tekaüt 
kanunları hükümlerine göre avrı ayrı muame
leye tâbi tutulur. 

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

MADDE 11 — Münakalât vekâletine bağlı 
ve hükmî şahsiyeti haiz idarelerin birinde mü
seccel ve tekaüt sandığına dahL olarak istih
dam edilmekte iken bu vekâlete bağlı müma
sili bir idareye naklen tayin olunanların san
dıktaki mevduat ve muadili % 5 leri yeni nak

lolundukları idarelerin tekaüt sandığına yatı
rılır. Bu müddet tekaüde esas olan hizmetleri
ne eklenir. 

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

MADDE 12 — 1 - VI - 1931 tarih ve 1818 sa
yılı kanunla inşaat dairesinin Nafia vekâletine 
bağlanması üzerine mezkûr vekâlete naklolu
nan ve mart 1926 tarihli tasarruf sandığı ile 
alâkaları kesilmiş olanlardan halen maaşlı ve 
ücretli Devlet memurluğunda bulunanlar evvelce 
bu sandıktan aldıklarını yine sandığa de
faten iade ettikleri takdirde 2454 sayılı ka
nunun neşri tarihinden evvel sandığa aidat ver
dikleri müddete ait tekaüt haklarını bu tekaüt 
sandığı hakkındaki kanun hükümleri dairesinde 
yeniden ihraz ederler. 

Defaten iade edemeyenlerden aldığı paralar 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren en geç altı 
ay sonra başlamak üzere her ay maaşları tu
tarının % 10 u bu sandık aidatı hakkındaki usul 
ve esaslara tevfikan kesilmek suretile tevkif ve 
sözü geçen sandığa teslim edilir. 

Bu gibilerin tekaütlükleri hakkında 10 ncu 
madde hükümleri tatbik olunur. Borçlarını 
tamamen ödemeden tekaüde sevkolunanlarm ba
kiye borçları maaşlanndan % 10 kesilmek su
retile tevkif edilir veyahut aldıklan tazminat
tan defaten kesilir. Ölenlerin borçları aranmaz. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum ... Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 13 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinde daimî ve müseccel bir hiz
mette bulunup ta 3028 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin (A) fıkrası mucibince iktisap 
ettikleri tekaüt hakkını kullanmayan ve san
dıkla alâkalarını muhafaza edenlerle mezkûr 
kanunun ayni maddesinin (B) fıkrasına tâbi 
olup ta sözü geçen fıkrada yazılı tazminatı al
mayanlar hakkında da 10 ncu madde hüküm
leri tatbik olunur. 

(B) fıkrasında sözü geçen tazminatı almış 
olanlar aldıkları paraları defaten sandığa iade 
ettikleri veya bu kanunun neşri tarihinden iti
baren en geç altı ay sonra başlamak üzere her 
ay maaşları tutarının % 10 nunu bu sandık ai
datı hakkındaki usul ve esaslara tevfikan kesil
mek suretile tevkif edilerek sandığa yatırmayı 
kabul ettikleri takdirde haklannda bu madde 
hükmü tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum ... Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 14 — 9, 12 ve 13 ncü maddelerde sö
zü geçen memurlar bu maddelerde yazılı hak
lardan, vecaibi kabul suretile istifade etmek ıs-
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tedikleri takdirde keyfiyeti bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren altı ay zarfında sandığa yazı 
ile bildirmeğe mecburdurlar. Bildirmeyenlerin 
hakkı sakıt olur. 

BEİS — Maddeyi reye arzediyorum ... Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 15 — Bilfiil 35 sene ve daha ziyade 
hizmet ifa edenlere tekaüt oldukları zaman al
makta bulundukları ücretin bir seneliği ikrami
ye olarak verilir. 

Tekaüt hakkını kazanıpta ikramiyelerini al
maksızın vefat edenlerin bu ikramiyeleri maaş 
ve tazminata müstehak ailesi efradına maaş ve
ya tazminattaki istihkakları nisbetinde, yoksa 
reşit evlâtlara müsavaten verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Malulen veya sair sebeplerle 
sandıktan maaş tahsisi suretile idareden ayrıl
dıktan sonra tekrar intisap edenler hakkında 
1683 numaralı kanunun 7 nci maddesinin hüküm
leri tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Umumî ve mülhak veya hu
susî bütçeli idarelerden tekaüt ve yetim maaşı 
alanlardan lüzum ve zarurete binaen idarenin 
daimî ve tescile tâbi kadrolarında istihdam edi
lecekler tescil edilmez ve sandıkla alâkalandı
rılmazlar. Ancak, bunların yaş hadleri müseccel 
memurlar hakkındaki ahkâma tâbi tutulur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — 3173 sayılı kanunun (2) sa
yılı cetvelinde ismi geçen usta, işçi ve çırakla
rın tekaütlükleri halinde yine mezkûr kanunun 
(1) sayılı cetveline mutabakatları bu kanuna 
bağlı cetvelde gösterildiği şekilde yapılır. 

Şu kadar ki, bunlardan almakta oldukları 
ücret bir derece yukarısmdaki ücret asgarisine 
muadil veya ondan fazla olanlara bağlanacak 
maaş, yukarıdaki derece üzerinden hesap edilir 
ve bu muamele, vaziyeti buna benzeyen diğer 
memur ve müstahdemler hakkında da tatbik 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Sandıktan tekaüt, dul ve ye
tim maaşı alanların ecnebi Devlet hizmetini ka
bul etmesi ve ecnebi memleketlerde ikamet ey
lemesi hallerinde yoklama ve tediye usullerinde 
bu kanunda sarahat olmayan ahvalde 1683 sa
yılı kanun mucibince umumî bütçeden aylık 
alan mütekait ve yetimler hakkında cari hü
kümler tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — 27 -1 - 1936 tarih ve 2904 sa- -
yılı kanunun 24 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Halen sandığa da
hil mütekaitlerin hakları mahfuz olup bunlar
dan sandıkla alâkalarını kesmek isteyenler bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zar
fında müracaat ettikleri takdirde şimdiye ka
dar kesilen aidatları temettüü ile birlikte iade 
olunarak alâkaları kesilir ve bunların namına 
şimdiye kadar Devlet demiryolları bütçesinden 
sandığa yatırılan muadiller temettüü ile birlik
te mezkûr idareye iade edilir. Aksi halde hak
larında 2921 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin 
tatbikma devam edilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 — Türkiye ve Irak Hükümetleri arasında 
aktedilen Veteriner mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat 
encümenleri mazbataları (1/564) [1] 

REİS — Bu lâyihanın da ikinci müzakeresi
dir. 

Türkiye ve Irak Hükümetleri arasmda aktedilen 
Veteriner mukavelenamesinin tasdiki hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti ile Irak Krrallığı Hükümeti arasmda 27 
ikinci kânun 1938 tarihinde Bağdadda akit ve 
imza edilen Veteriner mukavelenamesi kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 40 ncı inikat zaptın-
dadır. 
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MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 

A Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-

diyorum. 
5 — Ordu subaylar heyetine mahsus terfi 

kanununun bazı maddelerini değiştiren 2900 
sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine dair olan kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/600) [1] 

REİS — Bu lâyihanın da ikinci müzakere
sidir. 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı 
kanunu tadil eden 3342 sayılı kanunun birinci 

maddesini değiştiren kanun 
MADDE 1 — Ordu subaylar heyetinin ter

fiine ait 863 sayılı kanunu tadil eden 3342 sa-
« yılı kanunun birinci maddesi aşağıda gösteril

diği veçhile değiştirilmiştir: 
Hiç bir subay mensup olduğu smıfm kıta

sında rütbesine ait asgarî müddetin lâakal üçte 
biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemez. 
Bu müddetler kurmay subayları için harpte hâ
sıl olacak ihtiyaca göre Başkomutanlıkça lüzu
mu kadar azaltılabilir. 

Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan havacı 
subayların terfileri için rütbelerine mahsus as
garî müddetin hesabında kara ve hava smrfları 
kıtalarında yapacakları hizmet müddetlerinin 
mecmuu bilfiil kıta hizmetinden sayılır. 

-, • Sıhhî raporlarla veya mektepçe tasdik edilen 
gayretine rağmen uçuculuk ve makinistlikteki 
istidatsızlığı dolayısile hava smıfmdan başka 
sınıfa nakledilenler bu sınıftaki terfi şartlarını 
tamamladıktan sonra emsali hemnasıpları terfi 
tarihinden muteberen terfi ettirilirler. 

Sınrfmda kadro mucibince rütbesinin muka
bili kıta bulunmayan subayların terfileri ma
fevklerinden alacakları sicilleri üzerine yapılır. 
Harp akademisi ve Yüksek levazım mektebi 
tahsilinde bulunan subaylarla kurmay staji-
yerleri ve kurmay subaylarının Akademiye ve 
Yüksek levazım mektebine gireceklerin de bu 
mektebe girmezden evvel, tahsil esnasında ve 
tahsilden sonra memur edilecekleri muhtelif 
muharip kıta komutanlıklarmdaki ve levazım 
için kıta sayılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas 
smrfları kıta hizmetlerinden sayılır. Alelûmum 
muavin smıflar mensuplarından Harp akade
misini muvaffakiyetle itmam edenler piyade 
sınıfma nakledilirler. İşbu nakilden evvel mu-

* avin sınıf kıtalarında geçen hizmetleri kıta hiz-

[1] Birinci müzakeresi 40 ncı inikat zaptın-
dadır. 
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metinden sayılır, Ancak terfi için piyade sını
fında sicil müddeti olan bir sene, jandarma 
stajiyer subaylarile mühendis subayları altı ay 
bulunup muvafık sicil almak meşruttur. 

Mütehassıs tabip ve veteriner ve kimyager
lerin hastanelerle bakteriyolojihane ve serolo-
jihanelerdeki ihtisas hizmetleri kıta olarak ka
bul edilir. Sanayii harbiye ve harita smıflarma 
mensup subaylar smıflarma ait kadro dahilinde 
mafevklerinden alacakları siciller üzerine terfi 
ederler. Ancak birinci fıkrada mezkûr kıta su
baylarından gayri, mezkûr fıkradaki emsali 
nasıblılarmdan evvel terfi edemezler. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

6 — Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 
sayılı kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Nafia ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/482) [1] 

REİS — Bu lâyihanın da ikinci müzakeresi
dir. 
Devlet demiryolları ve limanlarile Devlet deniz
yolları ve Devlet limanlarında yapılacak askerî 
nakliyattan alma,cak ücretler hakkında kanun 

MADDE 1 — Devlet demiryolları şebekele
rinde seyahat edecek kara, deniz, hava, jandar
ma, gümrük ve orman muhafaza subaylari
le askerî memurları ve eratı ve emniyet teşkilâ
tı polis âmir ve memurları Millî Müdafaa, Dahi
liye ve Münakalât vekâletleri arasında tesbit 
edilecek şartlar dairesinde esas tarifenin üçte 
bir ücretile naklolunurlar. 

Askerî nakliyat dahi bu hükme tâbidir. 
Fevkalâde hallerde veya seferde Millî Müda

faa vekâletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti 
kararile ordu hizmetinde çalıştırılacak Devlet 
meteoroloji, Ha,va kurumunun havacılık dairesi 
ve emsali teşekküllere mensup sivil şahısların ve 
bunlara ait hizmet eşya ve malzemesinin nakli
yatı da yukarıdaki hükümlere tabidirler. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 41 nci inikat zaptında-
dır. 
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MADDE 2 — Birinci maddede zikredilen 

eşhas ve eşyanın Devlet denizyolları ve Devlet 
limanlarında seyahat ve nakilleri de kendi aske
rî tarifesi üzerinden yapılır. 

REİS — Bu madde hakkında verilmiş bir 
tadil teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddedeki «eşya» tabirinin hayvana

ta da şümulü olmıyacağmdan maddenin merbut 
şekilde tadilini teklif ederim. 

Eskişehir 
İzzet Arukan 

MADDE 2 — Birinci maddede zikredilen nak
liyat Devlet Denizyolları ve Devlet limanlarında 
kendi askerî tarifelerile yapılır. 

REİS — Takrir hakkında mütalea var mı? 
Nazarı dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Encümen bir mütalea dermeyan edecek mi? 
Madde oluyor mu? 

NAFİA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Madde olarak tamamdır. 

BÜTÇE E. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Mütehassıs encümen madde olarak teklif ediyor, i 
Aynen reye konsun. \ 

REİS — İkinci madde olarak tadilnameyi j 
tekrar okutuyorum. j 

(Madde 2 tekrar okundu) 
REİS — İkinci maddeyi bu şekilde reye ar

zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Müteahhitlere ait bilûmum 
nakliyattan tam ücret alınır. j 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran- j 
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. j 

MADDE 4 — 22 haziran 1938 tarih ve 3474 ! 
sayılı kanun kaldırılmıştır. j 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme- \ 
yenler ... Kabul edilmiştir. j 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu- ; 
teberdir. | 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran- | 
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. \ 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbikına Millî | 
Müdafaa, Dahiliye ve Münakalât vekilleri me- j 
murdur. i 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran- | 
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. j 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. j 

7 —• Antakya ve İskenderun elektrik müesse
selerinin mahallî belediyelere devri hakkında ka
nun lâyihası ve Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye, Bütçe ve Nafia encümenleri mazbata
ları (1/283) [1] 

[1] 139 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

REİS — Lâyihanın Heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
işaret buyursunlar ... Kabul Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Antakya ve İskenderun Elektrik müessesele
rinin mahallî belediyelere devrine mezuniyet 

verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 30 - VI - 1939 tarih ve 3658 
sayılı kanunla tasdik edilmiş olan Türk - Fran
sız anlaşmasına bağlı protokol mucibince Devle
tin mülkiyetine geçmiş Antakya ve İskenderun 
Elektrik müesseselerine ait emval, hukuk ve 
menafiinin ve Nafia vekâletince şirket usulle
rine göre muvakkaten işletildikleri zamana ait 
hak ve vecibelerin, Dahiliye, Maliye ve Nafia 
vekâletlerile Antakya, İskenderun, Beylân ve 
Kırıkhan belediyeleri arasında anlaşarak takar
rür ettirilecek bir bedel mukabilinde bu beledi
yelere veya bunların teşkil edecekleri bir bir
liğe devre Maliye vekili salâhiyettardır. 

Bu bedelin kaç senede ve kaç taksitte öde
neceği yine ayni suretle tesbit olunur. 

! HAMDİ SELÇUK (Hatay) — Efendim; bu 
! maddenin derpiş eylediği mevzu şudur : Hatay 
j ana vatana ilhak edildiği sıra.da İskenderun ve 

Antakyada bulunan elektrik santralleri, di
ğer Fransız emvali ile birlikte, Hazineye devre
dilmiştir. Bunları Devlet 35 milyon frank mu
kabilinde satm aldı. Bu satın alman hakikî 
ve hükmî eşhasa ait olan emval arasında iki fab
rika, Antakyada büyük bir hastane ve 21 kilo-

I metrelik bir demiryolu ve bu demiryolunda iş-
| lemekte olan lokomotif, vagon ve saire ile bir-
i likte, Por şirketi ve bunun tesisatı ve bir çok 
i gayrimenkul emval vardı. Şimdi bu iki elek-
I trik fabrikasının İskenderun ve Antakya bele-
î diyelerine devredilmesini Hükümet teklif edi-
I yor. Kanun ilk defa olarak Dahiliye encümeni-
! ne geliyor. Mesele Muhterem Maliye vekilimi-
I zin de huzuru ile müzakere ediliyor ve 
| bunların İskenderun ve Antakya beledi-
I yelerine bilâbedel devrine muvafakat edi-

yor. Ondan sonra gümrük ve Maliye encümen-
I lerine gidiyor. Müzakere neticesinde bu encü-
I menler de bu noktai nazara iştirak ediyorlar. 
I Fakat son olarak kanunun tevdi edildiği Büt-
j çe encümeni - zannederim, gayet kısa bir ekse-
i riyetle - Hazineye ait bir emvalin parasız veril-
ı meşinin malî usule uygun olmadığını ileri 

sürüyor. Halbuki vaziyette bir istisnaiyet var
dır. Bütçe encümeni, mazbatasında müdafaa et
tiği noktai nazarda diyor ki ; biz bu emvali 
oarasız olarak belediyelere verirsek bu, bir 
misal olur, binaenaleyh diğer belediyelere de 
ayni şekilde verilmesi iktiza eder, bunun pa
rasız verilmesi doğru değildir. 

Zannederim ki vaziyetin bir hususiyeti var-
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dır. Gerçi îstanbulda Tramvay ve Elektrik 
şirketlerinin Devletçe satın alınarak parası mu
kabilinde belediyeye devredilmesi gayet tabiî 
olur. Çünkü Devlet onları muayyen bir be
del mukabilinde satın almıştır. Fakat bunlar, 
diğer fabrika ve sairenin bedelleri çıkınca, ga
yet cüzidir. Esasen Hatay anavatandan yirmi 
sene uaak kalmıştır. Bir çok belediye ve saire 
resimleri alınmamıştır. Binaenaleyh bu beledi
yeleri de, kendi belediyelerimiz seviyesine çı
kartmak, yükseltmek ve inkişaf ettirmek lâ
zımdır. Diğer belediyelerin Cumhuriyet dev
rinden aldıkları feyizden bunlar mahrum kal
mıştır. Belediye kanunlarımızla kabul edilen 
resim ve vergilerle bu gün belediyelerimizin 
gayet iyi bir durumda olmasına mukabil Hatay 
belediyesinin cüzî olan geliri de müstemleke 
memurlarının ziyafet parası olmuştur. Bu ka
dar ayrı ve hususî bir fark vardır. (Takrir ve
riniz sesleri). 

Şimdi Hazineye ait olan bu iki fabrikayı 
Hataya hediye etmek gayet yerinde bir yardım 
olur. Bütçe encümeninin değil, Maliye encü
meninin hazırladığı formül en muvafikidir. Büt
çe encümeninin hazırladığı maddede diğer bir 
cihet te vardır. Belediyeler birliğine terki ileri 
sürülmektedir. Bu birlik keyfiyeti külfeti mu
cip olacaktır. Birlik namı altında müdür, mu
hasebeci, mümeyyiz ve kâtip diye yeni memu
riyetler ihdas olunacaktır. Esasen fabrikalar 
halen bir kâr temin etmiyor. Böyle bir teşkilât 
yapar isek belediyeler kendi keselerinden faz
ladan para vermiş ve zarara girmiş ve fuzuli 
masraflar yapmış olacaktır. Fabrikalar ait ol
duğu belediyelere devredilmelidir. En iyi for
mülü Maliye encümeni yapmıştır. Binaenaleyh 
Maliye encümeninin hazırladığı maddenin mü
zakere ve reye konulması için bir takrir veri
yorum. Bu Meclis Hataya hürriyetini vermiş
tir. Belediyelerinin inkişafı için bu gibi küçük 
yardımı esirgemeyecektir. Hataylılar minnet
tar kalacaktır. 

BÜTÇE En. Es. ÎSMET EKER (Çorum) — 
Efendim, arkadaşın kendi vilâyetine karşı has
sasiyeti çok doğru ve meşrudur. Buna kimse
nin bir diyeceği yok. Fakat bu teklif Hükü
metten evvelâ bedeli mukabilinde devredilme
si şeklinde gelmiş; Maliye ve Dahiliye vekâ
letleri aralarında bir bedel tayin edecekler ve 
bedeli mukabilinde bunu devredecekler. Da
hiliye encümeni ikinci maddeyi - ki asıl bedel 
takdirine teallûk eden maddedir - kaldırmak
la bunun bedelsiz olarak verilmesini terviç 
etmiş ve Maliye encümeni de bu noktai nazara 
iştirak etmiştir. Nafia encümeni ile Bütçe en
cümeni bittabi bedelsiz olarak devrini bazı nok
tai nazarlardan mahzurlu görmüştür. Encümen
ce görülen mahzur şudur : Bedel mukabilinde 
alınan mühim bir müesseseyi, encümenin tet-
kikatı arasında da kârlı olduğu tahakkuk eden 

bu müesseseyi bedelsiz olarak vermek esasına 
gidilmemiş, yalnız Maliye vekâletine bir salâ
hiyet verilerek, Maliye, Nafia ve Dahiliye ve
killerinin tensip edeceği bir bedelle devredilme
sini ve bu devre salâhiyet verilmesi esasını ka
bul etmiştir ki bu salâhiyet esası gayet müsa
ittir. Binaenaleyh, bunun bedel mukabilinde 
devredilmesi Hazinenin bedel ile aldığı bir şeyi 
bedelle devretmesi mahiyetindedir. Hazinenin 
bir çok gayrimenkulleri vardır. Bunlardan her 
birini bir çok vilâyetlerin belediyeleri isteyebilir. 

Bu belediyelerin de bazı ihtiyaçları vardır. 
Binaenaleyh diğerlerine en küçüklerine kadar 
bedel tayin ederek verdiği halde bu iki bele
diyeye - ki en mühim ve kârlı kısmıdır - bedelsiz 
olarak devretmeği Bütçe encümeni Hazine men
faatinden ve kendi vazifesi noktai nazarından 
terviç edememiş, fakat geniş salâhiyet vermek 
suretile bunun faydalı bir şekilde devredilmesi 
esasını kabul etmiştir. Vaziyet bundan iba
rettir. Takdir Heyeti Celilenizindir. 

İBRAHİM DIBLÂN (Kocaeli) — Arkadaş
lar, pek tabiî olarak Hataya ait her hangi bir 
mesele, bilhassa böyle bir bedel mukabilinde 
alınması icap eden iki müessesenin ne dereceye 
kadar bedelsiz verilmesi doğru olacağı hakkın
da, biraz evvel, bir çok arkadaşlarım burada 
hassasiyetlerini izhar etmiş bulundular. Esasen 
Hükümet, Maliye vekili de Encümenlerin mü
zakeresinde bulundukları sırada, bilâ bedel bu 
iki müessesenin devrini kabul etmiş ve muva
fakat beyan etmişlerdir. Maliye encümeni ka
nunun bu yolda, bilâ bedel devrini kabul et
miş, Bütçe encümeni muhterem reisinin buyur
dukları gibi, böyle muazzam bir bedel mukabi
linde alınmış olduğunu zannedersem yanlış anla
mış olacaklar. Hükümet, bilhassa Meclisi âlinin 
bu hususta vereceği karar, her halde kati karar
dır ve bilâ bedel devri hakkmda arkadaşım 
Hamdi Selçuk tarafından verilmiş olan takririn 
kabulünü Muhterem heyetten rica ederim. 

(Kabul sesleri). 
Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 

— Efendim, bendeniz bu maddedeki yazılış tar-
zile maksadm izah edilip edilmediğini öğren
mek istediğimden bilhassa Nafia encümeni maz
bata muharriri arkadaşımızın tasrih buyurma-
larnı rica edeceğim. 

Efendim, burada deniliyor ki, (Elektrik mü
esseselerine ait emval, hukuk ve menafimin).. 
Halbuki bu müesseseler bidayeti teşekkülünde 
bir anonim şirket halinde kurulmuş ve bu ano
nim şirketin % 51 i ecnebilere, % 41 i yerlilere 
tahsis dilmişti. Protokol mucibince Hükümete 
intikal eden, yani Fransızların sattıkları, bu 
Şirketteki Fransız menafiidir. % 51 ini satmış 
oluyorlar, yerlilerin elindeki hisseleri satma-
mışlardır. Bu gün bu hisseler yerlilerin elinde 
mevcuddur. Gerçi bir kısmı ellerinden çıkmış, 
fakat halâ ellerinde tahminen % 30 - 35 hisse 

— 91 — 



İ : 43 21-4 1941 C : 1 
mevcuttur. Binaenaleyh her ne kadar «Türk -
Fransız anlaşmasına bağlı protokol mucibince» 
denmişse de, intikal eden protokol mucibince 
alış veriş, Fransız menafiine aittir, maksat bu
dur. Aşağıda «Elektirik müesseselerine ait em
val, hukuk ve menafiinin» denmiştir. Yani top
tan intikal ediyor. Binaenaleyh diğer hissedar
lar çıkar da, bu müesseseye ait emvalde benim 
de hissem var derse ne olacaktır? Kanunun ya
zılış tarzına göre, emval ve hukuk toptan inti
kal etmiştir. Hissedarlara ait emval hakkında 
bir kayit yoktur. Bendeniz böyle anladım. Nafia 
encümeni mazbata muharriri arkadaşımız tas
rih buyururlarsa yani yerlilerin hisselerine dair 
bir kayit konursa bu hissedarların hakları da 
mahfuz kalır. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Ar
kadaşlar, bu defa mesele aksi oluyor. Her za
man böyle şeylere Encümen muvafakat eder, 
Hükümet muvafakat etmezdi. Bu defa Hükümet 
muvafakat ediyor, Encümen muvafakat etmi
yor. Hükümet, Maliye ve Dahiliye vekili Beye
fendiler, Dahiliye encümeninde muvafakat et
mişlerdir. Antakya ve İskenderun Elektrik şirke
tini belediyeye devredecek kimdir? Hükümettir. 
Zaten Hükümet bunu almıştır. Arkadaşımızın 
dediği gibi, Hataym hususiyeti ve şimdiye ka
dar belediyelerin duçar olduğu ahvaİ dolayisile, 
zaten Hükümet belediyelere varidat taharrisile 
meşguldür, bunlara bir yardım olmak üzere, 
Maliye ve Dahiliye vekili Beyefendiler, Dahiliye 
encümeninde, bunların meccanen verilmesini tas
vip buyurmuşlardır. Bu tasvip karşısında, Hü
kümetin millete verdiği bu iki müessese için ka
bulden başka benim söyliyecek bir lafım yok
tur. (Doğru sesleri). 

NAFİA En. M. M. İZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Arkadaşlar, 30 - IV - 1939 tarih ve 
3658 sayılı kanımla Türk - Fransız anlaşması 
mucibince Hatayda Fransız tabiiyetindeki eşha
sı hükmiyenin, Hatayda bulunan emval, hukuk 
ve menafii ile eşhasın emvali gayrimenkulesi, 
35 milyon franga alınmıştır. Bu kanun içerisin
de, Antakya ve İskenderun Elektrik şirketi 
dahil yalnız bunlara tefrik edilen para zikredil-
memiştir. Hepiniz biliyorsunuz, burada okun
muştu, toptan bir paradır. Lâkin Encümence 
yaptığımız tahkikata nazaran, iki şirket mevcut
tur, biri «Enerji elektirik depiri» vaktile İsken
derun belediyesince bir Suriye şirketine imti
yaz verilmiş. 

İkincisi de «Ântiyos elektrik şirketi» diye 
bir Antakya şirketi vardır. Bu şirket, Abdurrah-
man Melek arkadaşımızın dediği gibi, bir ano
nim şirkettir ve bu şirketin bir takım aksiyon
larının halk elinde olduğu tahakkuk ediyor. 
Lâkin biz bu kanunla, dikkat buyurursanız, 
Bütçe encümeni «Devletin mülkiyetine intikal 
eden Antakya ve İskenderun elektrik müessese

leri ve bunlara ait emval» dediği halde biz bun
ları kaldırdık ve Hükümetin doğrudan doğruya 
protokolde kullandığı kelimeyi aldık. Ne fazla, 
ne eksik, protokol mucibince ve Yüksek Meclis
çe tasdik olunan listedeki malları aynen devre
deceğiz. Bunun tasfiyesine de doğrudan doğ
ruya Dahiliye, Nafia ve Maliye vekâletlerinden 
müteşekkil bir komisyon kurulacak ve onlar 
devir muamelesini yapacaklardır. 

Bedel meselesine gelince; bu şirketler için 
birer kıymet takdir edilmiş ve alınırken bu 35 
milyonun içerisine konmuştur. Lâkin belediye
ler bunu verebilir mi veremez mi? diye encümen 
şüpheye düştü, orada bulunmuş mühendisleri 
çağırdı ve mütalealarını aldı. Esasen Hüküme
tin doğrudan doğruya bu müesseseler için tedi
ye edeceği meblâğı esas olarak almıyoruz ve 
diyoruz ki; bu vekâletler tarafından teşkil edi
lecek komisyon belediyelerin istitaatı maliyele
rine göre bu müesseselere bir kıymet takdir et
sin. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Muvafa
kat ler le (Evet muvafakatlerile sesleri). 

İZZET ARUKAN (Devamla) — Evet muva
fakatlerile. Onun içindir ki belediyeler de ka
nuna ithal edilmişlerdir. 

Arkadaşımız bilâbedel dediler. Şimdiye ka
dar İstanbulda, Balıkesirde ve diğer bir çok 
yerlerde şirketler mubayaa edilmiş ve mahallî 
belediyelere aynen mubayaa fiatile devredilmiş
tir. Yani mubayaa edilen kıymet ne ise tama-
mile ve aynen mukabilinde belediyeler borç
landırılmış ve devir ancak o şartla yapılmıştır. 
Biz burada diyoruz ve Hükümete salâhiyet ve
riyoruz, belediyelerin verebileceği fiattan fazla 
kıymet koymayınız diyoruz. 

Abdurrahman Melek arkadaşımız, aksiyon
lardan bahsettiler; biz protokole göre ve Devlet 
ne şekilde aldı ise o şerait altında belediyelere 
devrediyoruz. Tabiî hukukî cihetini Hükümet 
temin edecektir. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Yani protokol mucibince demekten maksat 
nedir? Yazılış tarzı maksadı ifade etmiş midir, 
kifayet ediyor mu? 

NAFÎA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Kâfi geliyor. Şimdi arzettiğim gibi, 
Bütçe encümeni «müesseselerile» dedi. Biz bu 
müesseseler kelimesini kullanmadık. Biz proto
kolde mevcut olan, doğrudan doğruya müesse
selere ait emval hak ve menafii diyoruz. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Protokol mucibince dediğimiz zaman, İsken-
derundaki emval, hukuk ve menafiinin diyoruz. 
Bu müessese kim olursa olsun, başka kimse hak 
isteyemez. Bu cihet tasrih edilsin. Maksada ta
mamen iştirak ediyorum. Fakat yazılış tarzında 
«bu müesseselere ait emval, hukuk ve menafii
nin devri».. 
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NAFÎA E. M. M. ÎZZET ARUKAN (Eskişe

hir) — Yani müesseselere ait mubayaa olunan 
şeyleri devrediyoruz demektir. 

Dr. ABDÜRRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Bundan bu mana anlaşılıyorsa bir diyeceğim 
yok. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Ar
kadaşlar, İstanbul ve Ankaranın imarı için bir 
çok fedakârlıklar yapıldı, Meclis te maalmemnu
niye kabul etti. İstanbul belediyesine bir mil
yon yedi yüz bin lira para hediye edildi. Bu 
para ile köprübaşındaki yollar ve saire yapıldı. 
Yani İstanbul için de fedakârlık yapıldı. Ana 
vatana yeni iltihak eden Hatay için bunu diriğ 
etmezsiniz kanaatindeyim. Verilen takririn ve 
Maliye encümeninin maddesinin kabulünü rica 
ederim. (Doğru sesleri). 

REİS — Takriri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim, sebeplere binaen Ma

liye encümenince hazırlanan birinci maddenin 
müzakere ve reye konmasını arz ve teklif ede
rim. 

Hatay 
Hamdi S9İçuk 

(Kabul sesleri). 
BÜTÇE E. R. İSMET EKER (Çorum) — 

Müsaade buyurun. bir noktayi tavzih 
edeceğim. Bendeniz takrir hakkında söy-
lemiyeceğim. Evvelce encümenin istinat et
tiği esas noktai nazarı izah ettim, tak
dir Heyeti Celilenizindir, dedim. Yalnız Maz-
har Müfid arkadaşımız bir noktai nazar derme-
yan ettiler. O noktai nazarın yanlışlığını teba
rüz ettirmek zaruretindeyiz. Dediler ki ; Büt
çe encümeni her halde vazifesini müdrik olmak 
lâzımdır. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Ta
bu. 

BÜTÇE E. R. İSMET EKER (Devamla) — 
Hükümet bedelle teklif etmiş, Dahiliye encüme
ninde ise Maliye vekili bedelsiz verilmeğe mu
vafakat etmiş. Maliye vekili muvafakat edebilir, 
Hükümet de meccanen teklif edebilir. Fakat 
eğer bunları Hükümet ve Maliye vekili mutlak 
yapmak salâhiyetini haiz idilerse Meclise gel
meden de olurdu. Binaenaleyh Bütçe encümeni 
Devletin ve Hazinenin bütün varidatını mura
kabe vazifesile mükellef olduğu için, Devletin 
hukukunu ve varidatını korumak endişesile ver-
miyebilir ve onun esbabını da Heyeti Celilenize 
arzedebilir (Bravo sesleri). 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Biz şimdi 
vereceğiz. 

BÜTÇE E. R. İSMET EKER (Devamla) — 
Abdürrahman Melek arkadaşımızın noktai na
zarının da bir noktadan tavzihi mümkündür. 
Gerek Antakya, Gerek İskenderun, bize devredil

diği zaman bu şirketler ecnebi şirketi idi. Bina
enaleyh mandater devletin idaresi altında bulu
nan bu şirketi, mandater devlet bize muayyen 
bir mukavele mucibince devretmiş ve onların 
tasfiyelerini üzerine almıştır. Bu sebeple hak sa
hiplerinin, haklarını Fransız şirketinden almala
rı tabiidir. Protokol sarihtir, verilen bedel mu
kabilinde hakları tamamen Devlete intikal etmiş
tir, işte Devlet o bedel mukabilinde verecektir. 
Şimdi eğer Nafia encümeninin dediği gibi (ora
daki şirketin hakları mahfuzdur) dersek bunu 
veremezsiniz. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Verirsiniz, 
verirsiniz. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Veremeyiz, verirsek o zaman ödemek mecburiye
tinde kalırız. 

NAFİA E. M .M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Demek anlatamamışım. Oradaki şirketle
rin hakkı mahfuzdur, demedim ve demek iste
miyorum. Nafia encümeni demek istiyor ki, tas
dik ettiğiniz protokolde ne mevcutsa, Hükümet 
ne devir almışsa onu devrediyoruz. Öte tarafı 
hukukî mahiyettedir, ihtimal mahkeme vaziyeti
dir, ondan dolayı mazbatamızı bu şekilde yazdık. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Bütçe encümeni tasrih etti, dediniz. 

NAFIA E. M. M. İZZET ARUKAN (De
vamla) — Onu demek istemedim (Türk - Fran
sız Anlaşmasına bağlı protokol mucibince Dev
letin mülkiyetine geçmiş Antakya ve İskenderun 
elektrik müesseselerine ait emval...) deniyor. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Maksatta birlesiyorsak mesele yoktur. 

NAFİA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Birlesiyoruz. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Muh
terem Bütçe encümeni reisi beyefendi beni çok 
sevdikleri için bana tarizde bulundular. Muhab
betlerine delâlet eder. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Tariz yok. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) — 
Fakat ya ben iyi söyliyemedim veyahut beye
fendi anlıyamadılar. Ben ilk sözümde dedim ki, 
tuhaf bir şey sefer aksi oldu, her vakit Hükü
met vermez, encümeni verir ,bu sefer Hükümet 
veriyor, encümen vermiyor. Bununla, Hüküme
tin herhangi bir teklifini bir encümen mutlaka 
kabule mecburdur, demek istemiyorum. Pekâlâ 
bilirler ki, 20 senedir mebusum, bunu da anlıya-
madımsa yuh ervahıma... (Gülüşmeler). Hükü
met teklif eder, encümen isterse kabul eder, is 
terse etmez, Devletin hukukunu murakabeye 
memur olan Bütçe encümeni vermiyebilir. Fakat 
ben de diyorum ki, Devletin hukukunu muraka
beye memur olan Büyük Millet Meclisi isterse 
verir. (Alkışlar). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) —Mese
le, ne Hükümetin bedava verip vermemesi, ne de 
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Meclisin böyle bir hakkı haiz olup olmaması de
ğildir. Bedava vermek var, vermemek var, mese
le budur. Kimin tarafından gelirse gelsin, Mec
lisin hakkıdır, isterse verir, isterse vermez. Hü
kümet teklif edince semadan gelmiş olmaz. İcap 
ederse Hükümetin de sözünü reddederiz. Mesele 
burada değildir. Bu işleri bu meselede zerre ka
dar nazarı itibare almamalıdır. Meclis bu gibi 
işlerde hangi metotlarda hareket etmelidir.? An
takya ve İskenderun bir çok şeylere muhtaçtır. 
Yalnız elektriğin bedava olması değil, daha bü
yük dertleri vardır. Nitekim Antakya daha 
anavatana kavuşmadan evvel bu Meclis, İsken
derun ve Antakyaya büyük fedakârlıklar yapmış
tır. Çok büyük, elektrik fabrikası ve malzeme
si ile mukayese edilemiyecek kadar büyük. 

Bizim metodumuz şudur: Devlet bir çok 
elektrik şirketlerinden mal satın aldı ve bun
ları, belediyelere, bedeli mukabilinde devretti. 
Hiç bir yerde istisna yapmıyalım. Bunu da be
deli mukabilinde verelim. (Hayır sesleri). 
Müsaade edin de bitireyim. Hükümet diyor 
ki ; az bedel ile vereyim. (Bedelsiz sesleri) Az 
bedel dedikten sonra, belediyeyi yıkmıyacak, 
belediyenin kaldıracağı bir bedel dedikten son
ra.. Binaenaleyh metotlarımızı değiştirmiyelim. 
Bundan daha muhtaç beldeler ve belediyeler 
vardır. Yarın o bir gün, bu bir emri vaki 
olur, arkası çorap söküğü gibi gelir. (Gelmez 
sesleri). Muhakkak gelir arkadaşlar. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Parasız 
vereceğiz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Zorla
mı alacaksın? ben vermiyorum. Arkadaşlar, Ri-
fat ben illâ bedava vereceğiz diyor. Antakyaya 
bir az da kesenden ver bakalım, bu kadar beda
vacı isen. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — İcap eder
se onu da yaparız. Fakat bana muhtaç değil. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Bina
enaleyh arkadaşlar, metot metoddur, değiştir
miyelim, ilerideki emri vakilere yol açmıyaİım. 
Yoksa biz Antakyaya ve îskenderuna daha çok 
büyük yardımlar yapacağız. 

Antakya ve İskenderun ana vatanın bir par
çasıdır. ve bu günden itibaren müstesna hiç bir 
mevkii yoktur. Her neresi muhtaç olursa, diğer
leri ona yardım edecektir. Memleketin her par
çası birdir, biri birinden ayrılmaması lâzımdır. 
Belki de yarın Rifat Beyin Zonguldağma An
takya da yardım edecektir. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Şimdi gel
miş, verelim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Ar
kadaşlar metodu değiştirmiyelim. Zaten isteni
len hafif bir paradır. Bu para ile verelim. Bu, 
Antakyaya hizmet olur, gadir olmaz. Binaena
leyh mazbata doğrudur. (Reve reye sesleri) 

HAMDİ SELÇUK (Hatay) — Metot bozu
lur mu? dediler. Metotla, buranın istisnaî va-

I ziyetini göz önünde tutmak lâzımdır. Hiç bir 
vilâyetimiz 20 sene esir kaldı mı arkadaşlar? (Ha-

| yır, hayır sesleri). Bu müddet zarfmda orada ne 
belediye ve ne de hususi idare kalmıştır. Yabancı 
idarelerin ihmali ve bütçeyi de gelişi güzel kul
lanması yüzünden belediyeler gayet fakir bir 
hale düşmüştür. Hükümetin, belediyelerimizin 
kalkınması için ittihaz ettiği tedbhîerden yirmi 
sene mahrum "kalmış olan belediyelere bu mah
rumiyetlerini karşılamak için, Hükümete gayet 
ucuza mal olmuş bulunan iki fabrikayı vermek 
metodu ihlâl etmez. Hisse göre değil metoda 
göre karar verelim dediler. Biz de hisse göre 
değil metoda göre beyanı mütalea ediyoruz. 
Her kaidenin istisnası olması da metodun icapla-
rmdandır. Hiç bir vilâyetimiz yirmi sene esir 
kalmamıştır. Hatay, îstanbula, Bahkesire ben-
zetilmemelidir. Hükümetin satın aldığı müesse
selerin bu yerler belediyelerine bilâ bedel veril-

I rnesi belki doğru olmayabilir. Fakat Hataym 
I istisnaiyetini kabul etmek bir zarurettir. 

Ana vatandaki belediyelerimiz nüfus mik
tarlarına göre yüzbinlerce lira gümrük hissesi 
almıştır. İskenderun bunlardan birisini almış 
} nıdır ? Binaenaleyh Hükümete gayet ucuza mal 
olan bu iki fabrikayı yirmi sene esir kalmış ve 
tedbirlerimizden mahrum bulunmuş olan bir be
lediyeye verirsek fazla bir şey midir? Türkün 
tanrısı hiç bir Türk beldesini esarete düşürme
sin. (Ret sesleri) İstisnada kaide her zaman ca
ridir. 

Dr. ÂBDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Benim arzettiğim hususun bir kısmını mazba
ta muharriri arkadaşımız tekrar ettiler. Yalnız 
hissedarların muhatabı kim olduğunu bilmiyoruz. 
Onu öğrenelim, sonra buna şu kaydi ilâve ede
lim. «Elektrik müesseselerine ait emval, hukuk 
ve menafimin yerli ve hakikî, şahsî hissedarla
rın hakkı baki kalmak şartile». 

REİS — Şimdi müzakere lehte ve aleyhte ce
reyan etmektedir. Maddesi geldiği zaman söy
lersiniz. Şimdi takriri tekrar okuyoruz. 

(Haindi Selçuğ'un takriri tekrar okundu) 
EEİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... Al

ın ayanlar ... Anlaşılmadı. Takriri nazarı itibare 
alanlar lütfen ayağa kalksınlar ... Almayanlar ... 
Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 

Dr. ÂBDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
— Efendim, bendeniz bu maddeye bir kayit 
konmasını rica ediyorum. O kayit şu olmalı
dır : (Antakya, İskenderun elektrik, müessese
lerine ait emval, hukuk ve menafimin yerli eş
has elindeki hisselerin hukuku baki kalmak 
şartile) zaten maksatta Mazbata muharriri ar
kadaşımızla birleştik. Ancak ifade tarzı de
ğişiyor. İfade tarzına göre, bu müesseselere 
ait emval ve hukuk devrolununca artık buna 
başka kimse iştirak edemez. 

Bütçe reisi arkadaşımızın dediği gibi, bu 
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bir anonim şirketi olarak devredilmemiştir. 
Yalnız bu şirkf tteki Fransız menafii, yani ken
dilerine ait ojan hukuk ve menafi, Fransızlar 
tarafından Hüjkûmetinıize devredilmiştir. Di
ğer şeriklerin, yani Türk vatandaşlarının hu
kuk ve menafimi satmağa katiyen salâhiyet
leri olamaz. Onlar, yalnız Fransız menafimi 
satmışlardır. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Bu bir 
ecnebi şirkettir. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Devamla) 
— Bunun ecnebi bir şirket olduğunu kabul et
mek yerli hissedarlara ellerindeki hisseler için 
bir muhatap aramak mecburiyeti hâsıl olur 
demektir. Bu muhatap kim olacaktır? Belki 
hukuk esaslarında buna bir yol bulunabilir. 
Benim söylemek istediğim bu cihet değildir. 
Sırf bu maddedeki ifade tarzında hissedarların 
hukukunu mutlak olarak iptal etmemek husu
sunu temine matuftur. Ta ki bu hissedarlar 
haklarını tesbit ettirirlerse bu gün belediyelere 
devredilen emlâkteki ve menafideki hisseleri
ni kaybetmesinler. Bunu rica ediyorum. 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
Efendim, burada devredilen emval, hak ve 
menafii, protokol mucibince ve bunu tasdik 
eden kanun mucibince Hükümete intikal eder. 
Binaenaleyh bunun üzerinde başka türlü hak 
mülâhaza edilerek tashih yapılamaz. Başka 
hak varsa onlar ayrıca müracaatta bulunabi
lirler. Fakat bunlar protokol mucibince Hazi
neye intikal eden hak ve menafidir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Büt
çe encümeni reisinden bir sualim var. Efen
dim, Dr. Abdurrahman Meleğin sözleri bende 
tereddüt hâsıl etti. Antakyada, bu şirkete ait, 
Ahmedin, Memedin elinde hisse senedi var. 
Siz bu şirketi devrediyorsunuz. Şimdi bu his
se senetleri ne olacaktır, kime satacaklardır? 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
Efendim, bir kere yerliler dedikleri, bu şir
ketin satın alınması esnasında Suriye tebaasın
dan idiler. Binaenaleyh Fransızlar bunları dev
rederken bu (şirketlerdeki hissedarların hak
larının kendileri tarafından tanılacağma dair, 
protokolün müzakeresi sırasmda, söz vermişler, 
üzerlerine almışlar. Hükümet doğrudan doğru
ya protokol mucibince bu hakları kendisine in
tikal ettirmiştir, biz şimdi devrettirmek salâ
hiyetini veriyoruz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ya
ni Türk Antakyalmm elinde hisse senedi yok, 
değil mi? | 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
Yoktur, Suriyeli Antakyalmm elinde vardır. 
Vaktile Suriyeli, şimdi Türk. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Büt
çe encümeni reisi yerine oturduktan sonra, vak
tile (Suriyeli Antakyalı, şimdi Türk Antakya-

lı) diyor. Şimdiki Türk Antakyalmm vaziyeti 
nedir? 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
Bu Antakyalı zevat bir ecnebi şirket teşkil et
miştir. Binaenaleyh bu ecnebi şirket tasfiye 
edildikten sonra bu hak kendilerine aittir. Biz 
bu kanunda yalnız Hükümete intikal eden hak 
ve menafii devrediyoruz. Hariçte kalmış em
val ve menafi varsa bu, başka meseledir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Söz 
istiyorum. 

NAFİA En. M. M. İZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Efendim, bendeniz de ayni fikirde
yim. Yani Hükümet, Fransız - Türk anlaşma
sı mucibince, ne almışsa onu devrediyor. Yal
nız bazılarının elinde bu anlaşmanın tatbiki sı
rasında kalmış hisseler vardır. Bizim hallede
ceğimiz mesele bu değildir. Bunlar tatbikat es
nasında halledilecektir. Mecliste bu hususta söz 
söyliyemeyiz. Biz aldığımızı devrediyoruz. Di
ğerleri ayrıca Hükümete ve adliyeye müracaat 
edeceklerdir, hukukî bir meseledir. Bizimle alâ
kası yoktur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim; bu bedava vermek mühim bir mesele
dir; tebaanın hukukuna taallûk eden mühim 
bir meseledir. Yani ya ben anlıyamıyorum, ya
hut anlıyamadığım bir dava vardır. Ben Antak
yalı yahut İskenderunlu bir adamım. Elimde 
250 liralık hisse senedim vardır. Şirketi dev
rettiler, benim 250 liralık hissem ne olacaktır? 
Belediye benim hissemin parasını verecek mi? 

EÜŞENİ BARKIN (Samsun) — Hariciyeye 
müracaat ederek Fransadan parasını alacaktır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Ruşe-
ni Bey, Bütçe encümeni mazbata muharriri mi
siniz? Bunun için mi söylüyorsunuz? 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Hayır. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — O hal

de insaf et, sus da onlar söylesin. Biz dava 
halletmek istiyoruz. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — An-
lıyamadm mı, niçin bedava verelim dediğimizi. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Be
dava verelim deyince mesele hallolunuyor mu? 
Asla. 

Şimdi arkadaşlar, tebaa hukuku vardır. 
Vaktile Suriye tebaası idi, şimdi Türk tebaası 
oldu, bunu anlamam. Benim anladığım, 250 li
ralık hissem ne olacaktır. 250 lira için Fransa-
nm hukuk mahkemesinde dava mı açacağım? 
Bunu benim kafam almıyor. Bunu Hükümetten 
soruyorum, Lütfen Nafia vekâleti, bunu nasıl 
alacağımı söylesinler. Bunu nasıl tatbik edecek
lerdir? 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAT OEBESOY (Kon
ya) — Efendim, Ziya Gevher arkadaşımızın sor
duğu sual hakikaten Hükümetimiz tarafından 
da nazarı dikkate alınmıştır. Hatay ana vatana 
iltihak ettiği vakit Hariciye vekâleti, Fransa 
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Hükümeti ile bu hususları müzakere etmiştir. 
İlerde Hükümetiniz hususî ellerde bulunan his
se senetleri sahiplerini boşta bırakacak değil
dir. Daima haklarını muhafaza edecektir. 

Bu elimizdeki kanun, doğrudan doğruya, bu 
müessesatm belediyeler tarafından işletilmesine 
ait bir kanundur. Yoksa hiç bir tebaamızın 
hukukunu terketmiş değiliz. Hepsi nazarı dik
kate alınmıştır. Onu da arzedeyim ki bu mü
esseseler bize devredildiği zaman, anonim şir
ket mi, yoksa Hükümet şirketi midir? bu va
ziyetleri bile sarih surette anlaşılamamıştı. 
Bunlar hakkında kaydı ihtirazı konmuştur. 
Hariciye vekâletiniz meselenin üzerindedir. Hiç 
bir vatandaşımızın hiç bir hakkı terkedilmiş de
ğil, bilâkis en küçük teferruatına kadar muha
faza edilmiştir. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Bundan ev
vel kabul edilen kanun mucibince bunlar doğ
rudan doğruya Fransız Hükümeti tarafından 
iki şirketin de hukuku tammı ile bize devredil
miştir. Binaenaleyh bendenizin anladığım, 
Bütçe encümeni Reisinin izah ettiği şekildedir. 

Yani anladığımız, bu hususta, bizim hükü
metimizden Fransız hükümetinin aksiyonerieri 
bir gûna hak mütalebe edemiyecekleri şeklinde
dir. Bu husus tavazzuh etmelidir. Nafia encü
meninin bu husustaki mübhem olan ifadesi tav
zih edilmelidir. Yani Bütçe encümeninin müta-
leasını esas olarak kabul ettiğimiz tebarüz etti
rilmelidir, 

Nafia vekilimizin buyurduğu şekle gelince; 
bu, büsbütün başka bir vaziyettir. Yani Hükü
metin kendi tebaasının hukukunu Fransız Hü
kümetinden talep edeceği meselesidir. Bu günkü j 
kabulümüzle yeni baştan bazı kimselerin »ir 
takım yeni haklarını kabul etmek vaziyetinde 
olamayız. Bu hususun tamamile sarih bir şekil
de aydınlatılması icap eder. Anladığımız, Eüt-
çe encümeninin anladığı ve anlattığı şekildedir. 
(Tamam sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — E-
fendim, görüyorum ki mesele vazıh değildir. 
Nafia vekili arkadaşımızın verdiği izahattan, 
Türk tebaasının bir hakkı olduğu ve bunun 
için de müzakereler cereyan ettiği anlaşılıyor. 
Binaenaleyh üzerinde müzakere cereyan etmek
te olan bir şey için kanun çıkarmak zaten doğ
ru değildir. Öyle ise burada hukukî bir me
sele vardır. Hukukî meseleleri halledecek mer
dimiz ise Adliye encümenidir. Binaenaleyh 
kanunun Adliye encümenine havalesini isteyen 
bir takrir vereceğim. Bunun hukukî cihetinin, 
tebaanın hukuku ve sizin lûtufkâr siyasetiniz 
noktai nazarından, bir defa da orada tetkikini 
rica edeceğim. Bunun için bir de takrir veri
yorum. 

BÜTÇE En. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Burada aydınlanacak nokta; bu kanunla dev

redilen hukuk ve menafi, protokol ve onu tas
dik eden kanun mucibince Devlete intikal eden 
hukuk ve menafidir. Binaenaleyh Hariciye ve
kâletinin teşebbüs ettiği şey Fransız şirketinin 
hissedarı olan zevata haklarını temin için taah
hüde girişmiş olmasıdır. O bundan bam başka 
bir şeydir. Elimizdeki kanunda bu protokolden 
başka hak mevcut değildir. Buraya şahsm hakkı 
sokulamaz. 

REİS — Takrir vardır, okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebepten dolayı meselenin Adliye 
encümenine havalesini rica ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

REİS — Takriri kabul edenler... Etmeyen 
ler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Başka söz alan yoktur. Maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince yapı
lacak devir işlerine müteallik her türlü muame
leler damga resmi ile diğer her türlü resim ve 
harçlardan muaftır. 

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

MADDE 3 — Kanunun neşri tarihinden iti
baren beş sene içinde belediyelerce veya bir
likçe bu müesseselerin tecdit veya tevsii mak-
sadile celbedilecek her türlü malzeme, makine, 
alât ve edevat ile kablolar lüzum ve miktarı 
Nafia vekâletince tasdik edilmek şartile güm
rük resminden muaftır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Dahiliye, Maliye, Nafia ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Evvelki lâyihaya rey vermiyen var mı?.. Rey 

toplama muamelesi bitmiştir. 
8 —• İdare Heyetinin, Devlet memurları aylık

larının tevhit ve teadülüne dair edan 3656 sa
yılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Riyaseti Cum
hur dairesi memurlarına, ait kısmının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası (2/39) [1] 

fi] 154 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 

var mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanunla bu kanuna ek 
3888 sayılı kanuna bağlı cetvellerin Riyaseti 
Cumhur kısımlarında değişiklik yapılması 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 30 - VI -1939 tarih ve 
3656 sayılı kanunun 2 nci maddesine bağlı (1) 
sayılı cetvelin Riyaseti Cumhura ait kısmı ye
rine bu kanuna ilişik cetvel konmuş ve 
26 - VI -1940 tarih ve 3888 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine bağlı (3) sayılı cetvelden mezkûr 
kısma ait memuriyetler kaldırılmıştır. 

CETVEL 
). Memuriyetin nevi 

1 Umumî kâtip 
Hususî kalem 

3 Müdür 
5 Kâtip 
6 » 

Adet Maaş 

Yazı isleri 
Müdür 
Kâtip 

Daire müdürlüğü 
Müdür 
Hesap memuru ve mutemedi 
Kâtip 
Daire memuru 

Baştabiplik 
Baştabip 

150 

100 
80 
70 

100 
80 
70 
60 
50 
40 

90 
70 
60 
50 

90 
REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 

Maddeyi cetvelle beraber reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 —Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi 
tarafından icra olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

9 — Memurların tahsil müesseselerinde tale
be olamıyacaklarına dair kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Maarif encümenleri mazbataları 
(1/582) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Arkadaşlar, Dahiliye, Millî Müdafaa ve Maarif 
vekâletlerince müştereken tanzim edilen kanun 
lâyihası elimizdedir. Bendeniz bu kanun lâyi
hasını hepinizin takdir buyuracağınız ehemmi
yetle tetkik ettim. Bizim memleket için bu ka
nun lâyihasının ihtiva ettiği hükümleri, bilhas
sa gençliğin istikbali bakımından haiz olduğu 
ehemmiyeti, bendeniz hayatî telâkki ediyorum, 
Memlekette Cumhuriyet teessüs ettiği zaman 
umumî manzara şu mahiyette idi : Pek mahdut 
ve az miktarda yetişmiş münevver zümrenin 
büyük bir kısmı harbi umumide ve istiklâl har
binde kaybolmuş bulunuyor. Onların yerine 
gerek amme hizmetlerinde gerek Hükümete ait 
müteferrik hizmetlerde daha kalite sahibi, daha 
salahiyetli ellerde görebilmek, ancak yüksek 
tahsil müesseselerinin yetiştireceği unsurlara 
vabeste idi. Fakat memleket büyük bir istilâ, 
şuriş, kargaşalık, harp ve darp geçirdikten son
ra, umumî iktisat bakımından Anadolu ve Ru-
melideki halkın vaziyeti umumiyetle kendi he
saplarına çocuklarını yüksek tahsil müessese
lerine gönderip tahsil ettirmeği imkân haricin
de bırakıyordu. 

Ankaranın 17-18 senelik bir hemşehrisi bu
lunmak sıfatile yakından gördüm, tabiî Istan-
bulda da aynen böyle olmuştur, Ankarada yük
sek tahsil müesseseleri kurulduğu zaman Hükü
met ve Devlet hayırlı tedbirler ittihaz etti. Bu 
tedbir şu idi : Her hangi bir suretle lisesini 
bitirdikten sonra... Her hangi bir suretleden 
maksadım, bunların bir kısmı liselerini bitirir 
bitirmez harbe gitmişler veya harpten döndük
ten sonra liselerini bitirmişlerdir. Bu kabîl 
gençler için arzettiğim sebeplerden dolayı ken
di hesaplarına, babaları hesabına tahsil yapamı-
yacakları sabit olduğundan Hükümet büyük şef
kat gösterdi, bunlar bir kanunu mahsusla de
ğil, bir nizamname ile değil, büyük bir şefkat 
eseri gösterilerek zımnî bir müsaade ile bir 
taraftan Devlet hizmetlerinde, belediye müesse
selerinde çalışıp ve bir miktar maaş alarak yük
sek tahsillerini ikmal etmişlerdir. Bu şefkat 
eseri gayet güzel neticeler vermiştir. Bunu he
piniz ayrı ayrı bilirsiniz. Bu şefkat ve himaye 
sayesinde tahsillerini bitirip Devletin en büyük 
mevkilerini işgal etmiş memurlar ve bilhassa 
faziletli hâkimler, hocalar, kaymakamlar var
dır. Ben tahsillerini bu suretle bitirmiş olan
lardan iki vali bile tanırım. Eğer bu yüksek 

1] 152 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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şefkat gösterilmeseydi bu gün bunların hiç biri I 
olmazdı ve bu adamlar metruk, mühmel birer 
küçük memur olarak kalacaklardı. Biz bunları 
bu sayede kazandık. Takdir buyurursunuz ki 
yüksek tahsil münhasıran her vatandaşın Devlet 
masasına geçmesi için değildir, bizatihi herke
sin yüksek tahsil görmesi lâzımdır. Bu itibarla 
biz elimizden geldiği kadar yüksek tahsil mües
seselerinden her gencin istifadesini temin et
meliyiz. 

Arkadaşlar; bu kanunu kabul edersek bun
dan bir müddet sonra yüksek tahsil müessesele
rinin fecaatini görmekteyim. Bir müddet sonra 
yüksek tahsil müesseseleri ancak zengin çocuk
larının eline girebilecek bir lüks haline gele
cektir. Bundan bir müddet sonra yalnız zengin 
çocuğu yüksek tahsil müessesesine gireceği için j 
oradan çıkan imtiyazlı bir sınıf olacaktır. Muh- I 
terem arkadaşlar; bizim umdelerimiz arasında j 
şereften, faziletten, namustan ve bilgiden baş- ı 
ka bir imtiyaz farkı olmadığına göre bu şekilde 
bir imtiyazlı zümre yaratmamakla mükellefiz, j 

Esbabı mucibede bendenizin üzerinde ayni j 
surette ehemmiyetle durduğum bir nokta var. 
Elbette Hükümet kendi üzerine aldığı âmme I 
hizmetlerini fasılasız ve inkitasız yürütmek yol
larına bakar ve bunu ister. Zaten memur onun j 
ecridir. Elbette ondan iş ister, aralarında bir \ 
nevi mukavele var demektir. Muayyen bir bedel ! 
mukabilinde muayyen saatlerde mesaiyi elbette j 
ister. Bunda Hükümet hiç şüphesiz haklıdır. \ 
Niçin kendisinin maaşla ve ücretle tavzif ettiği j 
adamlar bir kısım saatlerini tahsil müessesele
rinde geçirsinler. Fakat arkadaşlar bunu alel
ıtlak alırsak tamamen menfî yoldan yürümüş 
oluruz. Bendeniz zannediyorum ki daha müs-
bet yol bulunabilir ve bulunması da zaruridir. 
Çünkü bizim memlekette yüksek burslar, hayır 
cemiyetlerinin temin ettikleri burslar şahsiyeti ! 

hükmiyeyi haiz darülfünunların temin ettikleri 
burslar, bazı memleketlerde bulunan üniversite ; 
siteleri yoktur. Şu halde bir taraftan Hü- \ 
kûmetin bu zaruretini takdir etmekle beraber I 
bir taraftan da memleketimizin çok ihtiyacı ol- ' 
duğu yüksek tahsil müesseselerinden zengin | 
olmıyan memleket çocuklarını da istifa ettir
mek lâzımdır. Bendenizin hatırıma şöyle bir ; 
şey geliyor. İmkân varsa tatbik edilebilir. j 
Hatta bazı vekâletlerde tatbik edildiğini bizzat 
gördüm. Meselâ yüksek tahsile devamına mü- i 
saade edilen gençler, memurlar, dairenin ken
disine müsaade ettiği saatler kadar tatil zama- • 
nında çalıştırılmaktadır. Bu kabili tatbik gö-
rülmüyorsa Hükümetten çok rica ederiz, temi
ni maişet için çalışmak mecburiyetinde oıan 
bu zavallı, fakir çocukları yüksek tahsilden 
mahrum bırakmaktansa gece darülfünunları 
açılsın. \ 

Bu itibarla bendeniz bu teklif edilen kanun j 
lâyihasının tekrar, mümkünse, geri alınmasını, 
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veyahut bir şekil bulunmak için encümene 
göndererek tekrar tetkik edilmesini rica ede
ceğim. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — 
Efendim, memurların tahsil müesseselerine de
vam etmemeleri için gerek Hükümetin ve gerek 
encümenlerin esbabı mucibe mazbatalarında 
zikrü beyan ettikleri ve bu kanunun istinat et
tiği iki nokta var. 

Birincisi, memurin kanununun 51 nci madde
si mucibince memurin sekiz saat çalışmakla 
mükelleftir. Tahsilde bulundukları müddetçe se
kiz saat çalışamayacaklar, amme hizmeti de geri 
kalacaktır. İkinci sebep te ; vazife ile tahsil bir
leşince bu iki şeyin beraber yürümesine imkân 
olmadığından, memurları, bu tahsil müessesele
rine gitmekten men için ,bu kanun getirilmiştir. 

Bu iki sebebin lehinde ve aleyhinde bir çok 
şeyler söylenebilir. Memurun sekiz saat çalışma
sı 51 nci madde icabatmdandır. Fakat bazan 
öyle vaziyetler olmuştur ki; memur sekiz saat 
yerine sabah sekizden ertesi sabahın ikisine ka
dar çalışmıştır. Tabiî bu istisnaî vaziyettir. 
Memur kanıma göre sekiz saattan fazla çalışa
maz. Sekiz saat çalışmakla, amme hizmetinin 
tamamen ifa edildiğine kani olmak biraz tuhaf 
olur. Bir adamın vazife hissi olmazsa sekiz sa-
tte, on saatte iş görülmez. Fakat bu hizmet beş 
saatte de görülebilir. 

Bendeniz bu kanunu ihlâl etmemek şartile 
bir teklifte bulunacağım, bilmem muhterem ve
kil kabul eder mi? İkisi birleşirse hiç bir müsbet 
netice vermez deniyor, bunun lehinde, aleyhinde 
söz söylenebilir. Bir çok zevat vardır ki, ikisini 
de birleştirdiği halde tahsil müessesesinden 
aliyyülalâ derecede diploma almıştır, vazifesini 
de ifa etmiştir ve etmektedir. Bunlar mevcuttur. 
Bunun aksi de vardır, ne oraya, ne oraya nâfi 
olamamıştır. Bunları koğmalı, her iki taraftan 
da koğmalı. Ben onlar hakkında söylemiyorum. 
Tahsilde bulunan bir talebenin yaptığı vazifeyi 
düşününüz nedir? Ufacık bir iştir. Onun âmiri
nin iki vazifesi varsa o nasıl yapıyor? Bu da 
mevcuttur. Bu gün meseia, falan dairenin mü-
diri umumisinin iki vazifesi vardır. Falanca 
yerde, filânca, yerde. Günde üç saat vazifesi ba
şında bulunmaz. Demek ki çalıştıktan sonra iki 
vazife de alabilir. Binaenaleyh benim ricam, 
bunları reddedecek şeylerde söylenebilir... Muh
terem Maarif vekilinden bir ricam var. Bu rica
mın da saikı, burada bir çok zavallı fakirler var
dır. Bunlar aldıkları 25 - 30 liranın 5 lirasını da 
anasına gönderiyor. 20 lira ile tahsil yapı
yorlar. Buna ben bizzat vâkıfım. Eğer bundan 
.lonra, şimdiye kadar olanlar istisna ediliyor, 
nen edersek, zannederim bu vatandaşların çoğu 
tahsil edemiyecekler, orta veya lise tahsili de
recesine kadar gelebilirlerse orada kalacaklar. 

SIRRI İÇÖS (Yozgat) — Şehirliler, zengin
ler okuyacak, fakirler okumayacak demektir. 
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MAZHAR MÜFÎD KANSU (Devamla) — 

Baremin mahdut bir derecesine kadar ancak 
gelebilecekler. Binaenaleyh, bunlara mahal kal
mamak için acaba muhterem Maarif vekili beye
fendi tou gitJi memurlar için. profesörlere biraz 
maddeten yardım etmek suretile, saati mesaî hi
tanımda bir akşam dersi yaptıramazlar mı?.. 
Kendilerinden istirhamım budur. 

Bir akşam dersi yaparlarsa, hem bu genç
lerin tahsiline mâni olmıyacağız ve hem de - ben 
bir dairei resmiye biliyorum burası beş altı yüz 
mekâtibi âliye mezununa muhtaç iken bu gün 
ancak 10 tane vardır - dairelerin işi zarar gör
mez. Bir akşam dersi açarlarsa zannederim ki, 
ne bu saati mesaiye halel gelecek ve ne de bu 
çocuklar tahsilden mahrum kalacaklardır. Aca
ba bu bapta Vekil Beyefendinin fikirleri nedir? 
Bunu istirham ediyorum. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Arkadaşlar, 
bu gün cidden mühim bir kanun muvacehesin-
deyiz. Hepimiz biliriz ki, memleketimizin içti
maî, iktisadî vaziyeti pek çok gençlerimize âli 
tahsil yapmak imkânmı bahsetmemişti, bu gün 
dahi çoğuna bahşetmemektedir. Onun için ev
velâ böyle kendisinin maddî imkânı olmayanla
ra âli tahsil imkânının nasıl temin edileceği su
ali karşısındayız. Bunun yanmda yine memur
ların hem vazifelerine, hem de tahsile gitme
lerine müsaade edilip gidecek midir? Cidden 
üzerinde durulması icap eden bir sualdir. Bu 
gün âli tahsil çok güçleşti ve bundan sonra da 
güçleşecektir. Nitekim şimdiye kadar yüksek 
mekteplerimizde ve üniversitede, tatbikat se
miner yoktu ve bunlar büyük noksandı. Bun
lar yeni vazedilmiştir. Bunlar daha ziyade öğle
den sonradır. Sabahları 4 - 5 saat ders okunur, 
öğleden sonra da bir iki saat seminer ve lisan 
dersleri yapılırsa, günde 6 - 7 saat dersleri ile 
meşgul olan memur, ayrıca vazifesine de devam 
edemez. Onun için memurlara âli tahsile mü
saade edilmemesi yanında Hükümetin leylî mec
cani talebe adedini hiç olmazsa çoğaltması, ya
hut da başka surette naktî yardımlarla kıy
metli ve çalışkan gençlerin âli tahsilden kısmen 
mahrum kalmamalarının temini için bununla 
muvazi yeni tedbirler alınması lâzım gelir kana
atindeyim. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar; bu lâyiha, hakikaten lehinde, aleyhin
de çok söz söylenecek bir kanun lâyihasıdır. 
Bu kanunda bize biraz bir takım hakların alın
mış gibi görülmesinin sebebi, esasen verilmeme
si lâzım gelen bir hakkın şimdiye kadar kulla
nılmış olmasından dolayıdır. Dünyanın hiç bir 
tarafmd$, bu, yoktur. Bir memurun 8 - 10 saat 
vazifesinin başında bulunmayıp ta, her hangi 
bir mektep olsun, medrese olsun, başka bir yere 
giderek, Devletten aldığı para, mukabilinde Dev
lete hasredeceği emeği başka bir yere hasretme
si nerede görülmüştür? Dünyanın hiç bir yerin-

I de görülmemiştir, maalesef bizde görülmüştür. 
Bunun fena tesirlerini 10 sene, 20 sene sonra, 
bu kanun sebebile de çekeceğiz. Evvelce yaptı
ğımız yanlışlığı acaba bir kanunla düzeltebile
cek miyiz? Bu kanunla yeni baştan bazı in
sanların haklarını alıyoruz, bazı insanlara 
veriyoruz. Kanunun 3 maddesi, 3 tezadla 
doludur. Müsaadenizle okuyayım : Birinci 
madde: « Umumî ve mülhak bütçelerle hususî 
idare ve belediye bütçelerinden maaş ve ücret 
alanlar ... vazife gördükleri müddetçe her hangi 
bir tahsil müessesesine aslî talebe olarak de
vam edemezler ». 

Bizde yalnız Devlet bütçesinden, idarei hu-
susiyeden ve belediyeden maaş alan memurlar 
mı vardır? Bunun dışında kalan bir çok teşek
küller de vardır. 

Devlet parasile iş yapan bankalar var, şimen
difer idareleri var, bilmem neler ve bilmem ne
ler var ... Niye veriyorsunuz bu hakkı onlara? 
Onların zamanı heder değil midir. Onlar millete 
vazife vermek salâhiyetini haiz insanlar değil 
mi. dir? Neden bu tezat? 

İkincisi : Maliye vekâletinin bir talii vardır, 
her şeyden muaftır. Memur kadrosu her yerden 
fazladır, herkesten keser kendisi alır, bu işte 
de herkese memnu, kendisi muaf. Bakm nasıl? 

Üçüncü madde : « kendi memurları için açıl
mış olan kurslar ve mektepler birinci madde ah
kâmından muaftır ». 

Maliye meslek mektebi var, Oraya Maliye 
memuru gider. Hayır arkadaşlar, Maliye mes-

I lek memuru olmak için, ilk mektepten mi, or
ta mektepten mi çıkacak, oradan çıkar, ondan 
sonra meslek mektebine gider, adam olur, ken
disine adamsm dendikten sonra memur olur. 
Yoksa tahsili şüpheli olan memur olamaz. Maa
rifi, maarif olarak yapacağız arkadaşlar. 

Metot diyorum, her zaman, kürsüye çıktığım 
zaman metot diyorum. Metot metottur arka
daşlar. Metot karşısında akıl ve mantık susar. 
Prensibi kabul edin, metodu kabul edin, her 
şey yolunda gider. Maliye memuru mektebe gi
der, tapu memuru mektebe gider. Çünkü ha
yatta Maliye vekâletinin müstesna bir vaziyeti 
vardır arkadaşlar. Devlet memurluğu muay
yendir. 

Daha feci bir şey var arkadaşlar. Orta öğ
retim müesseselerinin yardımcı öğretmeni ne de
mektir? Zaten yardımcı öğretmenler elinde ço
cuklarımızın tahsil seviyesi düşe düşe düştü, ar
tık düşemiyecek, düşmesi ihtimali olmayan bir 
dereceye düştü. Neden bunlar müstesna imiş? 
Bunlar; çocukların tahsili, terbiyesi ile meşgul 
olmayacaklar mı; notlarını, vazifelerini tashih 
etmiyecekler mi? Bunlar neden dolayı istisna 
ediliyor? 

Ya ekalliyet mekteplerine ne dersiniz? Neden 
Türk çocukları bundan mahrum kalırken, ekal-
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liyete mensup bir genç üniversitede tahsil gör
sün, niçin arkadaşlar?. 

Arkadaşlar, evvelâ prensibi kabul edelim. 
Ben Maarif vekili ile beraberim. Yaptığımız 
hatadır, hatamızı tashih edelim ve bütün bu te
zatları ortadan kaldıralım. 

Sonra arkadaşlar, bence bu kanuna lüzum 
yoktur. Eğer bizim hakikî üniversitelerimiz 
olursa böyle bir kanuna ihtiyaç kalmaz. Hayat 
hayattır. Hayatta görülen dehaların ekseriyeti 
tavan arasından, bin bir mahrumiyet içinde, bu
laşıkçılık yaparak, tezini yapar, doktorasını ve
rir, doktor olur çıkar. Evvelâ bu üniversiteyi 
kuralım. Böyle kayitlerle ne üniversite kurabi
liriz ne de tahsil işini. Evvelâ üniversitenin 
yükselmesini temin edelim, esastan işe girişe
lim. Böyle kanun kanun kaç binincidir, bil
miyorum? Kanunlar artık takip edilemiyecek 
bir yekûna geldi. Bilmem 3600 olmuş. Arka
daşlar; benim başımdan geçti. Kendi hukuku
ma ait bir işte, beş seneyi bir seneye indirmişiz. 
Bu yüzden hakkım kayboldu gitti. Kanunla ol
maz, kanunla üniversite kurulmaz veya memur 
fazla çalıştırılmaz. Asıl mesele burada değildir. 
Memur olacak adam, evvelâ o memuriyetin 
icap ettirdiği tahsili bitirmiş olmalıdır. Orada 
müdür beyin teveccüh ve yardımı ile tahsilini 
bitirip, onu, barem kanununun bütün şaşaasın
dan istifade ettirmek elbette Devletin lehine 
bir hareket değildir. Üniversitede mecburî de
vam var mıdır? Öyle zannediyorum ki mecburî 
devam vardır. Mecburî devam olduğuna göre, 
senenin muayyen günlerinde orada bulunmak 
mecburiyetindedir. Mecburî devam olursa, kon
trol altında bulunan memur, devam edemiyecek, 
ne numara alabilecek, ne de sınıfı geçebilecektir. 
Demek ki biz davalarımızı, prensiplerimize haki
kî kanunun hükümlerine tevfik edecek olursak, 
böyle talî ve tadil edici kanunlara zaten ihtiyaç 
yoktur. Mesele budur. Ondan dolayı hakkı ol
mayan bir çok insanlar üniversiteyi doldurduğu 
zaman görüyoruz ki, sınıflarda ayakta durulu
yor, oturulacak yer yoktur. Ondan dolayı ne 
gelen istifade eder, ne de hakikî istifade ede
cek olan istifade eder, karma karışık olup gi
diyor. Onun için prensip koyalım. Acaba bu 
kanun çıktıktan sonra bu nasıl kontrol edile
cektir, bir memurun gidip gitmediği? Öyle deme
yin arkadaşlar; bir memur falan saatten falan 
saate kadar vazifesine devam etmek mecburiye
tindedir, gelmezse rapor almak mecburiyetinde
dir. Bunu takdir ederseniz kâfidir. Bu ka
nuna lüzum görmüyorum. Devlet, memurunu 
muayyen saatlerde dairesinde çalıştırmağa mec
burdur. Çalışmadığı zaman; sen bilirsin der, onu 
kapı dışarı eder. 

Neden bir ermeni, bir rum üniversiteye gide
cekte Türk gitmiyecek? O müesseselerde çalıştı
ğından dolayı. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — Öy

le değil, ekalliyet mekteplerinde ders alan ho
calar 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Daha 
fena ya.. Niçin İstanbulda Nişantaşmda oturan 
bir adam, bir muallim üniversiteye devam ede
cekte, Çankırıdaki devam etmiyecek? Eğer ka
sıt, Türk çocuğu ise - ki katiyen olamaz, çünkü o 
birleri de Türk tebaasmdandır - Onlar ekalliyet 
mekteplerinde tarih, coğrafya, gibi dersleri, şu
nun bunun teveccühüne mazhar olarak, alıyor, 
yan gelip oturuyor, üniversiteye devam ediyor-
da, beri tarafta, Çankırıda, dünyanın en iyi ka
fasına malik bulunan birisi, neden bundan mah
rum bulunsun, niçin? Bu da yanlıştır. Onun için 
kanun tezadlarla doludur. Binaenaleyh bu kanu
na lüzum yoktur. 

Ben sayın Maarif vekilinden bunu rica edi
yorum. Başvekil de burada, desinler ki, «arka
daşlar, memurluk kanunun emrettiği saatlerde 
mecburidir, kimse ayrılamaz», bakalım Üniver
siteye gidebilir mi? O zaman bu kanuna da lü
zum kalmaz. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Arkadaş
lar, böyle bir kanuna ihtiyaç ve lüzum vardır. 
Memur; hayatını, sayini bir ücret mukabilin
de Devlete vermiş adamdır. Onun bir kısmmı 
başka bir işte sarfetmekle, zımnî mukavelei iç-
timaiyeyi nakzetmiş olur. Bu bir. İkincisi : 
Talebe, hayatını ilme ve tahsile vakfetmiş kim
sedir. Hem bu iş ve hem şu işle meşgul olarak, 
iki işi bir arada görmek imkânsızdır. Bu gün
kü ilim telâkkisine göre, her halde, bütün vak
tini ve olanca zihnini ilme vermelidir ki, ondan 
istifade edilebilsin. Yoksa memur olabilmek 
için ele şöyle böyle bir şehadetname geçirmek 
doğru değildir. Ben bir öğretmen sıfatile söy
lüyorum; bir yerde memur iken talebelik ya
panlar muvaffak olamıyor. Devam mecburidir, 
fakat dersin ortasında gelip giriyor, tenbih edi
yorsun, gelmiyor bir müddet. Ondan sonra de
vama başlıyor. Hulâsa, gerek devamında ve 
gerek çalışmasında onun fayda verecek bir ha
li görülmüyor. Şu halde hani «iki karpuz bir 
koltuğa sığmaz» diyenlerin doğru söylediği bu 
şekilde de tezahür ediyor. Ya talebe, ya me
murdur. İşi ciddî ve esaslı tutmak istiyorsak, 
talebeyi talebelikten başka bir şeyle meşgul 
etmemeli. Efendim, bu kadar yoksul kimseler 
vardır, gelmiş memleketinden, burada tahsili 
âliye iştirak ediyor, siz maarifçi geçiniyorsu
nuz, maarife karşı bir perde mi çekmek isti
yorsunuz?... Hayır, öyle değil, bunu esasından 
halledelim. Bu gün orta halli ve fakir bir kim
senin yüksek tahsil görmesine imkân yoktur, 
hatta orta ve lise tahsilini görmesine de imkân 
yoktur. Yalnız mektep kitapları 25 - 30 lira 
tutuyor. Bunu esasından halledelim. İnşaal-
lah şu başımızdaki badireler ve beşeriyetin için
de çırpındığı felâketler bir kere temizlensin, 
memleketin deşilecek çok derdleri vardır. Oku-
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p,n, memur çocuğudur, zengin çocuğudur. Evet 
bir miktar; leylî meccani için yer ayrılmıştır, 
fakat bu, ıj>ek azdır. Bunun için esaslı tedbir
ler düşünniek vecibe, bir vazife haline gel
miştir. Binaenaleyh 2, 3 zatm mektebi ikmal 
ederek memuriyete geçmesi hakikaten insana 
hoş gibi geliyor, fakat ne oraya faydası olu
yor, ne de (buraya. 

2 - 3 sene evvel, bildiğim bir daire âmiri 
vardı. Onun anlattığına göre, bir memuru haf
tada bir, ayda bir daireye gelirmiş. Efendim, 
mektebe devam ediyor, gelmez oraya. Yalnız 
ay başlarında maaşmı almak için bir kere uğ
rar. Ben bunları bildiğim gibi, mektebe de
vam eden ye memur olan talebenin iyi istifa
de etmediğini de görüyorum. Binaenaleyh bu 
işe bir sön vermenin zamanı gelmiştir. 

Bir ark&daş, gece kurslarile yüksek tahsil 
verilmesi fikrinde bulundu. Bu iyi bir şeydir. 
Fakat yüksek tahsil, alfabe gibi gece kursla
rile verilemez. Binaenaleyh bu fikir doğru de
ğildir. Bendeniz bu kanunun kabulüne taraf
tar değilim. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Besim Atalay 
arkadaşımız, mevzuu hakikaten çok güzel ay
dınlattı. Bu kanuna lüzum vardır. Zira görüyo
ruz ki, bir kerre devairde ve bilhassa mahkeme 
kalemlerinde kâtiplerin Hukuka devam etmeleri 
yüzünden halk müracaat ettiği zaman ilâmını al
mak ve sair adlî işlerini gördürmek için, esaslı 
müşkülâta uğrıyor. Devairde bu vaziyet sıkıntı 
tevlit ediyor. Bu bakımdan, halk işinin gördü
rülmesi için esaslı bir mevzua temas edilmiş ol
ması itibarile kanun gayet lüzumludur. Diğer 
noktai nazardan ,tahsil meselesinde, kendileri 
profesör olmak itibarile, meseleyi gayet güzel 
tenvir ettiler. Bir taraftan iş güç sahibi olmak, 
diğer taraftan tahsil yapmak, olacak bir şey de
ğildir. Kendilerinin dedikleri gibi, iki karpuzu 
bir koltuğa sığdırmağa imkân yoktur. 

Bendeniz de bu kanunu elzem ve şimdiye 
kadar geç kalmış telâkki etmekteyim. 

Kanuna (lüzum olup olmadığı hakkındaki Ziya 
Gevher arkadaşımızın mütaleasına gelince: Ken
disi de bu| fikre taraftardır. Ancak filhakika 
buna müsaade edilmemek lazım gelirdi, amma 
müsaadej edile gelmiş. Onun için gerek halkın işi 
ve gerekise | tahsilin ciddiyeti noktai nazarından» 
bu kanunla bu mevzua kati şekil verilmesi ve ar
tık bunun bir kaide halini alması zaruridir. An
cak kendilerinin buyurduğu bir nokta vardır ki o 
da; tatbikat bakımından bazı müesseselere dahi 
bunun teşjmil edilmesi keyfiyetidir. Filvaki 
bunda Ziya Gevher arkadaşımız haklıdır. Dev
let parasil0 kurulmuş iktisadî müesseselerin bu 
mefhumun haricinde kalması doğru değildir. 
Bunların işleri, diğer Devlet daireleri gibi, bel
ki iktisadî mahiyet arzetmeleri dolayısile, as
garî onlar kadar ağır bir vazifedir, devair işi 
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kadar ağırdır. Onun için birinci maddede Hü
kümet, Devlete ait müesseseler tâbirini kullan
mış, encümen ise bunu değiştirmiştir. Bunu 
tashih etmek için arkadaşımız bir takrir verirler
se aynı noktai nazara bendeniz de iştirak ede
rim. Yalnız bir diğer nokta daha vardır ki 
oda; hali hazırda çalışmakta olan gençlerin va
ziyetidir. Onu da dördüncü maddede Hükümet 
kabul etmiş yarı tahsil olarak teklif etmiştir. 
Diğer encümenlerimiz bunu daha semih bir 
mülâhaza ile Hükümete bir vazife şeklinde de
ğil takdirî bir vaziyette olarak hali hazırda 
mektebe girmiş olan arkadaşları kabul etmiş
lerdir. Kimsenin artık sızlanacak bir şeyi yok
tur. Zaten kanunun ruhu bundan sonra mektebe 
yeniden girecekler hakkındadır. Bunlar vazi
yetlerini bilerek o suretle hareket ederler. Bu 
şekilde kimsenin mağduriyetine de mahal kal
mamış olur. Bendeniz bu cihetten bu kanunun 
çok lüzumlu bir kanun olduğu hakkındaki ar
kadaşların mütalealarma iştirak ediyorum. 

NEVZAT AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, Hükümetin bu kanun lâyihasını nasıl 
bir haleti ruhiye içinde hazırladığını mucip se
beplerin başındaki satırlardan açık bir surette 
anlıyoruz. Hükümet bu satırlarda mukadder bir 
suale cevab vermektedir. Esbabı mucibede deni
liyor ki: 

«Devlet daire ve müesseselerinde çalışan
ların ayni zamanda tahsil için yüksek okullara 
devamları bu daire ve müesseselerdeki işlerin 
intizamına ve süratle görülmesine mâni olmakta 
ve şef vaziyetindeki memurları tahsil maksadile 
kendilerinden istenen izinleri terviç edib etme
mek hususunda tereddüde düşürmektedir. 

Esas itibarile memurların daima vazife ba
şında bulunmaları tabiî ise de şimdiye kadar 
tahsile devam eden memurlara karşı müsaade-
kârlık gösterilmiş olması bu kanun teklifini za
rurî kılmıştır.» 

Bundan anlıyoruz M, Hükümet şimdiye ka
dar devam eden vaziyeti, gayri kanunî bulmak
tadır, bunda bir müsaadekârlık ve müsamaha
kârlık eseri görmektedir ve hakikat de budur. 
Hükümet bu ifadelerle adeta Büyük Millet Mec
lisinde kanun lâyihası müzakere edilirken 
«Şimdiye kadar gayri kanunî vaziyet nasıl de
vam etmiştir?» diye bir sual sorulursa ona 
cevap vermiş olmaktadır. Bu mucip sebeplerden 
anlıyoruz ki kanun lâyihası, hakikaten tatmin 
edici mahiyettedir, isabetli bir görüşün ifadesi
dir. Esasen kanun lâyihasının muhtelif madde
leri, bir takım istisnaları da tazammun ediyor. 
Kanun lâyihasının daha birinci maddesinde me
muriyet, kayit ve tahdide uğramaktadır. Sonra 
ikinci maddede bir takım istisnalar vardır; 
Üçüncü maddede bu istisnalar genişlemektedir. 
Dördüncü maddede yine bu istisnalar teyit o-
lunmakta ve başka vaziyetlere teşmil olunmak
tadır, bu güne kadar devam edenlerin vaziyeti 
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idame edilmektedir. Şu halde bu kadar müsa
mahakârlıkla hazırlanmış olan bir kanun lâyiha
sında ileri sürülmek istenilen prensip namına 
söz söylemek lâzım gelince, bunları teyit etmek
ten başka bir şey denemez kanaatindeyim. Ben
deniz bu lâyihayı hatta gecikmiş telâkki etmek
teyim. Bu bir tasfiyedir: Gayri kanunî vaziyeti 
önlemek yolunda gecikmiş te olsa şimdi hazırlan
mış ve sevkedilmiş olduğu için Hükümeti tak
dir ve şükranla karşılamak lâzımdır, düşünce
sindeyim. 

Yüksek tahsil gençliğinin himayesine ve yük
sek tahsilin teşvikine gelince; Bu mevzuu, bu
nunla karıştmnamalıdır. Yüksek tahsile rağbet 
gösterenleri himaye etmek için muhtelif tedbir
ler alınabilir. Burs yolu, leylî meccanilik... ve sai
re vardır. O mesele ile bu meseleyi karıştırmak, 
bir prensibi ve umumî hizmetlerde gözetilmesi lâ
zım gelen bir noktayı ihmâl etmektir. Sonra şu
nu da arzedeyim ki, Hükümetin her hangi bir 
vazife deruhte etmiş bir gencin yüksek tahsile 
devamma müsamaha etmesi, âdeta Devlet bütçe
sinden maaş namı altmda burs vermek demektir. 
Halbuki bu burs değildir. Bir nevi muvazaayı 
andıran tarzda bu iki nevi parayı karıştırmak 
hiç de doğru olamaz. 

MAARİF V. HASAN ALÎ YÜCEL (izmir) 
— Arkadaşlar; ben bu kanunun mucib sebep
leri hakkında söz söyliyecek değilim. Çünkü 
buraya gelen arkadaşlarım onun mahiyetini, 
lüzumunu ifade, hatta böyle bir kanunu getir
mekte geç kalmış olmakla bizi haklı surette 
takdir buyurdular. Nihayet geç kalmışız, fa
kat anlaşılıyor ki doğru bir şey getirmişiz. Bu 
kanunun ileri sürdüğü prensip doğrudur. Çün
kü Devlet memuru, âmme maslahatını Devlet 
Hazinesinden aldığı bir geçim vasıtası mukabi
linde gören insandır. Bir arkadaşımın burada 
buyurduğu gibi, talebe olarak tahsilini kendi 
bilgisi bakımından yükseltmek, hem de âmme 
hizmetini beraber görmek, maalesef, bittecrübe 
sabit oluyor ki iki taraftan da eksik olarak ka
lır bir haldedir. Bunun bazı istisnaları olabilir, 
fakat bu istisnalar ana kaideyi bozabilecek ma
hiyette değildir. Kaldı ki bu Devlet memurla
rının vaziyeti, memleketin hududu ve şümulü 
göz önüne alındığı vakit, büyük bir haksız
lığa meydan vermiş olunduğunu bariz bir şe
kilde bize göstermektedir. Yüksek tahsili An-
karada yaptırıyorsunuz, îstanbulda yaptırıyor
sunuz, ya ben Erzurumdaysam? O halde bunun 
mebdeinde bir müsavatsızlık var demektir. An-
karaya gelirsiniz, yalnız falan vekâletten mü
saade ederler, filân vekâletten müsaade etmez
ler. Falan yerde elinden senet alırlar, biz de 
bu vaziyeti gördük, dedik ki bu işi tasfiye ede
lim. Esasen bundan 15 sene evvelki vaziyette 
değiliz. Liselerimiz, yüksek mekteplerimiz ih
tiyaca tam cevap verecek bir halde olmamakla 

beraber eskisinden 40 - 50 defa fazla mezun 
vermektedir. Sonra arkadaşlarımın buyur
duğu gibi yüksek tahsili gençlerimize daha 
imkân verici, daha kolaylaştırıcı surette temin 
etmenin yolundayız. 

icra mesuliyetini verdiğiniz bizler, sizden 
bu verdiğiniz salâhiyetin suistimalinin refini 
talep ettiğimizde, zannederim ki, hayır demez
siniz. Geç kalınmıştır. Fakat zararın bu nok
tasından dönmek cesaretini huzurunuza gelmek 
suretile göstermiş oluyoruz. 

Şimdi bendenize sorulmuş olan suallere ce
vap arzedeyim: 

Mazhar Müfit arkadaşım, akşam kursları 
yapmak suretile yüksek tahsil vermeği teklif 
buyurdular. Bu hatıra gelen bir tetbirdir. 
Bazı tedrisat şubeleri için, meselâ fen fakülte
leri, sonra seminer mesaisini istilzam eden di
ğer fakültelerde bunlar müşküldür. Nihayet 
bizim teşkilâtımız, bulunduğumuz derece cüm-
lenizce malûmdur. Bu ileriye matuf bir iştir. 
Bu gün için bu yapılabilir diye yüzde yüz söz 
verecek vaziyette değilim, ilerde hal müsait 
olursa, mümkün görülürse bu yapılabilir. Alel
ıtlak reddedilecek, olmaz denilecek bir teklif 
değildir. 

Şimdi Ziya Gevher arkadaşınım buyurdu
ğu noktalara cevap vereyim. Endişelerini zan
nediyorum ki bu cevaplarımla silmek mümkün 
olacaktır. Birinci maddede umumî olarak Dev
let memurlarının talebelik yapamıyacağı pren-
sipi konduktan sonra bunun istisnaları söyle
niyor. Niçin bu istisnalar söyleniyor? Bir defa 
yüksek tahsil görmüş akademik kariyere gire
cek, yani üniversite tahsili içerisinde ileride 
öğretim vazifesi almak için yetiştirilecek in
sanlar var. Çıkarıyoruz, bunlara asistan diyo
ruz, ilmî yardımcı diyoruz. Alıyoruz, barem 
kanunu mucibince 30 mu, 35 mi maaş veriyoruz. 
Talebelik bitiyor lisansiye oluyor, bunu alıyo
ruz, seçiyoruz. 

Meselâ Tarih dil fakültesinde arkeoloji şu
besinden, macarca şubesinden bir genç çık
mıştır. Bu diğerlerine nazaran istisnaî bir va
ziyet göstermiştir. Profesörler meclisi bunun 
için demiştir ki, bu adam ileride hoca olabilir, 
kariyer akademiğe girebilir, işte biz bunu al
mışız. Adına ilmî yardımcı, asistan diyoruz. 
Şimdi bunun ilerlemesi, yetişmesi tahsile de
vamla mümkündür. Meselâ bunun tahsili, li
sans almıştır; lisansın üstünde doktorasını ya
pacaktır. Doktora sınıfına girmelidir ki, tahsi
lini idame imkânı ona verilsin ve kendisini ne 
için ayırmış isek o yolda yetiştirebilelim. Bu
nun için bunları istisna ediyoruz. Bu gibile
rin ashabı mesalih ile alâkası yoktur, kadas
tro memuru değildir, bir iş sahibi gelip, şu kay-
de bakıver, desin. O, orada yetişecektir. Fakat 
tahsilini yapmakla beraber hayatını da idame 
etmek mecburiyetindedir. Bundan dolayı bir 



t : 43 2İ-4-194İ ö : 1 
maaş aİryorj ve işte bundan dolaya onu istisna 
ediyoruz. Eğer muallim memur addedilmiş ol
masaydı böyle bir istisnaiyet yapmak zarureti 
yoktu. Halbuki muallim de her şekilde memur 
addedilmiştir. ! 

Sonra, yardımcı öğretmenler meselesine ge
lelim : Ne inıitlu o Maarif vekiline ki yardımcı 
öğretmen ihtilacından Cumhuriyet maarifini 
vareste bir hale getirir. Biz o halde değiliz ve 
zannederim! sejnelerce bu böyle sürıhek ıstırarm-
dadir. 

\ Yardımcı öğretmenlerin büyü! s ekseriyeti 
Itstanbulda | bulunuyor. Bunun sebebi şudur : 
yüksek [tahsilini gören gençlerimize, buyurun 
eliyoruz, açık vardır, nerede diyor. Antalya-
cla, Contanda, Erzincanda. Büyük bir ekseri
yet gitmiyor. \ Mecburî hizmeti jvarsa onları 
gönderiyoruz, kanunî müeyyidelerimiz vardır. 
Mecburî! hi£m|eti yoksa kalıyor. 

îstanbuljdaj yardımcı öğretmeni tayin ettiği
miz arkadaşların büyük bir kısmi maaşlı kad
rolarımıza alabileceklerimizden mürekkeptir. 
Binaenaleyh alelıtlak tahsil derecesi dun yar
dın" cı öğretmen almış vaziyette değiliz. Bir 
taraftan kaybettiğimizi diğer taraftan bu arzet-
tiğim usulii Soymakla telâfi ediyoruz. 

'Yardımcı öğretmen kanunu riıucibince, ki 
bu kanunu i g^çen devrede temdit i ettik, bunla
rın bir hakkı! müktesepleri yoktur. Aldıkları 
ücrettir.] Fakat Devlet memurları zümresine 
dahildirler.! Şimdi biz bunları bu istisna mad
desinin içine koyuyoruz. Devletin lehinde ve 
memleket maarif ve terbiyesinin ljehinde olmak 
üzere, para j bakımından da, injsan bakımın
dan da... jDejvlet memuru olarak (saydığımız o 
arkadaşlaraj, jjardımcı öğretmenlik | vazifesi ver
mek ve bu | isjtisna maddesine bulları koymak 
faydalıdır, hjiç bir zararı yoktur, i Burada bir 
de «mu:ıha$ırjan» kaydi vardır. j Münhasıran 
Türk hlısusî mekteplerinde veyahut ecnebi ve 
ekalliyet mekteplerinde hocalarımız var. Tah
sili müsaittir.: 10 saat ders almıştır. Arkadaşı
mın buyiırduğu gibi Boğaziçi lisesinde 8 saat 
ders almıştır.' Diğer Ketrürugan gişesinde ders 
almıştır. Bu derslerini haftanın içerisine iyi 
sıkıştırmış is« ve yüksek tahsile devam etmek 
arzusunu ı$hî,r ederse; Devletten para alma
dığı halde n.emuriyetini biz tasdik ettiğimiz 
için memiü aidedilen bu adam talısiline devam 
etmesin mj? Devletten maaş almayan, bu ba
kımdan bilinle hiç alâkası olmayan, memuri
yeti vekâlete^ tasdik edilmiş ve bu sebepten 
memur addettiğimiz memurlar imkân bulurlar
sa yüksek t^]ısile devam etsin diyoruz. Amme 
hizmetile, Hazine ile mademki alî ikası yoktur; 
gitsin okuşV efendim. 

Onun i<in ziya Gevher arkadaşımızın endi
şesi buradi mevzubahs değildir. • Yani Devlet
le bir alâkjasl var, bizden maaş alıyor, niçin 
yüksek tahsile gidiyor? Bu mevzubahs değildir. 

Yüksek tahsile devam mecburiyetine gelin
ce; bunun bir kısmında bize yeni intikal eden 
hukuk fakültesi gibi devam mecburiyeti olma
yanlar varmış. Bendeniz de bilemezdim. Onun 
için böyle suhuletler mevzubahs olmuş. Şimdi de
vam mecburiyeti vardır. Biz orayı da bu umu
mî kaidemizin içine koyuyoruz. Meselâ bu, mu
allimlerde Türk hususî mekteplerinde veyahut 
ecnebi akalliyet mekteplerinde ders almış olan 
ve paralarını o müesseselerden alan arkadaşlar 
yüksek tahsile bu arzettiğim şerait içinde de
vam imkânını buluyorlarsa, hayır devam 
etme, demeği de doğru bulmadık. Binaen
aleyh, istisnai maddeler bunun için konmuştur. 

Kanunun makabline şümulü meselesine ge
lince; şüphesiz ki, bu kanun bir tasfiye kanu
nudur. Bu tasfiyeyi yaparken katî bir darbe 
ile işi kesmiyoruz. Yani demiyoruz ki, bu gün 
memurdur, Devlet memurudur, maaş veya üc
retle bir yere devam ediyor, yüksek tahsil de 
görmektedir. Demiyoruz ona, bundan birini seç: 
ya memursun, ya talebesin. Böyle diyebilirdik. 
Böyle demeyi teşvik eden arkadaşlarımız da ol
muştur. Muhtelif encümenlerde Hükümetiniz 
böyle katî, zecrî, ânî hareket etmeği doğru bul
madığını ifade etmiştir. Demiştir ki, tahsilini 
yarıya kadar getirmiş olanlar istisna edilsin. 

Sonra Dahiliye encümeninde bu mesele mev
zubahs olduğu zaman arkadaşlar dediler ki, tah
silini yarıya kadar getirmiş olmağa lüzum yok
tur, Umumî olarak alalım, fakat tembel tale
beyi çıkaralım. Memur olan talebelerden dön
memek şartile devam edebilenler bu kanunun 
şümulünün dışında kalsın. Hükümetçe de muva
fık gördük. Esasen bunun birinci senesi geçiyor, 
üç senelik bir tasfiye müddeti veriyoruz demek
tir. Binaenaleyh, bu kanunun heyeti umumiyesi 
hem bir prensip meselesini hallediyor, hem ha
zır bir vaziyeti kökünden kesip atmıyor, müd
det veriyor, ayni zamanda yaptırmağa mecbur 
olduğumuz Devlet hizmetlerinin Devlete en kü
çük bir zarar, getirmeksizin ve amme hizmetle
rini en küçük bir şekilde sarsmaksızm temini 
meselesini hallediyor. Kanunun istisnaî pren-
sipi bundan ibarettir. Onun için Yüksek Heyeti
nizin tasvibine iktiran etmesini bilhassa istirham 
ediyorum. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetini; ve Barem kanunla

rının şümulüne dahil olan müessese ve teşekkül
lerde müstahdem olanların da bu kanun hüküm
lerine tâbi olmalarını maddeye ilâvesinin reye 
konulmasını teklif eylerim. 

Burdur 
Dr. Ruhi Yeşilyurt 

REİS — Yalnız kifayeti müzakereyi reye 
arzediyorum. Diğer kısımlar için maddelerin 
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müzakeresinde ayrıca teklif yapmak lâzımdır. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler... Etme
yenler... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamı-
yacaklarma dair kanun 

MADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçelerle 
hususî idare ve belediye bütçelerinden maaş ve 
ücret alanlar filen vazife gördükleri müddetçe 
her hangi bir tahsil müessesesine aslî talebe 
olarak devam edemezler. 

DAHİLİYE En. M. M. EDlB ERĞÎN (Mar
din) — Bu maddenin metni üstünde Dahiliye 
encümeni bir tadil yaptı. Hükümetin teklifi 
üzerine. 

Maksat şu idi: Kanunun dairei şümulünü 
daha genişletmek, âm ve şamil kılmak. Çünkü 
Hükümetin lâyihasında, hususî idare bütçeleri-
le belediyelerden para alan memurlar kanunun 
haricinde kalıyordu. Bunun teşmil edilmesi için 
tadil yaptık. Fakat bu sırada Devlet iktisadî 
müesseselerinde olanlar hariç kalmış göründü. 
Şimdi Dahiliye encümeni namma yeni bir teklif 
yapıyoruz ve diyoruz ki; Barem kanununa tâbi 
olan her memur bu kanunun dairei şümulüne 
dahildir. Bunu Maarif encümeni de kabul eder
se madde metninin şu şekilde olması lâzımdır. 
Tasvibinize arzediyorum: 

MADDE 1 — 3656 ve 3659 numaralı kanun
lara tâbi daire ve müesseselerden maaş ve ücret 
alanlar filen vazife gördükleri müddetçe her 
hangi bir tahsil müessesesine aslî talebe olarak 
devam edemezler. 

MAARİF En. R. RIDVAN NAFİZ EDGÜER 
(Manisa) — Dahiliye encümeninin teklifine Ma
arif encümeni de iştirak eder. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Biz de iştirak ediyoruz. 

REİS — Dahiliye ve Maarif encümenleri 
maddeyi değiştiriyorlar. 

Muaddel maddeyi okutuyorum. 
(Muaddel birinci madde tekrar okundu). 
NEVZAT AYAŞ (Bursa) — Efendim, birin

ci maddeye iki kaydi ihtirazî konulmuştur. 
Şimdi Dahiliye encümeninin Mazbata muhar
riri arkadaşımızın teklif ettiği yeni şekilde de 
bu kaydi ihtiraziler mahfuzdur. Bu kaydi ih-
tirazilerle nelerden çekinilmek istenmiştir, an-
lıyamadım. 

Birinci kaydi ihtirazî «filen vazife gördük
leri müddetçe» şeklindedir. Bu kaydi koymak
la «filen vazife görmedikleri müddetçe yüksek 
mektebe devam edebilirler» manası mı çıka
caktır? Filen vazife görmediklerinden kasıt 
nedir? Memurun mezun olması mıdır, yoksa 
bir takım başka vaziyetler mi kastedilmiştir? 
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İkinci kayit : «Aslî talebe» denince gayri 

aslî talebenin de bulunduğu varit görülmüş 
demektir. Böyle bir şey varsa bunlar müstes
na mı tutulmak isteniyor? Bu iki kaydi ihtira-
zinin tavzih edilmesini rica ederim. 

REİS — İzahat istiyorlar. Vekâlet mi, en
cümen mi buna cevap verecek? 

EDlB ERGİN (Mardin) — Efendfm, Me
murin kanununda ve bazı teşkilât kanunların
da hükümler vardır. Bir vekâletin memurları, 
ecnebi memleketlerde, ecnebi müesseselerde, 
maaşlarını almak suretile, tahsil yapabilirler. 
Bu, Memurin kanununun kendilerine vermiş 
olduğu bir vaziyettir. Bu kanunla, mevcut va- / 
ziyeti bozmamış olmak için, filen vazife gör
dükleri müddetçe, deniliyor. Eğer filen vazife ' 
görmemekte ise, kendileri ecnebi memleketler
de bir sene müddetle staj yapmak isterlerse, 
kanunlarla onlara verilmiş olan salâhiyetle
rin bozulmamış olması için bu kayit konulmuş
tur. 

Aslî talebe için de sual sorulmuştu. Aslî ta
lebeden maksat, lisan kurslarına devam etm^k 
gibi, devamlarının bu kanunun hükümleri i .e-
risine alınmamış olması sebebile tabiatile bırak
mış oluyoruz. Aslî talebe değil de bir ders öğ
renmek için devam ediyorlarsa ve bu da me
muriyetlerinin saatleri haricinde kalıyorsa ona 
hayır dememek için. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Tashih edi
len şekil okunmadı. 

REİS — Dahiliye ve Maarif encümenleri
nin müştereken hazırladıkları maddeyi okuduk. 

Heyeti umumiyesinin müzakeresine ait ki
fayeti müzakere takririnin sonu vardır], onu da 
okuyalım. 

(Burdur mebusu Dr. Ruhi Yeşilyurdun tak
ririnin ikinci fıkrası tekrar okundu.) 

REİS — Encümenin hazırladığı yeni şekil 
belki kendilerini tatmin eder, takririn reye ko
nulmasına lüzum görülüyor mu? (Hayır ses
leri) . 

O halde encümenin yeni okunan caddesi
ni reye arzediyorum. Kabul edenler... gitmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Muhtelif fakültelerde ilmî yar
dımcı veya asistan olarak vazife gödenler ve 
2624 numaralı kanun hükmüne tevfikan orta 
öğretim müesseselerinde yardımcı öğfetnıenlik 
edenler ve münhasıran hususî ve yabancı ve 
akalliyet okullarında öğretmen olanlar birinci 
maddenin şümulüne girmezler. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Evyelâ Ma
arif vekili beyefendiye, bu kanunen kabulün
den sonra dahi âlî tahsil gençliğime taıümkün 
olan muavenetin bahş edileceği h a ^ k ^ a k i be
yanatlarından dolayı teşekkür ederim. Vekil 
beyefendi ve diğer arkadaşlarınız, kanunun 
kabulünde bilhassa iki karpuzun bir koltuğa 

/ 
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sığmıyacağj esasını mesnet ittihaz ettiler, ikinci 
maddede üjç karpuzun bir koltuğa) sığması ihti
mali vardirj. Bu şöyle oluyor: i 

Bir kinişe: doktorasını yapmaıjıış iken yani 
henüz doktora talebesi iken asistanlığa kabul 
olunuyor, ijîeyeti talimiyenin ilk kademesi sayı
lan asistan] doktorasını yapmışsaj ve sonra da 
yapamaz is^ Üniversite heyeti talijmiyesi meya-
nına giremez. Şimdi asistan doktorasını hazır
lamakla meşgul, sonra asistandır, profesöre yar
dım edecekjtir ve orada 7 - 8 saat (bulunacaktır. 
Ondan sonıja da üçüncü bir vazifesji de, seminer 
veya ders tapacaktır. Burada iki Vazife birden 
yapılamıyacağmdan, memurları tajhsil müesse
selerinden çekmek için kanun yapiyoruz. Onun 
için asistanlara da fazla vazife vermemelidir. 
Çünki asistanın hem hocaya yardmj. etmesi nem
de tahsil yipması güçtür. Amma bjunlar 30 lira 
alıyorlar dikeceksiniz. Efendim, bunu, kitab üc
reti veya sjiir suretle temin ediniz^ Fakat ken
disine başlajdığı vazifeden alıkoyacak meşgale 
tahmil etmeyin. 

MAARlf V. HASAN ÂLİ YÜ0EL (İzmir) 
— Efendim, ben iyi anlatamamışım. Değil üç 
karpuz, iki karpuz dahi bir koltuğa sığar kana
atini verece k bir söz söylemedim! Asistanın, 
alelıtlak asistanın, doktorasını yapm&sı bir kaidei 
umumiye değildir. Bu, muhtelif fakültelere göre 
değişir. Meselâ Tıb fakültesinde doktora imti
hanı vardır, lisans imtihanı yoktur.; Tıb fakülte
sinden mezun olduktan sonra bu a^zettiğim va
zifelerden birini alabilir. Meselâ fen fakültesin
den lisansiye olmuş, biz onu kimyja laboratua
rına asistan diye alıyoruz. Arkadaşımızın ben
denizin söylerimden doğru çıkanjnadığı mana 
şudur: Asistana ayrıca Devlet hizjtneti veriyo
ruz. Böyle t ir ivaziyet yoktur. Bu asistanlık hiz
meti doktorasını yapmağa, talebe! olmağa im
kân veriyor, Onun için koltukta bir tek karpuz 
vardır, üç tane yoktur. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — 
Efendim, bu asistanlık meselesinde jben de arka
daşımla beraberim. Eğer çocuklarınızın okuma
sını istiyorsak i hakikaten buna teşekkür edelim. 
Çocuklarımı s asistanla mı okuyacak, profesörle 
mi okuyacak? \ Bizde asistanla okuyjor. Kusura 
bakmasınlar amma her yerde asistanlar okutu
yor, profesörlerden ziyade asistanlar okutuyor. 
Arkadaşımın dediği gibi, asistan ıjıademki bir 
profesör namzedidir, olgun ve bu vasıfları 
haiz olabilecek bir insan olması elpette şayanı 
arzudur. Esasen bu maddelere banların niçin 
konulduğunu ve neden dolayı Maajrif vekilimi
zin şu müdafaalarını yaptığını anlayamadım. 
Dediler ki; kajiyer yapabileceğini [sezmiş olan 
profesörler bunu alırlar ve yetiştirmek için 
ayırırlar. Hariciye vekâleti de memurlarından 
birisi için der ki; bu adamda ben) büyük dip
lomat ruhu görüyorum, bunu da jgönderelim, 
halbuki kanun buna müsait değildir. 

MAARİF V. HASAN ÂLt YÜCEL (izmir) 
— Nereye gönderecektir? 

ZIYA GEVHER ETlLt (Devamla) — Üni
versiteye. Maliye vekâleti der ki; benim şu me
murumda en büyük bir maliyeci istidadı var, 
o falan bankayı idare edecek veya benim müs
teşarım olacak. Neden demesin arkadaşlar? 
Bunu Maarif vekâleti hakkında da söyliyebili-
rim. O vakit Maarif vekâleti adam yetiştirmek 
için herkesten fazla hak almış olur. Halbuki 
kanunlarımız umumî olmalıdır ve bu, prensipe 
ve davaya esas olacaktır. 

Şimdi buyurdular ki, asistan şudur, budur. 
Asistanın vazifesi, profesörden çoktur arkadaş
lar. Asistan hoca ile beraber derse girecektir, 
icabında ders verecektir, kendisi de hazırlana
cak, doktora verecektir. Bir talebe gibi sa
bahtan akşama kadar okumak mecburiyetinde 
olan bir adam demektir ki, aynile bu memur
lar için söylenenler onun hakkmda da variddir. 

Yardımcı öğretmen meselesinde buyurdular 
ki; kendi cümlelerini, aynen okuyorum, «Esa
sen Devlet memuru hukukunu haiz olan yar
dımcı öğretmen için» bunu söylediler. Nefsinde 
kendi Devlet memuru hukukunu haiz olan biri
ne bu hak veriliyor. Bu kanunla da; talebe al-
mıyacağım diyorlar. Bu, bir prensip midir? Bu
nu anlıyamadım. Kendi hocalarından bir çok
larının akalKyet mekteplerinde çalıştıklarını 
ve hizmeti mecburiyeleri olmadığından dolayı 
esasen memur olmadıklarını söylediler. Ma
dem ki memur değillerdir, neden dolayı bu ka
nun maddesinin içine bunları da dahil ediyo
ruz? Devletle alâkası yoksa istediği üniversiteye 
gitsin. Hakikaten Devlet memuru hukukunu 
haiz ise, bunlar da o hükme tâbi olsunlar. Hal
buki bu şekilde bu kanun onlarm lehine olu
yor. Devlet pansiyon onlar da pansiyoner olu
yor ve maaşlarını alarak tahsillerine devam 
ediyorlar. Binaenaleyh ikinci maddenin zaten 
lüzumu yoktur. Bütün bütün kaldırmak daha 
doğrudur. Hiç olmazsa akalliyetler hakkındaki 
maddeleri kaldıralım. Bu kanunla bu hakkı 
haizsin diyelim, sebebini anlamıyorum. Mü
dafaa ederken de, Devlet memuru hukukunu 
haiz memurdur deniliyor. Bu cihetin tekrar 
izahını rica edeceğim. Devlet memuru hukuku
nu haiz midir, değil midir? haiz ise olamaz, 
Devlet memuru mudur? Bu hukuku haiz midir? 
Öyle ise olamaz. Öyle değilse, bu kanunun 
içerisine giremez, ikisinden biri. Çizelim ve 
kanundan çıkaralım. 

MAARtF V. HASAN ÂLI YÜCEL (izmir) 
— Elimden geldiği kadar arkadaşıma meseleyi 
anlatmağa çalışacağım. Muvaffak olacak mıyım, 
olamıyacak mıyım? Bilemem. 

ZIYA GEVHER ETtLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşınız çok mankafa değildir. Muvaffak olur
sunuz. 
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MAARİF V. HASAN ÂLI YÜCEL (tzmir) 

— Öyle demedim. Ben, anlatmağa muvaffak ola
cak mıyım, olmıyacak mıyım, bilmiyorum de
dim. Bunu kendim için söylüyorum. Anlamak 
size aittir, anlatmak ta bana. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Siz 
de anlatmağı bilin. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (Devam
la) — Şimdi efendim, asistan herhangi bir ve
kâlette, buyurdukları gibi Hariciye vekâletinde 
bir memur, oradaki idare tarafından istidadı
nın inkişafına imkân verilmesi için kendisine 
talebelik yaptırılan adam değildir. Asistan ken
dilerinin de buyurdukları gibi günde 7 - 8 
saat profesörile beraber çalışan adamdır. 

Şimdi dava şuradadır. Asistan Devletten pa
ra aldığı için mevcut mevzuat, kanunlar muci
bince memur sayılır, memur talebe olamıyaca-
ğına göre birinci maddeye göre bu da meselâ 
doktora sınıfına talebe olarak devam edemez. 
Bütün mesele buradadır. Tahsilini ilerletmek için 
hocasının yanında günde sekiz saat çalışırken 
esasen doktorasını yapmaktadır ve öyle yapar. 
Profesörünün yanında sekiz dokuz saat çalış
maktadır, doktorasını yapmaktadır. Halbuki 
Hariciye vekâletinde olursa, vekâlet tarafından 
istidadı görülmüş ve harice gönderilmiş olursa 
onun vaziyeti ile bu kabili kıyas olamaz. Buna 
kıyası maalfarik derler. Çünkü birinin memur ola
rak yaptığı işin içinde esasen talebeliğinin mukte-
zası vardır. Onun için koyuyoruz. Şimdi bunu 
yapmadığımızı farzedelim. O takdirde adam ye
tiştirmek imkânı yoktur, üniversite hocasız kalır. 
Bir genç tahsilini bitirmiştir, profesörünün ya
nında çalışacaktır, buna yaşama imkânı verecek
siniz, o zaman hoca yetişir. Halbuki siz beni 
mütemadiyen tenkit edersiniz. Hoca yoktur der
siniz, üniversite inkişaf etmiyor dersiniz. Nereden 
yetişecek bu adamlar? Müstakbel hocalar, dok
torasını böyle yapacak, ondan sonra yine orada 
kalacak, çalışacak ve bu suretle yetişecek, 10 -15 
sene üniversite derecatmı atlatacak ve tam ho
ca olacak. Bu kaydi bunun için koymuş bulu
nuyoruz. 

Ecnebi mekteplerine gelince; bunların memu
riyetlerini biz tasdik ederiz, evsafı kanuniyeyi 
haiz olup olmadıklarına biz bakarız. 

Bunu tasdikimizden dolayı bunlar memur 
olurlar. Biz bunlara para vermeyiz, ne de me
murlarımız gibi sicillerini tutarız, bunlarla alâ
kamız, demin arzettiğim gibi vazifelerini tas
dikten ve sonra murakabeden ibarettir. 

Şimdi rica ederim, liseden çıkmış bir genç, 
bir ecnebi veya bir ekalliyet veyahut ta Türk 
hususî mekteplerinden birisinde ders almış bu 
tahsile devam etmeğe mâni mi olmalıdır? 
Buna imkân vardır. Ona sekiz saat ecnebi 
veya hususî bir mektepte ders veriyorsun 
diye, tahsil ^yapamazsın mı diyeceksin? 

Bunun makuliyeti nerede? İmkânı varsa 
gitsin okusun. Arkadaşımız zannederim bunları 
soruyor, şimdi de cevap verirken dinlemiyor. 
Sorulan şey şudur; bir memur Devlet vazifesi 
görürken nasıl olupta gidip okur? Ecnebi mek
tepte veya Türk hususî mektebindedir. Resmî 
mektepte dersi olursa o başka. Böyle bir mek
tepte 8 - 10 saat ders okuttuktan sonra yüksek 
tahsile filen imkân vardır. Devletten para al
maz, diğer Devlet memurları gibi bir hak te
min etmez, böyle gençlerimiz mektebe niçin git
mesinler? Gitmesinde ne mülâhaza ediyor ve ne 
mahzur görüyorsunuz? Bu kayitler için konmuş
tur ve benim düşüncem de budur. 

MAARİF E. M. M. İBRAHİM ALÂEDDÎN 
GÖVSâ (İstanbul) — Bu lâyihanın tanziminde -
ki sebepler tahattur edilirse o zaman, asistan
lar, yardımcı muallimler ve diğer ecnebi ekal
liyet mekteplerinde bulunan muallimler hakkın
da düşünülen istisnaların mahiyeti meydana çı
kar. Bu lâyiha niçin teklif ediliyor? Şimdiye 
kadar gayri tabiî bir vaziyet vardı, Devlet me
murlarına müsaade ediliyordu, yüksek tahsil 
müesseselerine devam ediyorlardı. 

Halbuki burada dei'aatle tekrar edildi. Am
me hizmeti gören memurların vazifeleri başın
dan ayrılmaları doğru değildir. Bu lâyihanın 
ve ilk maddenin kabulüne sebep olan esbabı 
mucibe de budur. Heyeti celileniz de tasdik 
buyurursunuz. 

İkincisi; yüksek tahsilin muntazam ve mü
kemmel yapılabilmesi için iki vazifenin bir ara
da cemi doğru değildir. Şimdi muallimler için, 
asistanlar için bu vaziyet mevzubahs midir? 
Elbette. Asistan, zaten o işle mükellef olan 
adamdır. Tahsil ederken onu profesörü asistan 
yapmış ve küçük bir ücret vermiştir. Her ta
rafta, Avrupada yüksek tahsil müessesatını bi
lenler, böyle yüksek tahsil müesseselerinde 
asistanların bulunduğunu hatırlarlar. Bunlar 
ufak bir ücretle tahsil ederler. Şimdi ufak bir 
ücret verdiğimiz için bunları memur mu adde
deceğiz? Memur addederiz amma, onların bun
dan sonra tahsile devam etmemeleri neticesini 
çıkarmak, mantıkta, ismini tekrar etmiyeceğim 
bir kaideye temas eder. Yani doğru bir şey de
ğildir. Yardımcı muallimlerle, diğer ekalliyet 
mekteplerinde bulunan muallimler denince, bun
lara, memur oldukları için tahsillerine müsaa
de edilecek değildir. Esasen onlar talebedir, 
talebe olan adamlara, ihtiyaç tazyik ettiği için, 
böyle vazifeler verilmiştir. Herkesin malûmu
dur ki ; kanun ihtiyaçların neticesidir, ihti
yaçlar tazyik edince kanun yapılır, o kanu
nun muhtelif maddeleri de o ihtiyaca göre tan
zim edilir. Bu kanun da, duyulan bir ihtiya
ca göre gelmiştir. İçinde mevzubahs olan hu
suslar da yine bu icapların neticesidir. Bina
enaleyh bu noktalar encümende uzun uzadıya 
müzakere edildi. Maarif vekili, Dahiliye ve-
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kili ve lycillî Müdafaa vekaletinin mümessille
ri de hasırdı. Etraflıca konuşuldu. Tamamile 
bu hususlarda kanaat hâsıl edildiğine itminan 
hâsıl olabilir. Encümen de bu üıaddenin aynen 
kabulünii istirham ediyor. 

EKRÜM ERGUN (Ankara) — Efendim, 
Yüksek Meclisin tadilen kabul eylediği birinci 
madde, jbu kanunun hudut ve şümulünü tayin 
etmiş oljnasma nazaran, ikinci maddedeki is
tisnalar arasında bulunan ve birinci maddede
ki hükme dahil bulunmayan kısımların, ben
deniz bu| maddeden çıkarılması icap ettiğine 
kani bulunuyorum. Burada «münhasıran husu
sî ve yabancı ve ekalliyet okullarında öğret
men olanlar...» Buraya kadar tayyi lâzrmgeli-
yor. Çünkü birinci madde kamunun hudut ve 
şümulünjü tayin etmiştir. Binaenaleyh bende
niz bu fjrkranm kaldırılması iğin bir de takrir 
veriyorum. 

ZÎY4. GEVHER ETtLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar^, affedersiniz anlamak için çok uğ
raşan b}r adam olduğum için bir kere daha 
anlamak için çıktım, behemehjal anlamak isti
yorum. | 

Arkadaşlar, dünyanın hangi fakültesine gi-
dersenisj gidiniz asistan denilen zat behemehal 
tahsilini bitirmiş, doktorasını almış, profesör
lük yoluna giren bir adamdır. Lütfen Maarif 
vekili dje beni dinlerse, demin bana takaza ya
pıyordu^ şu halde iyi dinlemeli» İkimizin anla
madığı bir şey vardır. 

MAÂRİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 
— Dinliyorum. 

ZtY£ GEVHER ETİLİ (Davamla) — Dün
yanın bjer tarafmda asistan dfenilen zat, yük
sek tahlilini bitirmiş, doktorasını vermiş - za
ten bizfle doktora yoktur, lisans kâfi geliyor, 
lisans oUyelim - olan zat, arkadaşlar, Üniver
sitenin (ruhunu teşkil eder M; iki büyük mü
essesemiz tababet ve askerlik, İ>u günkü yüksek 
mevcudiyetini ancak ilmî metotlar dahilinde yü
rümek Ve garpten aldığı bu ilniî metodu olduğu 
gibi kapul etmek sayesinde bu [vaziyete gelmiş
tir. Yaiaai yapmryalmı, işi oldıjğu gibi görerek 
sağlanış, bağlıyalım. Mühendis [mektebi de öyle 
dir arkadaşlar. Tasavvur eder! misiniz ki Mü
hendis mektebinde bir asistan mühendis olmasm, 
tasavvur eder misiniz ki tıbbiyede doktor ol-
mryan "bir adam asistan olsun?.) Mektebi harbiye-
de okutacak olan adam; arkadaşlar bizim bu 
gün yüjksek mektep dediğimiz jHarbiye mektebi
ni askerler kâfi görmüyorlar, dkyorlarki; Akade
miden Sıkacaktır. Mektebi harbiye mezununu 

-frjıl etmedikleri halde, (tasavvur eder mi-
her hangi bir smıf talebesi gelsin ders 
Binaenaleyh asistan olan adam, behe-

ilini bitirmiş,' yüksek tahsilini yapmış 
Her hangi bir yükseğin yükseği mek-

var mı ki oraya gönderelim?. Ben bunu 

dahi 
siniz 
versin 
mehal 
adamd 
te 
anlamadım. Çünkü her kes de anlamıyor. Esasen 

anlaşılacak bir şey yok, buna lüzum yoktur. 
Eğer öyle ise, talebeden asistan alıyorsanız, der
hal bu usûle nihayet vermek lâzımdır. (Yok
tur sesleri) Vardır, derhal nihayet vermelidir. 
Mektebi tıbbiyede asistan denilen kimseler, içi
nizdeki tabiplere, bâşmı saçmı ağartmış olan 
tabiplere sorun, asistan eskiden muallim idi. 
Benim bildiğim oraya gelecek yüksek tahsilini 
ikmal etmiş insandır. Benim anladığım budur, 
herkes te böyle anlar. Onun için bu cihetin 
tashih edilmesi lâzımdır. Eğer böyle bir şey 
yoksa ve benim anlıyamadığım bir şeyse benim 
yüksek tahsilini yapacak çocuğumu okutacak 
odur, hattı hareketini, görüşünü, hepsini an
cak o kontrol edecektir, böyle bir çocuğa, ben 
çocuğumu asla bırakamam. Bana bunu anlatı
nız. Bunun haricindeki hiç bir şeyi de anlamam, 
bunun haricine çıkamam. Ben burada prensip 
davası yapıyorum. Ben asistanlarımızın, hocala
rımızın terfihini isteyen bir arkadaşınızım. 40 
lira, 50 lira gibi bir kapıcı maaşile ilim müesse
selerinde çalışmayı doğru bulmam. Ben bun
lara 250 lira vererek terfihini isteyen bir ada
mım. Fakat yeri burası değildir. Arkadaşların 
buyurdukları gibi, bunlar üniversiteyi bitirmiş
ler, lisansiye ve doktora için çalışıyorlarsa di
yorum ki; bizde üniversiteden gayri hangi 
yüksek yer vardır ki bunlar oraya devam ede
ceklerdir? İşte kanunun sakat tarafı burasıdır. 
Zannederim bu cihet anlaşıldı. Diğer şeye gelin
ce : Ekrem arkadaşımız bir takrir vermiştir. 
Ben verecektim. Tayyını teklif ettiği kısım, lü
zumsuz, kanunda manası olmayan bir şey. 

Arkadaşlar, bir asistanı kanunen takyit 
edecek bir şey var mı? Gideceği bir üniversite 
var mı? diplomasını almış, maaşını alacak. Bazı 
mekteplerde doktora varmış, bazılarında yok
muş. Doktora yapmak kanunda müstesnadır, de
yiniz. Böyle şamil olarak, mevcut olmayan bir şe
yi kanuna koymak, kim bilir, ertesi günü ne gibi 
tefsirlere yol açacaktır. Doktorasını yapmayı 
niçin menedelim? Menediyorsak, o da dok
tora yapmak istiyorsa yazık olur. Asistan ol
muş tahsilini bitirmiş mi, artık bunun gideceği 
yer yoktur. Bunun için bir kelime dahi zikri 
manasızdır. Rica ederim, işlerimizi hallederken, 
laâkal, benim kadar soğuk kanlı olsunlar. Bir 
yanlışlık olur. Kendileri bir yanlışlık yapabilir
ler, yahut yapmazlarda maiyetlerinden biri ya
par. Burası Büyük Millet Meclisidir, açıkça mü
zakere edilir. Lütfen kabul ederler. Ben anla
madım, siz anlıyamadınız meselesi mevzubahs 
değildir. Kanun elverir ki sağlam olarak çıksın. 
Ben her kabahati üzerime alıyorum. Ben anla
mıyorum amma bu tashih edilsin. Asistan keli
mesinin çıkarılmasını teklif ediyorum. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Fazla tasdi 
etmiyeceğim, mesele tavazzuh etti. Yalnız vekil 
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Beyefendinin temas ettikleri iki üç karpuz me
selesini arzedeceğim. Buna ne isim verilirse ve
rilsin, iki hatta üç vazifeyi bir adam yapamaz. 
Bir asistan da tahsilini yapacak, ayni zamanda 
hocaya yardımcı olacak, sonra da talebeye yar
dım edecek, güçtür. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (izmir) 
Ben öyle bir sey söylemedim. 

GALİP GÜLTEKÎN ( Devamla ) — Onun 
için üç vazifenin ayni zamanda içtima 
etmesi için başka bir çare düşünülmelidir. Bun
lara yardım edilecek ise başka şekilde olsun. 
Başka memleketlerde ve bizde asistanlık ne za
man başlar, vazife ve gayesi nedir hususlarında 
sizleri tasdi etmek istemem. Bunlar malûmdur. 
Asistanın mutlaka memur olmasına lüzum yok
tur. Fahrî olarak asistanlık yapmak isteyenler 
de olabilir. . 

Asistanlık, hocalığın ilk kademisi demektir. 
doktorasını vermiyenler bilâhara hoca olamaz. 
Profesör isterse fahrî olarak talebelerinden asis
tan alabilir. Bu asistanın memur olmasına ih
tiyaç yoktur. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Mu
tavassıt bir sureti hal bulalım, buradaki müzake
re malûmdur. Maddeyi Maarif encümenine ala
lım, mütevassıt bir şekil bulalım. Bunun için 
bir takrir veriyorum. 

REİS — Takrirler var, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Maddenin Maarif encümenine iade edilmesi
ni rica ederim. 

Çanakkale 
Z. G. Etili 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim veçhile ikinci madde

nin (ve münhasıran) kelimesile başlıyan son 
fıkranın (kalanlar) kelimesine kadarki kısmı
nın kaldırılmasını teklif eylerim. 

Ankara 
Ekrem Ergun 

MAARİF En. M. M. ÎBRAHtM ALÂETTlN 
GÖVSA (istanbul) — Efendim, asistan kelime
sine Ziya Gevher arkadaşımızın verdikleri ma
na aynen kabul edilirse, hak bir dereceye ka
dar onun sözlerinde görülebilir. Fakat asistan, 
muallim muavini demek değildir, hoca demek 
değilidr. Muallim muavini dedikleri, bu günkü 
doçentlerdir. Bunlar ders verirler, esas itibarile 
asistanlar ders vermezler, asistanlar yalnız ho
caya yardım ederler, asiste ederler. Dünyanın 
hiç bir tarafmda doktorasını yapmıyan asistan 
olamaz derken, bu gibi kavaidi külliyeyi ifade 
ederken, azıcık müteemmil olmak doğru olur. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Em
redersiniz. 

Ma. En. M. M. ÎBRAHtM ALÂETTlN GÖV
SA (Devamla) — Bunun misalleri de her taraf-

; ta vardır. Ben tahsilimi yapalı çok zaman oldu. 
Şimdi söyledikleri bu şey delili kati teşkil ede
mez. Ben kendileri kadar böyle kati iddialara 
girişmeği hiç arzu etmem. Esasen asistan ol
mak için, işin icabı da gösterir ki, doktora tah
silini yapmak icap etmez. Talebenin kuvvetli
leri arasından muallim kendisine yardımcı alı
yor, asiste ediyor. Bir arkadaşımın söylediği gi
bi, bunların bir kısmı ücretsizdir. Fakat her 
asistanlık ta ücretsiz yapılamaz. Ben tahsilde 
iken, nasılsa Ziya Gevher arkadaşımızın tahmini 
hilâfına olarak, henüz doktorasını yapmamış 
bir asistan arkadaşımız vardı. Oradan ufak bir 
ücret te alır. Neden ücret alırdı? Çünkü zah
metli iştir, ders alâtü edevatı var. Profesöre 
yardım edecek, o gittiği zaman da o aletleri 
temizleyecek, yerlerine koyacak. Hademelik mi? 
Hayır. Eğer malûmatı olmazsa o işi yapamaz. 
Tahsilinin her hangi bir seviyede olması lâ
zımdır. Doktor olması zarurî değildir. 

Doçentle bunu karıştırmışlardı. Yoksa an
layışlarda hiç fark yoktur. Amma kelimenin 
telâkkisinde bir zühul vardır. Binaenaleyh 
asistan hakkındaki hükümler asla meyzubahs 
olamaz. Asistanlık daima lâzımdır, doçentlik 
değildir. Tabiî profesör gibi, doçent gibi ders 
verecek değildir. Bu noktayı arzettikten sonra, 
diğer gençler hakkmda yapılan şey, bizim bu
rada tedvin ettiğimiz kanunla müeyyettir. Yar
dımcı muallimler vardır, bunlar muvakkattir
ler, vaziyetin ve zaruretin icabatıdır. Bıu ka
nuna koydunuz mu menedilir, fakat elzemdir. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Takrirleri tekrar okutuyorum. 
(Çanakkale mebusu Ziya Gevher Etilinin 

takriri tekrar okundu). 
REÎS — Nazarı dikkate alanlar... Almayan

lar... Alınmadı. 
ZIYA GEVHER ETÎLt (Çanakkale) — An

laşılmadı, kimse duymadı. 
REİS — Nazarı dikkate alanlar dediğim za

man bir kişinin el kaldırdığını gördüm, başka 
bir şey görmedim. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Si
zin ağzınızdan da kimse bir şey duymadı. 

REİS — İkinci takriri tekrar okutuyorum: 
(Ankara mebusu Ekrem Ergunun takriri 

tekrar okundu). 
REİS — Nazarı dikkate alanlar... Almayan

lar... Alınmadı. 
Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Devlet daire ve müesaesele-

rince kendi memurları için açılmış olan kurs
lar ve okullar birinci maddenin şümulüne da
hil değildir. 

ZIYA GEVHER ETlLl ( Çanakkale ) — 
Efendim, heyeti umumiyesinde söylediğim nok
talardan birisi de budur. Dikkat buyurulursa 
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Jîükûmeljin teklifinde yalnız kurslar vardır. 
Mektep kelimesi mevcut değildir. Mektebi Da
hiliye enjcümeni koymuş, ötekiler de kabul et
mişler. | 

Arkaİaşilar, darülfünuna, üniversiteye kabul 
etmediğimiz bir memuru neden tiolayı her han
gi bir meslek mektebine kabul ediyorsunuz? 
anlayamadım. Eğer Devletin işine yarayacak 
memur yetiştirmek istiyorsak, kariyer, yani çe
kirdekten yetişme memur istiyorsak, orta mek
tepten v^ya liseden müsabaka il£ o meslek mek
tebine tajlebe alınsın, orayı bitirdikten sonra me
mur olsun. Bu kayıtla yine ne placaktır; arka
daşlar? | Maliye vekâletinin tapu mektebi var
dır. 47 ykşindaki bir memuru mjeslek mektebine 
götürecejktir, yine memuriyetime avdet edecek 
ve terfi haklarına nail olacaktır. Bunda iki ta
raflı zar^r var arkadaşlar. Bir defa bu çekir
dekten j memur yetiştirmeğe muhalif. İkincisi, 
üniversite hakkını, kendisinden aldığımız hak
kı, Devlet pansiyoner olarak iade edecek ve 
diploma! alacak. Hükümetin getirdiği teklifte 
bu yoktur. Sonradan bu neden konmuştur? 
Anlamadım. Mektep kelimesi çıkmalıdır arka
daşlar. Kursu anlarım. Askjerler her zaman 
kurs görürler. Miralayı, generali her zaman 
kursa tâbidir, fakat behemehal bunun için bir 
kanun yoktur. Onlar usullerimi koymuşlardır. 
Kursa devam mecburidir. Keşke bütün memurla
rı da biz, askerler gibi, dört senejde bir kursa tâbi 
tutsak ta önümüze gelen bütçede göreceğimiz 
yüz milyon liralık memur tahsisatından bu su
retle tasarruf etsek. Memur iken talebe olacak 
ta talebje yetişecek. Yetişmez arkadaşlar. Bu 
işi, büy^k prensipler, büyük kaideler, büyük 
davalarda getirdiğimiz kanunları burada elimize 
bir balt£, alarak zayıflatmakta devam ediyoruz. 
Onun i<jin bir takrir veriyorum, bu mektep 
kelimesinin çıkarılmasını rica ederim. 

NAIÎlA V. Gl. ALİ FUAD ÇEBESOY (Kon
ya) — biliyorsunuz ki bizim Nafia vekâleti teş
kilât kajnununda fen memuru, j mühendis, yük
sek mühendis ilâhirihi gibi mamurlarımız var
dır. Bijr fen memurunu j alıp kullanırız, 
sonra o ı̂u teknik okula gönderijriz ve orada mu
vaffak jolursa mühendis çıkarırız. Bendenizce 
mektep j kelimesi kalmalıdır, yoksa bundan 
mahrunJL oluruz. 

NEVZAT AYAŞ (Bursa) -* Bendeniz de bu 
üçüncü jmaddede geçen «mektepler» kelimesinin, 
birinci (maddede kabul ettiğimiz esasla kabili 
telif olmadığını düşünüyorum, j Birinci maddede 
tesbit ojlunan esas, «Devlet hizmetlerinin müte
essir olknâmasıdır». Sonra, bijr tedahül olur: 
Birinci (maddede esas, sarahateıjı tesbit olunduğu 
halde tjurada «mektepler» tabirinin kullanıl
ması açjık bir tenakuza düşmek demektir. Kurs
lar içinj bir dereceye kadar ileri sürülen tev
cihler, i muhaffif sebepler varit olabilir. Çünkü 

kurs mesai saatleri haricinde de açılabilir. Fa
kat mektep öyle değildir, manası mukarrerdir. 
Mektebe muvazzaf memurları göndermekten 
maksat, onları yetiştirmek ise esasen onların ye
tişmiş olması lâzım gelir. Klasik tahsil vermek 
için ise, bu, müesseselere alınanların kâfi dere
cede hazırlanmadığını kabul etmek demektir: 
Şu halde bu memurların ehliyetinden şüpheye 
düşülür. Aylıklı memurlara ayrıca bir tahsil 
göstermek lâzım geliyor demektir. Maksat te
kemmül ise bu da maslahatla kabili telif değil
dir. Çünkü bu tekemmülün zaten yetiştikleri 
müessesede husul bulması lâzım idi. 

Esasen muhtelif vekâletlerin muhtelif nam
lar altında mektepler açmaları da maarif siste
mi noktai nazarından iyi görülecek bir şey de
ğildir. Bu ayrı bir meseledir; Bütçe encüme
nini de muhtelif vesilelerle çok işgal etmiş bir 
mevzudur. Burada böyle bir istisna kabul eder
sek birinci madde ile kabul etmiş olduğumuz 
esas çok sarsılmış olur, hizmet de çok mütees
sir olur. Bu mekteplere devam edecek olanlar 
her halde kendilerine tahsis olunan vazifelerin 
mesai saatlerinden kısacaklardır, hizmetler mü
teessir olacaktır. Hasılı birinci madde ile bura
daki « mektepler » mefhumunu kabili telif bul
muyorum. 

REİS — Efendim, bu meslek mektepleri bir 
çok vekâletleri alâkadar etmektedir. Alâkalı ve
killeri de burada göremiyorum (Hepsi burada 
sesleri). Hepsi burada değildirler. Alâkadar 
vekillerin huzurile müzakere edilmek üzere ... 

MÜNAKALÂT VEKİLİ CEVDET KERİM 
İNCEDAYI (Sinob) — Emrederseniz bendeniz 
cevap vereyim. 

REİS — Siz ancak kendi vekâletiniz namı
na cevap verirsiniz. Maliye vekili namına söz 
söyliyecek misiniz? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben 
takririmi geri alacağım. 

REİS — Alsanız da bu, meslek mekteplerini 
alâkadar eder. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ CEVDET KERİM 
İNCEDAYI (Sinob) — Efendim, müsaade edrse-
niz, bu mektep kaydinin kalmasında zaruret 
vardır. Meselâ bizim Devlet demiryollarının bir 
çok kursları olduğu gibi, hareket, işletme ve 
cer noktasından bir çok kursları olduğu gibi, 
meslek mektepleri de vardır. Adı da meslek mek
tebidir. Bareme dahil olarak alınmış olan hare
ket memurları bir müddet hatlarda staj gördük
ten sonra tekemmül edip memuriyet sıfatını tek
rar almak için meslek mekteplerine giderler, bir 
sene talebe olarak okurlar, tamamile meslekî 
müktesebatmı artırmak için, istasyon şefliği, ha
reket işleri ve saire noktasından. Şimdi bura
dan mektep kaydini kaldırdığımız gibi, bunları 
mektebe sevkedemeyiz. Keza benim vekâletimi 
ilgilendirmemekle beraber polis kadrosu içine 
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alındıktan sonra bu adamı tekâmül ettirmek ve 
bu mesleği, tamamile polislik vazifesinin icap et
tirdiği bütün kanunları bilerek yapabilmesi için 
gider bir sene polis mektebinde okur, oraya me
mur olarak devam eder (Doğru, müzakere kâfi 
sesleri). 

REİS — Takririnizi geri alıyor musunuz? 
ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Mü

saade edin de sebebini söyliyeceğim. Arkadaş
lar; yaptığımız işte, böyle bir takım kanunların 
umumî prensibe muhalif olmasından dolayı ben 
de burada söz aldım ve kürsüye çıktım. Maalesef 
ana prensibe mugayir gördüğünüz bu takriri ge
ri alınca, bazı memurların mektebe gitmelerini 
kabul etmekle beraber bazılarını da bu haktan 
mahrum ediyoruz. Bu suretle kurunun yanın
da yaş, yaşın yanında kuru yanıyor. 

Hakikaten şimdi General Ali Fuad Cebesoy 
ve Cevdet Kerim arkadaşlarımızın söyledikleri 
sözler doğrudur. 

Meslek mektepleri, amma teknik mektepleri, 
meselâ akademi de ayni vaziyette olduğu halde 
asla aklıma getirmedim, çünkü bir zabit çıkar, 
Mektebi harbiyeden, kıtada hizmetini görür, son
ra oraya gider. Zaten ayrıca kanunu vardır. 
Bir fen memuru çıkar, memur olarak kullanı
lır, sonra teknikoma alınıyormuş. Benim aklım 
ermez amma, maalesef alınıyormuş. Şimdi be
nim teklifim kabul edilirse bu çocuklar da ya
nacaklardır. Bunu istemem. Fakat bu yanlış
lığı 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Yan
lış değildir. 

' ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Devamla) — Yan
lıştır. Bu yanlışlığı, ümit ederim ki memur faslı 
bu bir buçuk ay zarfında, yüz milyon olarak 
geldiğini gördüğümüz zaman inşaallah tashih 
ederiz. 

RElS — Başka söz isteyen yok. 
ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Tak

ririmi geri aldım. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun neşri tarihinde 

herhangi bir yüksek tahsil müessesesine devam 
etmekte bulunanların, her sene muntazaman 
sınıflarını terfi etmek şartile, tahsillerini ik
mal etmelerine mensup oldukları vekilliklerce 
müsaade edilebilir. 

DAHİLÎYE En. M. M. EDÎB ERĞÎN (Mar
din) — Bir söz. «Bu kanunun neşri tarihinde... » 
diye başlıyor, «1940 ve 1941 ders yılmdan son
ra... » şeklinde başlamasını rica ediyoruz. Ufak 
bir tashih. 

Dr. ÎBRAHÎM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — 4 ncü maddede, benim anladığıma göre, I 
bu gün Fakültelere devam eden memurların bir 
sene sınıfta kalırlarsa devam hakkı sakıt oluyor, 
bu, güzel. Lise mezunu olupta ihtiyat zabiti smı- I 

I fına girmiş olup, muhtelif Fakültelerde çalışan
lardan hizmeti askeriyeye aimmış memurlar, 
bir sene imtihana giremiyeceklerdir. Bunun için 
buraya bir kelime ilâve edilmesini rica ederim. 

I (Doğru doğru sesleri) Buraya « Silâh altında 
bulunanlar hariç olmak üzere » denilsin. (Güzel 
sesleri) 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — « Si
lâh altmda bulundukları müddet hariç» de
nilsin. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, bu maddede bir sene diye bir kayit 
var. Şimdi düşününüz bir kere. Her hangi bir 
Fakütenin üçüncü smıfına gelen bir memur, 
bu kanunla kabul ediyoruz ki, 1941 senesi zar
fında devam eden memurlar bu hakkı haizdir. 
Arkadaşlar, biz hepimiz biliyoruz, ilk mektep 
ve sair mekteplerde şu kadar okuduk, tahsili
mizin tekemmülüne kadar hepimiz gördük ki, 
mütekâmil bir insan oluncaya kadar bunda bü
yük aksaklıklar oluyor. Bazı ruhî vaziyetler olu
yor. En çalışkan talebe dönebiliyor. En çalış
kan bir talebe büyük bir jüri huzurunda dahi 
ruhî aksaklığa maruz kalyor. Bunu İM sene ya
pabilirseniz, memura çalışmak imkânmı vermiş, 
olursunuz. Bu imkânı kendilerine veriniz, bunun 
için bir takririm vardır. 

NEVZAT AYAŞ (Bursa) — Arkadaşlar, bu 
maddenin sonunda «Tahsillerini ikmal etmeleri
ne mensup oldukları Vekilliklerce müsaade edi
lebilir» denmektedir. Müsaade verilmesi vekil
liklere bırakılıyor. Fakat Vekil bu salâhiyeti 
kullanmasında neye dayanacaktır?. Buna dair 
hiç bir kayit yoktur. Şu halde Vekiller bu sa
lâhiyetlerini kullanırken muhtelif mülâhazalara 
tâbi olabilirler. «Vazifeleri müteessir olacak mı
dır diye,» veya başka türlü bir şey düşünebilir
ler. Vekillerin, hiç bir işaret ve kayit koymak-
sızm doğrudan doğruya kendi takdirlerine 
bırakırsak, vekâletlerin takdirinde bir takım 
ihtilâflar olabilir. Onun için ya bu metinde 
vekillerin salâhiyetlerinin hangi esaslara daya
nacağına dair bir kayıt koymalıdır, yahut maz
bata muharriri veya alâkalı vekiller; bu salâ
hiyetin kullanılmasından ne anladıkları hakkın
da izahat vermelidirler ki bu izahatla vazıı ka
nunun bir dereceye kadar maksadı tenevvür 
etmiş olsun. Alâkadar encümen ne düşünüyorsa 
mütaleasını söyliyebilir. 

REÎS — Takrirler vardır, okutuyorum: 
Reisliğe 

1 — Dördüncü maddedeki «her sene mun
tazaman sınıflarını terfi etmek şartile» fıkrası
nın kaldırılmasını, 

2 — Maddenin sonuna «iki sene sınıf ge-
çemiyenler bu hakkı kaybederler» fıkrasının ilâ
vesini rica ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 
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Yüksek Reisliğe 

Dördüncü maddenin «Bulunan» kelimesin
den sonra « Silâh altında bulundukları müddet 
hariç olmak üzere» cümlesinin konulmasını rica 
ederim. 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali Öngören 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümtişane) — Bu 
mesele hakkında söz istiyorum. 

Bir nokta hatırıma geldi, arzetjnek için kür
süye çıktmjı. Malûmu âliniz leylî nleccanî talebe 
hakkında bir kanun vardır. O kanunda bir sene 
sınıfta dönen leylî ve meccani talebelik hakkını 
kaybeder elenmektedir. Burada eğer bunu bu 
şekilde kabulj edersek, Hükümetin |bu arzettiğim 
kanunla njütenazır olarak getirdiği şekli boz
muş oluruz^ İki kanun arasında bi^ tearuz teşkil 
eder. Bu cU nihayet leyli ve meccani mahiyet
tedir. Heöı maaş alıyor, hem de mektebe devam 
ediyorlar. Şfine bir seneyi bir sene olarak kabul 
etmek zaruridir. (Doğru sesleri). 

İkincisi; iki sene dersek, kanlın bu müsaa
deyi verdimi için memur mektebe devam etmese 
dahi, kamjn kendisine bir hak vermiştir. Yani 
bununla tembelliği teşvik etmiş oljuruz. Bende-
nizce maddenin aynen kabulü yerinde olur (Doğ
ru, doğru şeşleri). 

ZIYA GEVHER ETÎLI (Çanakkale) — Efen
dim bu tabirimi de geri alayım da mesele kal
masın. (Gülüşmeler). 

MAARİF En. M. M. İBRAHİM ALAETTlN 
GÖVSA (İstanbul) — Silâh altmda bulunanlar 
hakkında jistisnaî bir fıkra ilâvesine lüzum yok
tur. Söyliedikleri şey doğrudur^ Fakat nef-
selemir bı|nu tazammun ediyor^ Çünkü dör
düncü maddede «bu kanunun n^şri tarihinde 
her hangi ^ r yüksek tahsil milessesesine de
vam etmejrte bulunanlardan» deliyor, silâh al
tına çağırılanlar o yüksek tahsile devam ede
cek değildir ki, devam etmedikleri için sınıf
ta kalmaları icap etsin. Böyle bir şey mevzu-
bah olamaz. Elbette silâh altmda bulunanlar 
bundan müstesnadır. Sonra tenojbel talebenin 
bir sene daha müsait vaziyete nail olması, lise
lerde unjumiyetle kabul edilmiş bir esastır. 
Biz, Heyejti celile istisnaî vaziyet olarak kabul 
ettik, mevcut memurların tahsili meselesini... 
Bir de adam hatırı için iki sene yapalım, bu, 
doğru delildir. (Takriri geri alidı sesleri). Zi
ya Gevher arkadaşım bu kanunun müzakeresi 
açıldığı zurnan dediler ki, işte lebinde, aleyhin
de bir çolt şeyler söylenmesi mümkün olan bir 
kanun... Demek ki bunu da bir fırsat ittihaz et
tiler. (Gürültüler). Her maddede|muhakkak bir 
teklif yaptılar, kanun hakkında iyi kanaate 
vasıl olmjtnm neticesi değildir. jOnun için çok 
rica ederim bu hususlarda ısrarda bulunmasın
lar. (Zaten geri aldı sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Afe
rin Alâettin. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Sualime cevap 
vermediler, «müsaade edilebilir» kaydinden ne 
anlıyorlar? (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Verilen takriri okutuyorum: 
(Diyarbakır mebusu İbrahim Tali Fngöre-

nin takriri tekrar okundu). 
REİS — Reye arzediyorum. Nazarı dikka

te alanlar... Almıyanlar... (Anlaşılmadı sesleri). 
Müsaade buyurun, mesele mühimdir, tekrar 

reye arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar lüt
fen ayağa kalksınlar... (Takriri anlamadık ses
leri). 

O halde tekrar okutuyorum: 
(Takrir tekrar okundu). 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lüt

fen ayağa kalksınlar... Nazarı dikkate almıyan
lar... Takrir kabul edilmiştir. 

Encümen takrire göre tashih etmek üzere 
maddeyi alıyor mu? (Hayır sesleri). 

O halde tashihe göre maddeyi okuyoruz: 
MADDE 4 — 1940 ve 1941 ders yılmdan son

ra her hangi bir yüksek tahsil müessesesine de
vam etmekte bulunanların, silâh altmda bu
lundukları müddet hariç olmak üzere, her sene 
muntazaman sınıflarını terfi etmek şartile, tah
sillerini ikmal etmelerine mensup oldukları ve-
killiklerce müsaade edilebilir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun tatbikına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
REİS — Ruznamemizde muahedeler var, Ha

riciye vekilinin huzuruna talik ediyoruz. 
10 — Vilâyet idaresi kanununun 6 ncı mad

desinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Dahi
liye encümeni mazbatası (1/572) [1] 

REİS — Vilâyet idaresi kanununun 6 ncı 
maddesinin tadili hakkında bir lâyiha var. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vilâyet idaresi kanununun altıncı maddesinin 
tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun al-

[1] 140 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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tmcı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Madde 6 — Kaza idare şubelerinin reisleri 
şunlardır: 

Malmüdürü, tahrirat kâtibi, Hükümet heki
mi, orman ziraat, veteriner, tapu, nüfus, iskân, 
evkaf ve maarif memurları ile polis komiser ve 
jandarma komutanları, posta ve telgraf ve tele
fon müdürleri. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Maddede «Hükümet hekimi» deniyor, diğer ka
nunlarda kullanılan tabir «Hükümet tabibi» dir. 

REİS — Anlaşılmadı lütfen tekrar ediniz. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Bütün kanunlarda doktorların adı «Hükümet 
tabibi» olarak geçmektedir. Bu kanunda ise 
Hükümet hekimi» olarak zikrediliyor, ismin 
değiştirilmesi lâzımdır. 

REÎS — Kelime tashihi istiyorlar. Hekim, 
yerine, tabip. 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Daha türkçedir diye «hekim» • yazılmıştır. 
Emrederseniz tabip yazılır. Bizce fark yok, iki
sinin de ifade ettiği şahıslar aynidir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Ben esasen «hekim» kelimesine taraftarım. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Orduda da «tabip» derler. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Evet. Fakat ben «tabip» kelimesinin aleyhinde 
olduğum halde, şimdiye kadar çıkan bütün ka
nunlarda ve elinize gelecek kanunlarda bu ta
birlerin mütemadiyen tekerrür ettiğini görecek
siniz. Ben encümendeki arkadaşlarla görüş
tüm. Onlar bana kanunlarda daima «tabip» 
şeklinde zikrolunduğunu söylediler. Hakikaten 
bu tabir doğru değildir. Ben de hekimin kulla
nılmasına taraftarım. Fakat «hekim» denmekle 
diğer kanunlara tearuz teşkil edeceğini düşüne
rek tashihini rica ettim. 

REİS — Encümen tashihi kabul ediyor mu? 
(Encümen kabul ediyor sesleri). 

EKREM ERGUN (Ankara) — Efendim, bu 
madde başlı başına bir tadil değildir. Vilâyetler 
idaresi kanununun 6 ncı maddesine yalnız ma
arif memurları kelimesi ilâve edilmiştir. Bu 
maddenin aslında bu «hekim» tabiri vardır. 
Onun için biz de buraya bu şekilde koymuş ve 
kaldırmamışızdır. Bu itibarla «tabip» kelimesi 
mevzubahs olduğu zaman asıl maddenin de o şe
kilde tadili icap eder. 

DAHİLİYE VEKlLl FAYIK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Mademki tabip kelimesi bütün ka
nunlarda kullanılmıştır. Burada hekim diye ya
zılmış olması bu tadil yapılırken bunun da tashi
hine mâni değildir. Müsaade buyurursanız o şe
kilde tadil eder geçeriz. 

RElS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi 
Hükümet tabibi şeklinde reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

RElS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Hariciye vekili gelmiştir, tehir ettiğimiz ka

nun lâyihalarının müzakeresine başlıyoruz. 
11 — Türkiye - Belçika Ticaret ve takas iti

lâf nameler ile bunlara müzeyyel Anlaşmanın tem
didi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İk
tisat encümenleri mazbataları (1/434) [1] 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika arasında mevcut 24 mayıs 
1934 tarihli Ticaret ve 31 mayıs 1934 tarihli 
Takas Itilâfnameleri ile 31 mayıs 1934 tarihli 
Ticaret ve Takas Itilâfnamelerine müzeyyel 
Anlaşmanın 1 haziran 1940 tarihine kadar 

temdidi hakkında kanun 
MADDE 1 — Belçika ile aramızda mevcut 

ve hükmü 23 nisan 1940 tarihinde biten 24 ma
yıs 1934 tarihli Ticaret ve 31 mayıs 1934 tarihli 
Takas ve 31 mayıs 1934 tarihli Ticaret ve Ta
kas Itilâfnamelerine müzeyyel Anlaşma 1 ha
ziran 1940 tarihine kadar uzatılmıştır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 —Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
12 — Türkiye - Bulgaristan Ticaret Anlaş

masına merbut (A) lahikasında derpiş olunan 
takas müddetinin altı aydan bir seneye iblâğı 
hakkında yapılan Anlaşmanın tasdikına dair ka
nun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/500) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı?.. Maddelerin müzakeresine geçil-

[1] 146 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 148 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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meşini reyijnize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler j . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile i Bulgaristan arasında mevcut 27 ma
yıs 1935 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut 
«A» lahikasında derpiş olunan takas müddeti
nin 6 aydan % seneye iblâğı hakkında yapılan 

Anlaşmanın tasdikına dair 'kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan arasın

da 27 majnjs 1935 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
merbut «A» lahikasında derpiş olunan takas 
müddetinin 6 aydan 1 seneye iblâğı hakkında 
Bulgaristan Hükümeti ile yapılan afnlaşma kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

REİS —j- Madde hakkında mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kajbul edenler... 
Etmiyenler|.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu
teberdir . 

REtS —+• Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REtS —* Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul jedilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
13 — Türkiye - Bulgaristan arasında mev

cut Ticaret] Anlaşmasına bağlı (A) lahikasında 
derpiş edilip bir seneye çıkarılan altı aylık takas 
müddeti/nvrt\ altı ay daha temdidi hakkında ka
nun lâyihamı ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbatalari (1/562) [1] 

REtS —̂  Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mıİ. ÎYEaddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul jedenler... Et
miyenler... [Kabul edilmiştir. I 

Türkiye ilej Bulgaristan arasında mevcut 27 ma
yıs 1935 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut 
«A» lahikasında derpiş edilip bir seneye çıkarı
lan altı aylık Takas müddetinin tekrar altı ay 
temdidi hakkındaki notaların tasdikına dair 

kanun 
MADDİ! 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara

sında mevcut 27 mayıs 1935 tarihlji Ticaret An
laşmasına merbut «A» lahikasında derpiş edilip 
bir seneye çıkarılan 6 aylık Takajs müddetinin 
tekrar altı ay temdidi hakkında îjjofya Elçiliği 
ile Bulgar "Hariciye nezareti arasında teati edi
len notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

REtS — Madde hakkında mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenleri... Kabul edilmiştir. 

[1] 149\ sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REtS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
14 — Türkiye - Finlandiya arasında 9 bi

rinci teşrin 1940 tarihinde imzalanan Ticaret ve 
Tediye anlaşmalarının tasdikına dair kanun lâyi
hası ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbata
ları (1/528) [1] 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı?. 

tZZET ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaş
lar, bu kanunla, Finlândiyadan ithal edilecek 
eşya meyanmda 10 000 metre mikâbı maden di
reği ve 50 bin metre mikâbı tahta da bulunmak
tadır. Romanyadan vaktile böyle malzemeyi it
hal ettiğimizi tahattur ediyorum. Fakat Finlan
diya gibi bir yerden getirmeğe ne lüzum vardır, 
onu anlamıyorum. Ormanlarımız vasidir. Maden 
direği dediğimiz şey 15 - 20 santim kutrunda ve 
2,5 - 3 metre uzunluğunda yuvarlak direklerden 
ibarettir. Zaten bir kaç vapurluk bir maldır. 
Zannederim M, maden ocaklarımızın en büyüğü 
Zonguldaktadır. Bunun etrafı da ormanlıktır, 
kayın ağaçları vardır. Memleketimizde kroozot 
fabrikası da bulunmaktadır. Koozotun da ma
halli sarfı olmadığı için Karabükte yandığı 
malûmdur. Onun için bu bapta biraz izahat ve
rirlerse çok müteşekkir kalırım. 

tKTISAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Efendim, Anlaşmadaki maden di
reği hakkındaki madde sadece bir imkân temin 
etmektedir. Hiç bir mecburiyet yoktur. Şayet lâ
zım gelirse, Zonguldakdaki ormanlarımızdan bu
nu temin edemezsek, şayet mecburiyet hâsıl olur 
Romanyadan bunu getirtemezsek ve iyi şerait 
te bulursak Finlândiyadan bunun ithalini temin 
eden bir maddedir. Mesele bundan ibarettir. 
(Kâfi kâfi sesleri) 

REtS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Finlandiya arasmda 9 ikinci teşrin 
1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 

tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Finlandiya arasm

da 9 ikinci teşrin 1940 tarihinde imzalanan Ti
caret ve Tediye Anlaşmaları kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

[1] 151 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

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

teberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasna İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

15 — Türkiye ile Hollanda arasında mev
cut 27 şubat 1937 tarihli Tediye Anlaşması ve 
İktisadî iş birliği protokolü ile 19 mart 1937 ta
rihli Ticaret Anlaşması ve bunların merbutları
nın hitam tarihinden itibaren 1 mayıs 1940 ta
rihine kadar iki ay müddetle temdidi hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümen
leri mazbataları (1/362) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Hollanda arasmda mevcut 27 şubat 
1937 tarihli Tediye Anlaşması ve İktisadî iş bir
liği protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret 
Anlaşması ve bunlarm merbutlarmm hitam ta
rihinden itibaren 1 mayıs 1940 tarihine kadar 

iki ay müddetle temdidi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Hollanda ile aramızda mevcut 

olup 1 mart 1940 tarihinde meriyetten çıkan 
27 şubat 1937 tarihli Tediye Anlaşması ve İk
tisadî iş birliği protokolü ile 19 mart 1937 ta
rihli Ticaret Anlaşması ve bunların merbutları 
1 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle 
temdit edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
16 —• Türkiye - Hollanda Tediye Anlaşma

sı ve İktisadî iş birliği protokolü ile Ticaret An
laşması ve bunların merbutlarının temdidi hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat en-
encümenleri mazbataları (1/437) [2] 

[1] 147 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 143 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Hollanda arasında mevcut 27 şubat 
1937 tarihli Tediye Anlaşması ve İktisadî iş 
birliği Protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Tica
ret Anlaşması ve bunların merbutlarının 15 ma
yıs 1940 tarihine kadar temdidi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Hollanda ile aramızda mevcut 
olup 1 mayıs 1940 tarihinde meriyetten çıkan 
27 şubat 1937 tarihli Tediye Anlaşması ve İkti
sadî iş birliği Protokolü ile 19 mart 1937 ta
rihli Ticaret Anlaşması ve bunların merbutları 
15 mayıs 1940 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
17 — Türkiye - İngiltere arasında 3 şubat 

1940 tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye An
laşmasının 3 ncü maddesinin 2 nci bendinin tav
zihine dair teati olunan notaların tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat en
cümenleri mazbataları (1/520) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Türk - İngiliz Ticaret ve Tediye anlaşmasının 
3 ncü maddesinin ikinci bendinin tavzihine dair 

kanun 
MADDE 1 — 3 - II - 1940 tarihli Türk - İn

giliz Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 3 ncü 
maddesinin 2 nci bendinin tavzihi hakkında 
7 - X -1940 tarihinde İngiltere Büyük Elçiliğile 
teati edilen notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

[1] 144 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

18 — Türkiye - İsveç Kliring anlaşmasının 
küsbe bedellerine müteallik hükümlerini t adil en 
yapılan anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbata
ları (1/52$) [1] 

REÎS r— Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

Maddelere geçilmemi reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Türkiye - isveç Kliring anlaşmasının küsbe be
dellerine müteallik hükümlerini tadilen isveç 
ile nota teatisi suretile yapılan Anlaşmanın 

kabul ve tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — isveç ile aramızda mevcut 9 
şubat 1940 tarihli Kliring anlaşmasının küsbe 
bedellerine müteallik hükümlerini tadil eden ve 
Hariciye vekâleti ile isveç sefareti beyninde 
12 - XI - 1940 tarihinde nota teatisi suretile 
yapılan Anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

19 — Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye An
laşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümeni mazbatası (1/447) 
[2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mr? Maddelere geçilmesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile isviçre arasında 30 mayıs 1940 tari
hinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye An

laşmasının tasdikına ait kanun 

MADDE 1 — isviçre ile aramızda 30 mayıs 
1940 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve 

[1] 141 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 150 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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I Tediye Anlaşması ile merbutları 1 haziran 1940 

tarihinden itibaren muteber olmak üzere kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

20 —• Türkiye ile İsviçre arasında mevcut Ti
carî itilâf ile Tediye Anlaşmasının temdidi hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encü
menleri mazbataları (1/396) [1] 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 3 kânunu
sani 1935 tarihli Ticari itilâf ile 31 mart 1938 

tarihli Tediye Anlaşmasının, bunların inkiza ta
rihi olan 31 mart 1940 dan itibaren 31 mayıs 

1940 tarihine kadar iki ay temdidi hakkında 
kanun 

MADDE 1 — İsviçre ile aramızda mevcut 
ve hükümleri 31 mart 1940 tarihinde bitecek 
olan 3 kânunusani 1935 tarihli Ticari itilâf ile 
31 mart 1938 tarihli Tediye Anlaşması 31 mayıs 
1940 tarihine kadar iki ay uzatılmıştır. 

RE t S — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 31 mart 1940 tari
hinden muteberdir. 

REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
I Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

21 — 25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman 
Hususî Anlaşmasına mütedair notaların tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat 
encümenleri mazbataları (1/561) [2] 

RElS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak-
kında mütalea var mı?.. 

[1] 142 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 145 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Türk - Alman Anlaşması protokollerinden 2 
numaralı protokolde tamamen veya kısmen fes
hedilecek mukavelelere ait tediyeder ve mahsup
ların icrası için tayin edilmiş olan dört aylık 
müddetin iki ay daha temdidi ve ayni anlaşmaya 
bağlı C listesindeki 1 000 000 liralık üzüm 
kontenjanının kaldırılması ve bunun ilâvesile ce
viz ve fmdık kontenjanının 2 000 000 liraya çı
karılması hakkında Alman sefaretile teati olu

nan notaların tasdikına dair kanun 

MADDE 1 — 25 temmuz 1940 tarihli Türk -
Alman hususî anlaşması protokollerinden 2 nu
maralı protokolde tamamen veya kısmen feshe
dilecek mukavelelere ait tediyeler ve mahsupla
rın icrası için tayin edilmiş bulunan dört aylık 
müddetin iki ay daha temdidi ve ayni anlaşmaya 
bağlı C listesindeki 1 000 000 liralık üzüm kon
tenjanının kaldırılması ve bunun ilâvesile ceviz 
ve fındık kontenjanmn 2 000 000 liraya çıka
rılması hakkında Alman sefaretile teati edilen 
notalar kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı?. 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmmı tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye ve Irak Hükümetleri arasında akte

dilen veteriner mukavelenamesinin tasdiki hak
kındaki kanunu kabul etmek suretile (294) zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh 
kanun (294) reyle kabul edilmiştif. 

Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı 
kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkındaki 
kanunu kabul etmek suretile (286) zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh ka
nun (286) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. 

Önümüzdeki çarşamba günü tatile tesadüf 
ettiği için 25 nisan cuma günü saat 15 te top
lanmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

Türkiye ve Irak Hükümetleri arasında aktedilen Veteriner mukavelenamesinin tesdiki hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
294 
294 

0 
0 

134 
1 

[Kabul edenler] 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
izzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıboğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

ihsan Tav 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Bavkan 

Ekrem Ergun 
Eşref Demirci 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esat Sümer 

Türkân örs 
Aydın 

Dr. HulÛ3İ Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
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Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgecvren 
Tevi'ik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtıİ Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rcşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 
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Çorum 

Dr. Mustafa Cantckin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali Öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Gökse 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 
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Giresun 

ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

(rümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Bcriker 

Jspart'i 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâm i Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Um ay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
/.hmed Hamdi Dikmen 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit UzgÖren 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
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Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asını Tüm er 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Eıdvan Nafiz Edgücr 
Ya.şi7 özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kavran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi. Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Fcrid Talav 
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Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Seimen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâh attın Çam. 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
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Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 

Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Küyucak 
ibrahim E tem: Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özşençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 

Ağrı 
Haiid Bayrak 

a A.) ' 
Amasya 

Esad Uras 
Ankara 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Rifat 4raz 

Yalıya Galib Kargı 
Antalya 

Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Osman Niyazi Burcu 
Bilecik 

Salih Bozok (M.) 
Bolu 

Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalcın 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Çorum, 
Münir Çağıl 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Em0d 

Edirne 
Osman Şahinb&ş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (?.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 
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Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed FikriTuzer 
Gl. Pertev Demirhaıı 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
GL İhsan Sökmen 
(M.) 

Talât Onay 
Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
(Mazur) 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 
Memed Tecirli (Mazur) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Kefikj Saydam 
(Bş. V.) 

Dr. Tuğamiral H. Ş. Erel 
(M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
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İzmir 

Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir (Mazur, 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Ab idin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kaine 
Sadettin Serim 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
vket Ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kem alettin Olpak 
(M.) 
Or. Gl. Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akea 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türeı 
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Dr. Osman Şevki Uludaj 
Fuad Gökbudak (M.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. Â.) 
Kenan Örer 
Refik ince 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
İrfan Ferid Al paya 
(I. Â.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal K a mimiğin 
Yunus Madi 

21/1 iş 
Hakkı Kılıcoğlıı 
(M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Haz im Tepeyran 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgöz 
(M.) 

Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kem alettin Kamu 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal TengirşrııU 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çincr 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdı Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Hüseyin Sami 

Van 
Münib Boya (Mazur) 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
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Devlet Demiryolları ve limanları umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı 

kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkındaki kanuna verilen reyler 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Kara hisar 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosmon 
Mebnııe Gönene 
Şevket Reşit Hatipoğlu 

Ağrı 
T)ı\ Hüsamettin Kura! 
İhsan Tav 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belk'is Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

Azı ı adedi : 4 2() 
Reye iştirak edenler : 286 

Kabul edenler : 2 86 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 142 
Münhal 1er : 1 

[Kabul 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Terfik Teme] i i 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
E m in Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Ncvzad Ayaş 
Refet Canı tez 

Çanakkale 
Atıf Kamçı! 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergcneli 
Reşad Nuri Gün t ekin 
Ziya Gevher Etili 

edenler] 
Çankırı 

Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
.Asım Us 
Atıf T üzün 
Mazhar Müfid Kan sn 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Haindi Berknıan 
Emin Aslan T ok a d 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Bcrkay 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. t. Tali Öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Beki t 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mcsııd Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kailakkıran 
Fuad Çalkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi A il ay , 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih t İter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Münir Ilüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye El gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Km in Sazak 
Istamat Özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gihnvrnnr 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
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Hamdi Selçuk 
îçel 

Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înanjmr 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cefrıal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

Istatıbul 
Abidin Dater 

Alımed Hamdi Denizmcn 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
tbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dur$un 
Rahmi Kölçen 
Sadettin E;pikmen 
Şehime Yutıus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Kün^ay 

Kastamonu 
Hacer Diclb 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Talisin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Tokier 
Ömer Taşeioğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 

î : 43 21-4 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Ktrşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit. 
tbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmer 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 

1941 C : 1 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

M ar aş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid O rai 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
ITalid Mengi 
Xaim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
[lamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çam aş 

Rize 
Ali Zırh 
Raif Dinç 

Samsun 
A m inil Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörükcr 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necnıi Selmc' 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâhatt.in Osm> 
Sinan Tekel ioğlu 
Şemsa îşccn 
Tevfik Tannan 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdeııı-
gil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soycr 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
tbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

. 1 ' .? • J 
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Zonguldak 
Hasan Karabacak 

î : 43 
Hazini Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 

21-4-1941 C : 1 
Mustafa Bozma 
Rifat Yardar 

Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Hanıza Erkan 

Ağrı 
Hal id Bayrak 
(I. A.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündü*. 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykanı 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Çoruh 

Ali Rıza E rem 
Çorum 

Münir Çağıl 
Denizli 

Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Vusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürel. 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
(M.) 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Mazur) 

Abdülgani Türkmen (M. 
Memed Tecirli (Mazur) 

içel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 

Sinsi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
(Mazur) 

Nazmi ilker 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Suad Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
sŞevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen (M.) 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali P^za Türel 
)r. Osman Şevki Uludağ 
FuadGökbudak (M.) 
Cazım Gürel 
.'Cazım Okay 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Refik ince 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
İrfan Ferid Al paya 
(t A.) 

Muhittin Birgen 
Muğla 

Cemal Karamuğla 
Or. Gl. izzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgör 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Selim Sırrı Tarcan 

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

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
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Sürd 

Ali Rı£a Esen 

ı Sinob 
Cevdet 
(V.) 
Hulusi 

Kerim Inceday] 

Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

8'tvas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

! Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami 

Van 
Münib Boya (Mazur) 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 





S. Sayısı: 122 
Çorumun Alaca Kazasının küre köyünden Hüseyinoğlu Bay
ram Purun ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/243) 

T. C. 
Başvekâlet 9 - IV - 1940 

Yazı işleri] dairesi müdürlüğü 
Sayı :\4 - 413/3087 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Hüseyinoğlu 1327 doğumlu Bayram Pur hakkında Çorum Ağır ceza 
mahkemesince verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edildiğinden Büyük 
Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 8 - IV - 1940 tarih ve 143/35 
saydı tezkere ile gönderilen evrak ve Temyiz mahkemesinin ilâmı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirlmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

\ Adliye encümeni mazbatası 

T. B. \M. M. 
Adliye ericümeni 3 -IV -1941 

Esas No. 3/243 
Karar] No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Alaca kazasının Küre köyünden Öksüzoğul-
larmdan Ajbidinoğlu üç yaşındaki Musayi öldür
mekten suçjlu ayni köyden 1327 doğumlu Bayram 
Purun ölükn cezasına mahkûmiyeti hakkında 
Çorum ağıjr ceza mahkemesince verilen hükmün 
tasdikına dair Temyiz mahkemesi birinci ceza 
dairesinden sadır olan 4-1-1940 tarih ve 139 
esas, 32 karar sayılı ilâm, müteakip kanunî mu
amelenin f̂ası zımnında Başvekâletin 9-IV-1940 
tarih ve 4j - 413/3087 sayılı tezk^resile birlikte 
Adliye enbümenine havale ve tevdi buyurulma-
sı üzerine I bu işe taallûk eden dava dosyası tet
kik olundu. 

Suçlu jBayram Purun alâkalı olduğu bir sir
kat hâdisesinde şahit gösterilmiş olan adı geçen 
Musanın (jledesi Ali Çavuşun jandarma karakol 
kumandanlığında ifade vermiş olmasından do

layı muğber olarak Ali Çavuşa hitaben hakaret 
amiz bazı kelimeler sarfetmekle beraber «senin 
çoluk çocuğundan bu intikamı alırım» yolunda 
tehditte bulunup köye avdetinden sekiz,gün 
sonra kapısı önünde oynamakta olan Ali Çavu
şun torunu üç yaşındaki Musayi elma vereyim 
diye ikna ederek evine götürüp dedesine karşı 
beslediği husumeti kuvveden file çıkarmak mak-
sadile ve boğazını sıkmak suretile taammüden 
öldürdüğü sabit görülerek ölüm cezasına mah

kûm edildiği anlaşılmıştır. 
Bu hususta yapılan müzakere neticesinde 

suçlu Bayram Pura hükmedilen ölüm cezasının 
hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini müstel-
zim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı esa
siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu ce
zanın infazına karar verilmesi hususunun Umu-



mî Heyetin tasvibine arzedilmesi encümence 
ittifakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
M. Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 

Balıkesir 
0. N. Burcu 
Kayseri 

R. özsoy Dr. 
Tokad 

S. Atanç 

Bursa 
A. Akgüç 

Rize 
. S. A. Dilemr e 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Sinob 
C. Alay 

<mm^ 
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S. Sayısı: 124 
Tarsusun Alitakıh köyünden Osmanoğlü Ali Rıza Çöl-
geçenin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/199) 

Başvekâlet 8 - I - 1940 
Yazı işleri dairesi müdürlüğü 

Sayı : 4/64 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Osmanoğlü 1331 doğumlu Ali Rıza Çölgeçenin ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkında Mersin Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün tasdikine ve kanunî merasimi yapıl
mak üzere evrakın Büyük Millet Meclisine sunulmasına Temyiz mahkemesince karar verildiği Ad
liye vekilliğinden alınan 3 - I - 1940 tarihli ve 6/2 sayılı tezkerede bildirildiğinden bu işe ait 
Temyiz ilâmile sair evrak ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 5 - IV -1941 
Esas No. 3/199 
Karar No. 34 

Yüksek Reisliğe 

Tarsusun Alifakıh köyünden Durmuş kızı 
Dursunu taammüden öldürmekten suçlu ayni 
köyden Osmanoğlü 1331 doğumlu Ali Rıza Çöl
geçenin ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında 
Mersin Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün 
tasdikına dair Temyiz mahkemesi birinci Ceza 
dairesinden sadır olan 4 - XI -1939 tarih ve 2610 
esas 2919 karar sayılı ilâm, müteakip kanunî 
muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 8 - I -
1940 tarih ve 4/64 sayılı tezkeresile birlikte En
cümenimize ı havale ve tevdi buyurulması üzerine 
bu işe taallûk eden dava dosyası tetkik olundu. 

Suçlu AH Rıza Çölgeçenin Durmuş kızı Dur
sun ile evlenmek istediği halde gerek kendisin
den ve gerek anası Hanifeden muvafakat cevabı 

alamamasından dolayı hâsıl ettiği kinini teskin 
için Dursunu öldürmeyi tasavvur ve tasmim 
ile 1937 yılı temmuzunun ikinci günü akşam 
üzeri köyün önünde bulunan çöplükte yolunu 
bekliyerek amelelerle birlikte geçmekte olan 
mezbureye doğru yürüyüp saçından tutarak ba
şına tevcih ettiği nağant tabancasile yaraladığı 
ve yere düşmesini müteakip üzerine daha bir el 
silâh atarak Dursunu taammüden öldürdüğü sa
bit görülmüş olmasına mebni ölüm cezasına mah
kûm edildiği anlaşılmıştır. 

Bu hususta yapılan müzakere neticesinde 
suçlu Ali Rıza Çölgeçene hükmedilen ölüm ce
zasının hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini 
müstelzim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı 



Esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu 
cezanın infazına karar verilmesi hususunun U-
mumî Heyetin tasvibine arzedilmesi Encümence 
ittifakla karar altına alınmıştır. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâ. 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 

Balıkesir Bursa Kastamonu 
O. N. Burcu A. Akgüç A. Binkaya 

Kayseri Rize Sınob 
E. Özsoy Dr. S. A. Düemre C. Atay 

Tokad 
S. Atanç 

( S. Sayısı : 124 ) 



S. Sayısı: |39 
Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin mahallî 
Belediyelere devri hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Gümrük ve İnhisarlar, Maliye, Bütçe ve Nafia encümenleri 

mazbataları (1/283) 

T. C. 
Başvekâlet 20 - XII -1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/6389 

Büyük Millet Meclise Yüksek Reisliğine 

Antakya ve iskenderun elektrik müesseselerinin mahallî belediyelere devri hakkında Nafia ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 14 - XII -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı nıucıbesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

An|takya ve iskenderun elektrik müesseselerinin mahallî belediyelere devri hakkındaki 
kanunun esbabı mucibe lâyihası 

30 - VI -1939 tarihli ve 3658 sayılı kanunla tasdik olunan Türk - Frarsız anlaşmasına merbut 
protokolün ikinci maddesi mucibince Cumhuriyet Hükümetinin mülkiyetine geçen ve Hariciye ve-

-kâletinin] 5 - VII -1939 tarihli v^ 42489/199 sayılı tezkeresi üzerine vekâletimizee tesellüm ve işle
tilmekte [bulunan Antakya ve iskenderun elektrik müesseselerinin Devlet malı olarak Nafia vekâ
letince işletilmesinden ziyade mahallî birer amme hizmeti olmak bakımından bu hizmetlerin Nafia 
teşkilât kanununun emsali müesseseler hakkında mevzu murakabe hükümleri dairesinde mahallî 
belediyeler marifetile görülmesi ve bu maksadla bu müesseselerin belediyelere devri muvafık görü
lerek ilişik kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesinde devredilecek şeylerin bu müesseselere aid emval, hak ve menfa
atler suretinde zikri protokolde bu suretle zikredilmiş olmasındandır. 

Mezkûr müesseselere Hariciye vekâletinin tarih ve numarası yukarıda yazılı tezkeresi üzerine 
Nafia vekâletince vazıyed edilerek işletilmekte bulunulmuş olduğundan müesseselerin bu suretle 
işletilmeğe başlandığı tarihten ilişik kanun lâyihasile belediyelere devrine kadar geçecek işletme 
müddeti) zarfında bir çok jmıameleler yapılmış ve yapılması zarurî bulunmuş ve bu mua
meleler (neticesinde bu müesseselere aid olarak bazı hak ve vecibelerin meydana geleceği tabiî 
bulunmıiş olduğundan Fransız Hükümetinden intikal eden hak, menfaat ve vecibelerle birlikte bu 
hak ve vecibelerin de devri zarurî görülmüş ve lâyihanın birinci maddesinde bu maksadla bunu 
teğmin eyliyecek ayrı hüküm vazedilmiştir. 

Mezkûr müesseseler Fransızlardan vekâletimizee devralınmış ve belediyelere devrine kadarki mu
vakkat işletmede Vekâletimiz tarafından ifa ve teğmin kılınmış olduğuna göre belediyelere yapılacak 
devrin Vekâletimizee tanzim ve ifası maksadile birinci maddeye bunu teğmin edecek hüküm kon
muştur. ; 

Bu Caddede derpiş edilen bi|r husus da bu müesseselerin Belediyeler Birliği teşkili suretile bu te-
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şekkül tarafından idaresine cevaz verilmesi keyfiyetidir. Bu cevaz verilmesinin sebebleri şunlardır: 

a - Türkiye Hükümetinin mülkiyetine geçen bu iki müesseeden yalnız müesses bulundukları 
Antakya ve İskenderun şehirleri belediyelerini istifade ettirmekten ziyade Hatay hududları dahilin
deki bütün belediyeleri de istifadeli kılmak. 

b - İskenderun Elektrik müessesesi Biyhan, Kırıkhan, Soğukluk ve Nerkizlik kasabalarını da 
tenvir etmekte ve dolayısile elektrik şebekeleri ibu kasabalar belediye hududları dahiline sirayet et
miş bulunmakta olduğuna göre bu belediyelerin yalnız tenvirden değil ayni zamanda bu işletmenin 
gelirinden de istifade etmek suretile mezkûr belediyelere bir varidat temin eylemek. 

Hülâsa bu iki müesseseden yalnız Antakya ve iskenderun şehirleri değil Hatay hududları dahi
lindeki belediyeleri de istifade ettirmek. Yalnız bunun ne dereceye kadar kabili tatbik olduğu bugün 
malûm olmadığından Hükümete bu hususta tedkikat icrası için zaman vermek ve tatbik kabiliyeti 
görüldüğü takdirde bu imkândan istifadeyi teğmin eylemek maksadile lâyiha ile sadece bu hususta 
bir cevaz vermekle iktifa edilmiştir. 

Esasen Belediyeler kanunu da Belediye ve Köylerle Vilâyet İdarei hususiy elerinin kendilerine ka
nunlarla verilen mecburî veya ihtiyarî vazifelerin bir veya bir kaçının müşterek tesisat ve idare ile 
ifası için birlikler tesisine salâhiyet vermiş olduğuna göre ilişik lâyiha ile birlik tesisinin derpiş edilmiş 
olması Belediye kanunu ile kabul edilen prensiblere de uygundur. 

Protokol mucibince Hükümete intikal eden gayrimenkul ve menkul emval mukabilinde Fransız Hü
kümetine 35 milyon Fransız frangı tediyesi kabul edilmiş olduğundan mezkûr müesseseler belediye
lere devredilirken Hazinenin bu müesseseler için tediyesini kabul etmiş olduğu mebaliğin belediye
ler tarafından Hazineye ödenmesi esası kabul edilmiş olmakla beraber 35 milyon Fransız frangından 
bu iki müesseseye isabet eden mikdar 35 milyon fransız frangı protokolün tanzimi sırasında toplu 
olarak mütalea edilmiş ve Hükümete intikal edecek emval, hak ve menfaatler ayrı ayrı nazara alınarak 
kıymetlendirilmemiş olması dolayısile - bu gün Hazinece malûm olmadığından ve henüz bu hususta 
bir tesbit ve tefrik te yapılmamış bulunduğundan bunun tesbiti ile Hazineye ödenmesine müteallik 
esasların bilâhare Maliye ve Dahiliye vekâletleri tarafından müştereken tayin ve tesbiti muvafık gö
rülmüş ve bu maksadla ikinci madde tanzim olunmuştur. 

îlk senelerde yapılacak tevsiat ile tccdidler için belediyelere bir kolaylık olmak üzere 1 - I - 1944 
senesine kadar bu maksadla celbedilecek eşyanın gümrük resminden muafiyeti için 3 neü madde ve; 
devrin icabı olarak ödenmesi lâzım gelen resim ve harçlardan muafiyet için de 4 ncü madde vaz 
olunmuştur. 

Hariciye vekâletinin tezkeresi üzerine Vckâletimizce vaziyed edilen bu müesseseler vekâletçe, şir
ket usulleri dairesinde ve işletme zaruret ve icablarına göre ve bu müesseseler varidatından masraf 
ihtiyar etmek suretile işletme teğmin edilmiş bulunmaktadır. 

Protokolü tasdik eden kanunda tesellümden sonraki işletme vaziyeti ve Nafıa vekâleti tarafından 
işletileceği hakkında bir hüküm mevcud olmadığından Vckâletimizce Hariciye vekâletinin talebi ile 
vuku bulan müdahaleyi kanunileştirilmek ve ayni zamanda işletme emrinde yapılmış olan masraf
ları da tanımak noktasından muvakkat madde tanzim olunmuştur. 
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Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
fisas No. 1/200 
Karar No. 6 

8-1-1940 

Yüksek Reisliğe 

Antakya ve İskenderun Elektrik müesseseleri
nin mahallî belediyelere devri hakkında Nafia 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 14 - XII - 1939 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılarak berayi tetkik Encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası ve 
esbabı mucibesi Encümenimizde okundu ve Na
fia vekili huzurile müzakere edildi: 

Hükümetin esbabı mueibesinde zikredildiği 
veçhile ve Nafia vekilinin Encümenimizde ver
diği izahata göre lâyihai kanuniyenin 30 - VI -
1939 tarihinde 3658 sayılı kanunla tasdik edi
len Türk - Fransız anlaşması ile Hükümete in
tikal eden Antakya Elektrik müessesesi ile is
kenderun ve Kırıkhan ve Bilân kasabalarile So-
ğukoluk, Nerkislik köylerinde mevcut Elektrik 
müessesesinin mahallî belediye ve nahiyelere 
devredilerek emsali misillû onları menfaatlen-
dirmek maksadını istihdaf ettiği anlaşılmış ve 
bu teklif Encümenimizce de nıüttefikan muva
fık görülmüştür. 

Lâyihai kanuniyenin başlığı ve birinci mad
desi ona göre tadil edilmiş gerek Antakya ve 
gerekse İskenderun ve civarının Elektrik müesse
selerinin birer şirket halinde bulunması ve bun
ların Türk - Fransız anlaşmasile 35 milyon frank 
mukabilinde Cumhuriyet Hükümetimize intikal 
eden emval ve hak ve menfaatler meyanmda 
bulunması ve ayrıca bu müesseselerin kıymet
lerinin katı olarak malûm bulunmaması, Fran
sızlara toptan tediyesine muvafakat edilen ma-

rülarz mebaliğden bu müesseselere isabet ede
cek miktarların tefriki esnasında belediyelerin 
ödeme kabiliyetlerinin nazarı itibare alınması 
ve muallâkta bulunan bütün mesaili maliye hal 
ve itmam edildikten sonra bakiyesinin belediye
ler men af üne daha uygun bir surette hal ve in
tacı imkânını bahşedebilmek maksadile mevzu-
bahs müesseselerin kıymetlerinin takdirile bele
diyelerin istitaatı maliyelerine göre ödeme müd
detlerinin tayin ve tesbitlerinin Dahiliye, Maliye, 
Nafia vekâletlerince müştereken yapılması en-
cümenimizce daha muvafık görülerek ikinci mad
de de ona göre tadil edilmiştir. 

Muvakkat madde de bir kelime tashihi yapıl
mıştır. 

Bermucibi havale Dahiliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Nafia En. Rs. 
Erzincan 

.1. Samih üter 
Afyon K. 
M. Gönenç 

Çoruh 
A. R. E rem 

izmir 
S. Epikmen 

Manisa 
Osman Ercin 

Urfa 
R. S oy er 

M. M. 
Eskişehir 

İzzet Arukan 
Ankara 

A. Baytm 
Elâzığ 

F. Z. Çiyiltepe 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Malatya 

M. Ş. Özpazarbaşt 
Hatay 

A. Mursaloğlu 

Kâtip 
Sivas 

A. N. Demir ağ 
Ankara 

E. Demirel 
Eskişehir 

O. Işın 
İsparta 

II. Özdamar 
Tunceli 

Sami Erkman 
Niğde 

II. Mengi 
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Dahiliye encüı 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/283 
Karar No. 34 

Yüksek 

Antakya ve İskenderun Elektrik müessesele
rinin mahallî belediyelere devri hakkında Nafia 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tinin 14 - XII -1939 tarihli toplantısında Bü
yük Millet Meclisine arzı kararlaşıp Başvekâ
letin 20 - XII -1939 tarih ve 6/6389 numaralı 
tezkeresile Yüksek Reisliğe takdim edilen ve en
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Maliye vekili, Dahiliye vekâleti Müsteşarı ve 
Nafia vekâleti mümessilinin huzurile tetkik ve 
müzakere olundu: 

Mahallî bir amme hizmeti olan bu müessese
lerin belediye ve köylere devri ve Nafia vekâ
leti Teşkilât kanununun emsali müesseseler hak
kında mevzu murakabe hükümleri dairesinde 
mahallî teşekküllerce işletilmesi encümenimizcc 
de muvafık görüldü. Yalnız Nafia vekâletinin 
de yaptığı işletme ve elde ettiği neticelerden 
anlaşıldığı veçhile bir kâr temin etmeyen bu 
müesseselerin mahallî belediyelerin ve köylerin 
bütçe darlığı da göz önünde tutularak bilâbe-
del devri hususunda encümence izhar edilen ar
zu ve karara Maliye vekili de iştirak etmiş ve 
birinci madde buna göre tadil edilmiş ve ikin
ci madde kaldırılmıştır. Diğer maddelerin nu
maraları buna nazaran teselsül ettirilerek mad-

Güınrük ve inhisarlar 

T. B. M. M. 
G. ve İn. Encümeni 

Esas No. 1/283 
Karar No. 8 

Yüksek 

Antakya ve İskenderun Elektrik müessese
lerinin mahallî belediyeye devri hakkında Nafia 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyeti
nin 14 - XII - 1939 tarihli toplantısında Büyük 
Millet Meclisine arzı kararlaşıp Başvekâletin 
20 - XII - 1939 tarih ve 6/6389 numaralı tez
keresile Yüksek Reisliğe takdim edilen ve En-

4 -
neni mazbatası 

4-IV-1940 

Reisliğe 

deler aynen Hükümetin teklif ettiği şekilde ka
bul edilmiş, Hükümetin teklifi muvakkat mad
denin son fıkrasına (tesis) kelimesi ilâve olun
muştur. 

Bermucibi havale Gümrük ve inhisarlar en
cümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reis
liğe takdim olunur. 

Da. En. Reisi 
Tekirdağ 

C. Uybadm 
Kâtip 

Yozgad 
Z. Arkant 
Balıkesir 
8. Uzay 
Çorum 

1. K. Alp sar 
Hatay 

A. Türkmen 
Konya 

Şevki Ergun 
Maraş 

Z. Kayran 
Yozgad 

S. Korkmaz 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Antalya 
Ti. Kaplan 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
N. Elgün 

İzmir 
M. Aldemir 

Kütahya 
8adri Ertem 

Sivas 
M. 8. Bleda 
Zonguldak 

/ . E. Bozkurt 

Bu M. M. 
Yozgad 

Z. Arkant 

Balıkesir 
F. Tiridoğlu 
Çanakkale 
/ / . Ergendi 
Erzurum 

Z. Soy demir 
Kayseri 

A. II. Kalaç 
Malatya 

E. Barkan 
Tokad 

Galib Pekcl 
Zonguldak 

Rifat Var dar 

encümeni mazbatası 

9 - IV -1940 

Reisliğe 

cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ve 
Nafia ve Dahiliye encümenleri mazbataları 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti alâkadar me
murlarının huzurile müzakere ve tetkik olundu: 

Antakya İskenderun ve havalisi Elektrik mü
esseselerinin mahallî belediyelere devri hakkın
daki Dahiliye encümeninin mazbatası ve Hükû-
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metin teklifini tadiİen tanzim olunan kanun lâ
yihası Encümenimizce de tasvip ve aynen kabul 
edilmiştir. 

Havajlesi mucibince Maliye encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
G. ve İn. E. R. 

Çorum 
İ. Eker 

M. M. 
Erzurum 

Kâtip 
Diyarbakır 

('. Cuhukcu 

Çanakkale 
Atıf Kam çil 

Denizli 
F. A. Akça 

Mardin 

Çorum 
S. Köstekçioğlu 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Seyhan 

Çorum 
Ş. Baran 
Konya 
/ . Erdal 
Sinob 

S'. Düzgören Şemsa Işcen II. Orucoğlu 
Trabzon 

D. Eyihoğlu 
Yozgad 

Ekrem Pekel 

Maliye encümeni mazbatası 

TB. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/283 
Karar No. 9 

5 - XI I - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Antakya ve iskenderun Elektrik müesseseleri
nin mahallî belediyelere devri hakkında Naf ia ve
killiğince hazırlanıp icra Vekilleri Heyetinin 
14 - XI I - 1939 tarihli içtimamda Büyük Millet 
Meclisine arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 
20 - XI I - 1939 tarihli ve 6/6389 numaralı tezke-
resile Yüksek Reisliğe takdim ve encümenimize 
havale edilen kanun lâyihası Dahiliye, Hariciye 
ve Nafizi vekillikleri mümessilleri huzurile tetkik 
ve müzsikere olundu. 

30 -iVI - 1939 tarihli ve 3658 sayılı kanunla 
musaddak Türk - Fransız anlaşmasına merbut 
protokolün ikinci maddesi mucibince Cumhuriyet 
Hükümetinin mülkiyeti altına girmiş olan bu 
müesseselerde vaktile hissedar olup bahse mevzu 
anlaşmanın ikinci maddesine tevfikan Türkiye 

tabiiyetine geçmiş bulunan kimselere ait ve ileride 
mütalebesi melhuz haklardan dolayı ileride bele
diyelere bir takım vecibeler tahmiline zaruret hâ
sıl olabileceği ihtimaline binaen keyfiyet Harici
ye vekilliği mümessilinden istifsar edilmiş ve bu 
hususta iktiza eden teşebbüse cevaben Türk va
tandaşları hukukunun temin edileceği Fransız 
Hariciye nezaretince bildirilmiş olduğu öğrenil
miş olmakla bu noktadan da her hangi bir endişe 
izharmş mahal olmadığı ve binaenaleyh, mahalle
rinde aflame hizmeti ifa etmekte bulunan Antak
ya ve iskenderun Elektrik müesseselerinin Hükü
met malı olarak bilâbedel belediyeye devirle Na-
fia vekilliği Teşkilât kanununun bu kabil müesse
seler hatkkmdaki murakabe hükümleri dairesinde 

belediyelerce işletilmesi esasları Encümenimizce 
de muvafık görüldü. 

Devir şekline gelince; bu müesseseler, bu gün
kü vaziyetlerile birbirinden ayrı iseler de icra kı
lman tetkiklerden anlaşıldığı veçhile Antakyada 
Harbiye mevkiindeki Defne şelâlelerinden istif-
fade suretile bütün Hatay vilâyetini elektrikle 
tağdiyeye muktedir büyük bir idrolik santral te
sisi tasavvurunun tahakkuk ettirilmesine iııti-
zaran sahil şehri olan Iskeııderunda mazotla mü
teharrik ve ileride yedek olarak kullanılmağa 
salih kuvvetlice (750 kilovat) bir santral ile 
Top Boğazı mevkiinde Antakyaya 30 kilometre
ye kadar yaklaşmak üzere Beylândan geçerek 
Kırıkhanda nihayet bulan 38 kilometre uzun
luğunda bir yüksek tevettür şebekesi meydana 
getirilmiş ve Antakya santıralmm da eski ve arı
zalı motörlerile alâhalihi bırakılmış olmasına na
zaran tabiî zamanların avdetinde yeniden tetkik 
ve mütalea edilerek tatbik mevkiine konulma
sında fayda mutasavver geniş bir projenin cü
zü] eri karşısında bulunulduğu görülmektedir. 
Bununla beraber, Encümenimiz istikbale matuf 
olan bu projeye işaretle iktifa ederek şimdiki 
şartlar dahilinde Antakya tesisatının Antakya 
belediyesine, İskenderun tesisatının da bundan 
bu gün istifade etmekte bulunan İskenderun, 
Beylân ve Kırıkhan belediyelerine nüfus, şebe
ke tulü ve abone adedi gibi esaslara müsteniden 
her üçünün hisseleri tayin olunmak ve Beledi
ye kanunu mucibince teşkil edilecek bir birlik 
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e 
mariietiîe idare edilmek üzere Dahiliye ve Na
fia vekâletlerince devrini ve İskenderun elekt
riğinden istifade etmekte bulunan Soğukolukla 
Nerkizlikte belediye teşkilâtı bulunmadığından 
bu iki mevkiin umumî ve hususî tenviratta his
sedar belediyeler umumî ve hususî tenviratı ta
rifelerindeki hadler dahilinde bedelini ödeye
rek elektrikten faydalanmakta devamını muva
fık bulmuş ve birinci maddeyi ona göre tadil 
etmiştir. Diğer maddeler Dahiliye encümeninin 
tadili veçhile aynen kabul edilmiş olmakla ha

valesi veçhile Bütçe encümenine tevdi edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Maliye En. R. 

istanbul 
A. Bayındır 
Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Kırşehir 
/ . Özkan 

Tokad 
ikmal Kovalı 

M. M. 
Malatya 
Ar. Baydar 

İzmir 
K. Dursun 

Malatya 
M. N. Zabcı 

Kâtip 
Kastamonu 

/ / . Dicle 
Kırklareli 
H. Kuleli 
Manisa 

F. Kurduğlu 
Yan 

İbrahim Arvas 

Bütç encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 82 
Esas No. 1/283 

Yüksek Reisliğe 

Antakya ve İskenderun Elektrik müesseseleri
nin mahallî belediyelere devri hakkında Nafia 
vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 20 - XII -
1939 tarih ve 6/6389 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Nafia, Dahiliye, 
Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenleri 
mazbataları ile birlikte encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Dahiliye, Maliye ve Nafia vekâletle
rinin alâkalı ve salahiyetli memurları hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

3658 sayılı kanunla tasdik edilen Türk - Fran
sız anlaşması mucibince Türkiye Hükümetine bü
tün hukuk ve menafiiie devrolunan mallar me-

yanmda bulunan Antakya ve İskenderun Elektrik 
müesseselerinin muvakkaten işletilmesi Nafia 
vekâletine tevdi edilmiş ise de bu müesseselerin 
emsali gibi mahallî belediyelere veya bu bele
diyelerin teşkil edecekleri birliklere devri sure-
tile işletilmeleri mevzuata uygun bulunduğundan 
bedellerinin tayini usulile bu devir muamelesine 
ait şeraitin kanunî şekilde tesbiti zarurî görül
müş ve bu maksatla işbu lâyihanın tanzim ve 
sevkedildiği mucip sebeplerin ve Encümenler 
mazbatalarının tetkikmdan ve alman izahlardan 
anlaşılmış olmakla esas itibarile Encümenimizce-
de kabul edilmiştir. 

Adı geçen Türk - Fransız anlaşmasına bağlı 
protokolün ikinci maddesi mucibince Türk Hü-
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12 - VI - 1941 

kûmetine devredilen Fransız tabiiyetindeki hük
mî şahısların emvalile hakikî şahısların gayri
menkul emvalinin mecmuuna otuz beş milyon 
Fransız frangı kıymet konulmuş ise de bu para
nın emvale isabet edem miktarları ayrı ayrı tesbit 
edilmemiş olduğundan sözü geçen mahallerdeki 
Elektrik müesseselerinin kıymetleri de bu sebeple 
taayyün edememiştir. Hükümet teklifinde bu 
devre esas olacak bedelin Dahiliye ve Maliye ve-
killikler'mce müştereken tayin ve tesbit oluna
cağı zikredildiği halde Dahiliye ve Maliye encü
menleri müesseselerin bedelsiz olarak devri esası
nı kabul eylemişlerdir. 

Encümenimizde bu nokta üzerinde cereyan 
eden müzakere neticesinde şimdiye kadar Ha
zinenin satın aldığı bilûmum ecnebi şirketler ve 
millî emlâkten verilen gayri menkuller bedel
leri mukabilinde mahallî belediyelere devir ve 
ferağ olunageldiğinden bütün belediyeler hak
kında tatbik edilen bu umumî esas ve kaidenin 
istisnaen bozulmasına kâfi sebep görülememiş, 
Hükümetin ve Nafia encümeninin teklifi veçhile 
bu müesseselerin de bedel mukabilinde ve muay
yen taksitlere bağlanarak devri muvafık bulun
muştur. 

Ancak Hükümetin teklifinde olduğu gibi Da
hiliye ve Maliye vekâletlerince müştereken ta
yin ve tesbit olunacak bir bedel ile devir keyfi-
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yeti belediyelere, istesinler, istemesinler kanu
nî bir mecburiyet tahmil eder mahiyette görül
düğünden Hükümetin birinci, ikinci maddesi 
birleştirilerek yeniden tanzim edilmiş, Dahiliye, 
Maliye ve Nafia vekâletlerile Antakya, İsken
derun, Beylan, Kırıkhan belediyeleri arasında 
anlaşarak1 takarrür ettirilecek bedel mukabilin
de mezkûr belediyelere veya teşkil edecekleri 
kanunî bir birliğe devri için Maliye vekâletine 
salâhiyet verilmiştir. 

Hükümet teklifinin dördüncü maddesi bi
rinci madde esasına uygun şekilde yazılarak 
ikinci madde olmak üzere kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde olarak kabul edilen Hüküme
tin dördüncü maddesi de Encümenimizce kabul 
edilen esas dairesinde devir muamelesi yapıl
dıktan sonra böyle bir muafiyet mevzubahs ola
bileceğinden ona göre tashihan yazılmıştır. 

Nafia vekâletince kurulan muvakkat işletme
nin hukukî vaziyetini kanunlaştırmak maksa-
diJe teklif olunan muvakkat maddeye Devlet 
emvalinden olan bu müesseselerin muvakkaten 
işletimi edinin İcra Vekilleri Heyeti kararile va
zife olarak Nafia vekâletine verilmesi mevzuata 
uygun olduğu gibi şirket usullerine göre idare 
edilmekte olan muvakkat işletme idaresinin dev
rini müteakip tanzim edilecek bilanço ve he

sabı katisinin usulü dairesinde Divanı muhase
batın tetkikine arzolunacağı tabiî bulunduğun
dan Encümenimizce muvakkat maddeye lüzum 
görülmiyerek lâyihadan çıkarılmıştır. 

İcra ve meriyet.maddeleri aynen kabul edil
diğinden yeniden tanzim olunan-lâyiha Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
Mükerrem Kar 

Kayseri 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
C. Said Siren 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
aağaç R. Ünlü 

Kayseri 
Suad Hayrı Ürgüblü S. Serim 

Mardin 
it. Erten 
Seyhan 
S. Çam 

Muş 
§. Ataman 
Trabzon 

Sırrı Day 

Bu M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Diyarbakır -
Rüştü Bekit 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Kayseri 

F. Baysal 
Kırklareli 
B. Denker 
Samsun 

M. Ali Yörüker 
Tunceli 
M, Yenel 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/283 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

16 - IV - 1941 

Antakya ve İskenderun Elektrik müesseseleri
nin mahallî belediyelere devri hakkında Nafia ve
killiğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 
14 - XI I - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan ve Başvekâletin 20 - XI I - 1939 
tarih ve 6/6389 numaralı tezkeresile Yüksek Re
isliğe sunulup Encümenimize tekrar havale Du
yurulan k$nun lâyihası ve esbabı mucibesi ve 
Dahiliye, Gümrük, Maliye ve Bütçe encümenleri 
değiştirişlelrile mazbataları tekrar Nafia vekâleti 
mümessilleri hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun lâyihası 3658 numaralı kanunla tasdik 
edilen Türk - Fransız anlaşması mucibince Dev
lete intikal eden Antakya ve İskenderun Elektrik 
tesisat ve müesseselerine ait emval, hukuk ve me
nafim aynen mahallî belediyelere veyahut bele
diye kanununa tevfikan teşkil edilecek bir birli
ğe devri ve bu müesseselere vazıyet edildiği ta
rihten belediyelere veyahut teşkil edecekleri bir
liğe devri tarihine kadar Nafia vekâleti tarafın
dan şirket usullerine tevfikan işletildiği zamana' 
ait maaşat, ücurat ve masarifatla bu arada yeni
den tekevvün eden hak ve vecibelerin kabul ve 

( S. Sayısı : 139 ) 
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bunların da belediyelere devrine mütealliktir. 
Diğer encümenlerle mutabık olarak prensip iti-
barile ve ayni esbabı mucibe ile devir,keyfiyetini 
Encümenimizde kabul etmiştir. 

Yalnız Türk - Fransız ani aşması 1 e 35 milyon 
frank mukabilinde Devlete intikal eden Fran
sız tabiiyetindeki eşhası hükmiyenin Hatayda 
bulunan emval ve hukuk ve nıenafii ile ayın ta-
biyetteki eşhası hakikiydim emvali ^'ayri-
menkulesi meyannıda bulunan yukarıda ismi 
geçen müesseselere isabet eden kıymet malûm 
değilse de marul arz mebaliğden bu müessese
lere isabet edecek miktarların tefriki esnasında 
belediyelerin ödeme kabiliyetleri nazarı itiba-
re alınması zarurî görünmektedir. Binaenaleyh 
Antakya ve İskenderun ve Kırıkhan ve Beyi ân 
belediyelerinin istitaatı maliyelerine »'öre ve hâ
sıl olacak menafiden hissement olacakları bir 
tarzda gerek takdiri kıymet ve gerekse tahak
kuk ettirilecek borçlarının miktar ve vadeleri
nin Dahiliye, Maliye ve Nafia vekâletlerince ta
yin ve tesbiti muvafık görülmüştür. 

Lâyihai kanuniyenitı birinci ve ikinci madde
lerim muyakkat maddesinin birleştirilmesi ten
sip edilmiş ve 3658 numaralı kanunla tasdik 

edilen Fransız Anlaşmasına bağlı protokolün 
ikinci maddesinde muharrer kayidler aynen kul
lanmak sııretiie Bütçe encümeninin birinci 
maddesi kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninin üçüncü maddesi, emsali 
müesseselerin belediyelere devri esnasında te
sisatın tecdit ve tevsii için celbedilecck mal
zeme için kabul edilen beş sene müddetle güm
rük muafiyeti kaydinin ahvali hazıra dolayısile 
kanunun neşri tarihinden itibaren beş sene ola
rak kabul edilmiş ve Hükümetin 5, 6 ncı mad
deleri 4, 5 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek İlc
isi iğe takdim kılındı. 
Nafia En. Rs.' 

Erzincan 
A. S. İlter 
Afyon K. 

M. (lonenc 
Eskişehir 
0. Işın 

Manisa 
0. Ercin 

Tunceli 
tfami Erkman 

M. M. 
Eskişehir 

7. Arukan 
Ankara 

.1 . Hay tın 
İçel 

(!. Mersinli 

Urfa 
Iî. S oy er 

Kâtip 
Sivas 

A. N. Dcmirağ 
Ankara, 

E. Demirci 
Malatya, 

H. Özpazarbaşı 
Niğde 

Ilalid Mengi 
Urfa 

Ş. Uluğ 

HÜKÜMETIN T E K L I F I 

Antal<ya ve İskenderun Elektrik 
müesseselerinin mahallî beledi
yelere devri hakkında kanun lâ

yiham 

MADDE 1 — 30 - VI - 1939 
tarihli ve 3658 sayılı kanunla 
tasdik olunan Türk - Fransız 
anlaşmasına merbut protoko
lün ikinci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Hükümetinin mül
kiyetine geçen Antakya ve 
iskenderun Elektrik müesse
selerine aid emval, hak ve 
menfaatler ile Nafia vekâle
tince bu müesseselerin mu 
vakkaten işletildiği zamana aid 
hak ve vecibeler devir tarihin-
deki mevcudlarile birlikte An
takya ve iskenderun belediye-

NAFİA ENCÜMENİNİN 
DEOLSTİHİ^İ 

Antakya, İskenderun ve civan 
elektrik müesseselerinin mahallî 

belediyelere devri hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 30 - VI - 1939 
tarihli ve 3658 sayılı kanunla 
tasdik olunan Türk - Fransız 
anlaşmasına merbut protokolün 
ikinci maddesi mucibince Cum
huriyet Hükümetinin mülkiye
tine geçen Antakya ile İsken
derun ve civarı elektrik mües
seselerine ait emval, hak ve 
menfaatleri ile bu müessesele
rin Nafia vekâletince muvak
katen işletildiği zamana ait hak 
ve vecibeler devir tarihindeki 
mevcutlarile birlikte Antak
ya müessesesi Antakya beledi-

DAIIİLİYE ENCÜMENİNİN 
DEÜtŞTİRÎŞİ 

Antakya, İskenderun ve civarı 
elektrik müesseselerinin mahallî 
belediyelere devri hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — 30 - VI - 1939 
tarihli ve 3658 sayılı kanunla 
tasdik olunan Türk - Fransız 
anlaşmasına merbut protokolün 
ikinci maddesi mucibince Cum
huriyet Hükümetinin mülkiye
tine geçen Antakya ile isken
derun ve civarı elektrik mües
seselerine ait emval; hak ve 
menfaatleri ile bu müessesele
rin Nafia vekâletince muvak
katen işletildiği zamana ait hak 
ve borçlar devir tarihindeki 
mevcutlarile birlikte Antakya 
müessesesi Antakya belediyesi-
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MALİYE ENCÜMENİNİN 
I^EÖIŞTİRÎŞl 

Antakya ve İskenderun Elektrik 
müesseselerinin mahallî beledi
yelere dMvri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDŞ 1 — 30 - VI - 1939 
tarih ve | 3658 sayılı kanunla 
tasdik olunan Türk - Fransız 
anlaşmasına merbut protokolün 
ikinci maddesi mucibince Cum
huriyet Hükümetinin mülkiye
tine geçen Antakya ve iskende
run ve civan Elektrik müesse
selerine ait emval, hak ve men
faatler ile! Naf ia vekâletince bu 
müesseselerin muvakkaten işle
tildiği zamana ait hak ve borç
lar, devir tarihindeki mevcut-
larile birlikte Antakya müesse
sesi mahallî belediyesine Isken-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
D E Ğ İ Ş T I R I Ş Î 

Antakya ve İskenderun Elektrik 
müesseselerinin mahallî beledi
yelere devrine mezuniyet veril
mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 30 - VI - 1939 
tarih ve 3658 sayılı kanunla 
tasdik edilmiş olan Türk - Fran
sız anlaşmasına bağlı protokol 
mucibince Devletin mülkiyeti
ne intikal eden Antakya ve İs
kenderun Elektrik müessesele-
rile bunlara ait emval, hak ve 
menfaatlerin ve Nafia vekâle
tince şirket usullerine göre mu
vakkaten işletildikleri zamana 
ait vecibelerin Dahiliye, Maliye 
ve Nafia vekâletleri ile Antak
ya, İskenderun, feeylân ve Kı
rıkhan belediyeleri arasında 

NAFIA ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTÎRtŞİ 

Antakya ve İskenderun Elektrik 
müesseselerinin mahallî beledi
yelere devrine mezuniyet veril

mesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 30 - VI - 1939 
tarih ve 3658 sayılı kanunla tas
dik edilmiş olan Türk - Fran
sız anlaşmasına bağlı protokol 
mucibince Devletin mülkiyeti
ne geçmiş Antakya ve İsken
derun Elektrik müesseselerine 
ait emval, hukuk ve menafiinin 
ve Nafia vekâletince şirket 
usullerine göre muvakkaten iş
letildikleri zamana ait hak ve 
vecibelerin, Dahiliye, Maliye ve 
Nafia vekâletlerile Antakya, 
İskenderun, Beylân ve Kırık
han belediyeleri arasında anla-
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lerine devrolunur. Devir işi Na-
fia vekâletince tanzim ve ifa 
edilir. 

Bu müesseselerin belediyeler 
birliği teşkili sııretile bu teşek
kül tarafından idaresi caizdir. 

MADDE 2 — Protokol muci
bince Hükümete intikal eden 
gayrimenkul ve menkul emval 
mukabilinde Fransız Hüküme
tine tediyesi kabul edilen 35 
milyon Fransız frangından bi
rinci madde mucibince mahallî 
belediyelere devrolunacak elek
trik müesseselerine isabet ede
cek mikdar ile bunun belediye
lerce Hazineye ödenmesine mü
teallik esaslar Dahiliye ve Ma
liye vekâletlerince müştereken 
tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 3 — 1 - I - 1944 tâ
rihine kadar belediyelerce te
sisatın tecdid ve tevsii maksa-
dile celbedilecek her türlü mal
zeme, makine, alât ve edevat 
ile kablolar, mikdarları ve lü
zumu Nafia vekâletince tasdik 
edilmek şartile gümrük res
minden muaftır. 

MADDE 4 — Belediyelerin 
devir alacağı gayrimenkullerin 
devir ve tesciline aid muamelât 
ve evrak damga resmi ile diğer 
resim ve harçlara tâbi değildir. 

— 10 — 
Na. E. 

yesine, iskenderun ve civarı 
elektrik müessesesi iskenderun 
ve alâkadar belediye ve nahi-
yelerce teşkil edilecek birliğe 
devrolunur. Devir işi Nafia ve
kâletince ifa edilir. 

MADDE 2 — Birinci madde 
mucibince devrolunacak emval, 
hak ve menfaatlere mukabil 
Antakya belediyesi ve iskende
run ve birliğince Hazineye te
diye edilecek mebaliğin takdir 
tefrik ve ödenmesine müteallik 
esaslar Dahiliye, Maliye ve Na
fia vekâletleri tarafından müş
tereken tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin ü-
çüncü maddesi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin dör
düncü maddesi aynen 

Da. E. 

ne, iskenderun ve civarı elek
trik müessesesi iskenderun ve 
alâkadar belediye ve köylere 
devrolunur. Devir işi Nafia ve
kâletince ifa edilir. 

MADDE 2 — Hükümetin ü-
çüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin dör
düncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

( 8. Sayısı : 139 ) 



Mal. E% 

derun ve civarı Elektrik müesse
sesi de nüfus, şebeke tulü abo
ne miktarı gibi esaslar göz 
önünde tutularak hisseleri tayin 
ve tesbit edilmek suretile isken
derun, Beylân ve Kırıkhan be
lediyelerine Dahiliye ve Nafia 
vekilliklerince büâbedel devro-
lunur. 

iskenderun şebekesine bağlı 
Narkislik ve goğukoluktaki 
umumî ve I hususî cereyan be
delleri devrolunan belediyelerin 
umumî ve hususî cereyan tarife
sine tâbi olacaktır. 

MADDE 2 — Hükümetin 3 
ncü maddisi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

— 11 — 
B. E. 

anlaşarak takarrür ettirilecek 
bir bedel mukabilinde bu bele-
jdiyelere veya bunların teşkil 
edecekleri bir birliğe devre Ma
liye vekili salahiyetlidir. 

Bu bedelin kaç senede ve kaç 
taksitte ödeneceği yine ayni 
surette tesbit olunur. 

MADDE 2 — Birinci madde 
mucibince yapılacak devir işle
rine müteallik her türlü mua
meleler damga resmi ile diğer 
her türlü resim ve harçlardan 
muaftır. 

MADDE 3 — Bu müessese
lerin belediyelere devrinden iti
baren 1 -1 -1944 tarihine kadar 
belediyelerce bunların tecdit ve 
tevsii maksadile celbedilecek 
her türlü malzeme, makine» alât 
ve edevat ile kablolar lüzum ve 
miktarı Nafia vekâletince tas
dik edilmek şartile Gümrük 
resminden muaftır. 

Na. E. 

şarak takarrür ettirilecek bir 
bedel mukabilinde bu belediye
lere veya bunların teşkil ede
cekleri bir birliğe devre Mali
ye vekili salâhiyettardır. 

Bu bedelin kaç senede ve kaç 
taksitte ödeneceği yine ayni 
suretle tesbit olunur. 

MADDE 2 — Bütçe encüme
ninin teklifi aynen 

MADDE 3 — Kanunun neşri 
tarihinden itibaren beş sene 
içinde belediyelerce veya birlik
çe bu müesseselerin tecdit veya 
tevsii maksadile celbedilecek 
her türlü malzeme, makine, alât 
ve edevat ile kablolar lüzum ve 
miktarı Nafia vekâletince tas
dik edilmek şartile gümrük res
minden muaftır. 
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MUVAKKAT MADDE : Elek
trik müesseselerinin protokol 
mucibince tesellüm edildiği ta
rihten birinci madde mucibince 
belediyelere devri tarihi ara™ 
sındaki muvakkat işletme za
manına aid olmak üzere Nafia 
vekâletince Şirket usullerine ve 
işletme zaruret ve icablanna 
göre yapılmış olan maaş, ücret, 
yevmiye ve saire gibi işletme 
ve idare masrafları kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanun hü
kümlerini icraya Dahiliye, Ma
liye, Nafia ve Gümrük ve inhi
sarlar vekilleri memurdur. 

14-XII -1939 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar 
M. M. V. Da. V. 
İV. Tınaz Fayık öztrak 

Ha. V. Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. 
A. F. Cebesoy 

îk. V. S. î. M. V. 
H. Çakır 

G. t V. Zr. V. 
R. Karadeniz Muhlis, Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya 

— 12 — 
Na. E. 

MUVAKKAT MADDE — 
Elektrik müesseselerinin proto
kol mucibince tesellüm edildiği 
tarihten birinci madde muci
bince belediyelere devri tarihi 
arasındaki muvakkat işletme 
zamanına ait olmak üzere Na
fia vekâletince şirket usullerine 
ve işletme zaruret ve icaplarına 
göre yapılmış olan maaş, ücret 
yevmiye ve sair işletme ve ida
re masrafları kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin be
şinci maddesi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin al
tıncı maddesi aynen 

Da. E. 

MUVAKKAT MADDE — 
Elektrik müesseselerinin proto
kol mucibince tesellüm edildiği 
tarihten birinci madde muci
bince belediyelere devri tarihi 
arasındaki muvakkat işletme 
zamanına ait olmak üzere Na
fia vekâletince şirket usullerine 
ve işletme zaruret ve icaplarına 
göre yapılmış olan maaş ücret, 
yevmiye tesis ve saire gibi iş
letme ve idare masrafları kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümet: 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MUVAKKAT MADDE 1 — 
Dahiliye encümeninin muvak
kat 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

MADDE 4 — Hükümetin be
şinci maddesi aynen 

MADDE 5 — Hükümetin al
tıncı maddesi aynen 

Na. t. 

MADDE 4 — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen 

MADDE 5 — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen 

»0<\ 
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S. Sayısı: 140 
Vilâyet idaresi kanununun 6 ncı maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/572) 

T. G. 
Başvekâlet 14 - III -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1002 

Büyük Mellet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vilâyeft îdaresi kanununun 6 neı maddesinin tadili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 4 - III - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Vilâyet îdaresi kanununun bazı maddelerini tadil eden 1851 sayılı kanunun 1 nci maddesi Ma
arif Müdürlerini Vilâyet idare şube reisi olarak kabul etmiş olduğu halde Vilâyet idaresi kanununun 
6 ncı maddesi, kazalarda Maarif memurlarını kaza İdare şube reisi olarak kabul etmemiştir. Gerçi: 
Kaza Maarif memurları Hususî muvazeneden maaş almakta iseler de bu memurların Maarif vekâ
letine ait umumî hizmetlerden bir kısmını ifa etmekte bulunmaları itibarile Kaza idare şube reisleri 
arasına alınmaları Vilâyet ve Kaza idare şubelerinin mütenazır olabilmesini temin bakımından faydalı 
ve lüzumlu görülmüştür. Ve bu Sebaple ilişik kanun lâyihası sunulmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/572 
Karar No. 22 

16-IV-1941 

Yüksek Reisliğe 

Vilâyet idaresi kanununun 6 ncı maddesinin 
tadili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının gönde
rildiğine dair 14 mart 1941 tarihli ve 6/1002 
numaralı Başvekâlet tezkeresi Encümenimize 
havale buyurulduğundan Maarif vekili ile Da
hiliye vekâleti hukuk müşaviri hazır oldukları 
halde okıjmdu ve lâyihanın esası üzerinde ko
nuşuldu. ; 

Kaza Maarif memurları, vilâyet hususî büt

çesinden maaş almaları itibarile hususî idare 
memurlarından madut oldukları ve belediye 

' memurları gibi hususî idare memurlarının da 
umumî idare teşkilâtına iştirak ettirilmemesi 
idare hukuku prensiplerinden bulunduğu cihet
le Vilâyet idaresi kanununun kaza idare şube
leri reislerini gösteren altıncı maddesine kaza 
Maarif memurlarının ilâve edilmesi doğru ol
mayacağı mütaleası dermeyan edilmiş ise de; 
Maarif memurları kazaya ait maarif işlerinde 
Maarif vekâletinin mümessili ve ayni zamanda 
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vilâyet Maarif müdürler inin kazada- muhatabı 
olmaları iti.ba.rile umumî idare muamelâ t ına iş
t i rak e tmekte bulunmalar ına nazaran kendile
rine kaza idare şubeleri reisleri a ras ında ka
nunî bir mevki verilmesi mumaseiet kaidesi 
icabından olmasına ve memuriyet sıfatlarını ta
yin hususunda, o memurun hangi bütçeden 

maaş aldığı değil; o memurun ifa ettiği vazifenin 
mahiyet i esas tutulması bedilıi bulunmasına ve 
nitekim kaza ziraat memurlar ı bazı vilâyetlerde 
hususî bütçeden maaş aldıklar ı halde vilâyet 
idaresi kanununun ali inci maddesindeki kaza 
i da re şubeleri reisleri meyanında t a d a t edilme
sine {»•ört» umumî idareye ait vazifeleri her gün 
tedr icen tezayüt e tmekte bulunan bu memurla
rın. da kaza, idare şube reisleri arasına alınma 
l a n nıuktazi bu lunduğuna ekseriyetle ka ra r ve
ri lmiş ve lâyiha metninde lüzumlu görülen bir 
ifade değişikliği yapılmışt ı r . 

Umumî Heyetin lasvibine arzedihnek üzere 
Yüksek. Reisliğe takdim kılındı. 

Dahi l iye En . Ks. Ks .V. M. M. 
Tek i rdağ Çoruh Mardin 

C. Uybadın A. T üzün Edib Ergin 
Kâ. 

Yozgad A n k a r a Antalya 
S. Korkmaz E. Hr<ju>ı E. Kaplan 

Antalya Balıkesir Bursa 
T. Höknıcn mütaleam ekli F. (l-üvendiren 

kâğı t ta 

(Jorunı E r z u r u m E r z u r u m 
/ . K. Alpsar N. Elyün (il. Z. Soy demir 

Kars Konya Kütahya 
F. Özoğuz Ş. Fryun S. Ertem 

Malatya Maraş Trabzon 
E. Barkan Z. Kayran S, Abanozğoğla 
Zonguldak 

Iiifat Vardar 

Vilâyetler idaresi kanununun (i ııeı madde
sinde gösteri len kaza şube reisleri mensup 
o lduklar ı vekâletlerin veya umumî mü
dür lükler in teşkilât kanunla r ında veya, kad
ro la r ında yer almış olan memurlard ı r . Mev
zubahis olan kaza maarif memurlar ı ise 
Maarif vekâletinin teşkilât k a n u n u n d a yer 
almadığı gibi hususî idarelerde de kadro
lar ı ve maaşları yoktur . Bu memur la r bu

lunduklar ı kazalar ın ilk okul lar ının bir inde 
başıııuallim olarak tavzif edilmişlerdir. Yal
nız Maarif vekâletinin emri ve tensibi üze
rine maar i f memurluğu vazifesini bu un
vanla yapmak tad ı r . İdarei hususiye bütçe
lerinden de makam tahsisat ı namijle bazı vi
lâyetlerde on lira ve bazılarında da on beş, ni
haye t yirmi lira raddesinde aylık ücret al
maktad ı r la r . Binaenaleyh mensup olduğu 
vekâletin teşkilât kanununda yixı* a lmadıkça 
ve muvazenei umumİyeden veya hususî büt
çelerden müstaki l bir kadro ve maaşa nail 
olmadıkça, bu memurlar ın vilâyetler idaresi 
kanununun altıncı maddesindeki şube reisle
ri a ras ına girmeleri muvafık olamıyacağı ka
naatin deyim. 

Ankara mebusu 
F. Daldal 

1 Vilâyetler idaresi kanununun 6 ııeı 
maddesinde sayılan daire reisleri ayın za
manda o dairede bulunan memurlar ın âmiri
dir. O sebeple o dairenin bütün memurlar ını 
temsil ederler . 

'2 —• Maarif vekâleti teşkilât kanununda, 
maarif memuru nami 'e bir memur iye t de yok
tu r . 

o Kaza la rda maarif memuru ismi veri 'en 
zatlar, bir ilk mektebin baş muall imidir ler , 
fakat bu zati er, kaza la rda bulunan diğer 
inekte]) muall imlerinin âmiri değildir . Tler 
mektebin ayrı baş muallimi ve muallimi var
dır. Bunlar , maar i f memuru denilen mualli
min maiyet inde değildir. Bu sebeple maarif 
m e m u r u denilen muall imlerin kaza lardaki 
muallimlerin reisi imiş gibi onları tem si
len diğer daire reisleri gibi vi lâyet ler idaresi 
k a n u n u n d a daire reisi sıfatile bu lunduru lma
sı k a n u n u n r u h u n a ve vazn k a n u n u n maksa
dına uygun düşmez. 

4 -— Razı kaza larda or ta mektep olduğu 
halde o kaza la rda da maar i f memuru sıfatı, 
ilk mektep baş mual l imler inden bir ine veril
mektedi r . Kendis inden daha yüksek bir me
mur, bir müdür olan yerde bir ilk mektep 
muall imine daire reisi demek vi lâyet ler ida
resi k a n u n u n u n r u h u n a büsbütün aykır ıd ı r . 

Balıkesir mebusu 
S. Uzay 

( S. Sayısı : 140 ) 
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Maddesinin tadili istenen kanun (Vilâyetler 
idaresi) adında (îdarei umumiyei vilâyat ka
nunu) dur. Bu kanunda umumî idarenin yani 
Devlet idaresinin vilâyetlerdeki vazifeleri ve 
bu vazifelerle muvazzaf teşkilâtı ve bunların 
salâhiyetleri gösterilmektedir. 

(îdarei hususiyei vilâyat) kısmı ise 1329 
tarihli eski vilâyetler idaresi kanununda mev
cuttur. ilk tedrisat hizmeti de hususî idare
lere bırakılmış bir hizmettir. Bü hizmete da
hil teşkilât ta hususî idarelerden maaş almak
tadır. 

Kazalarda mâarif memurluğu vazifesini gö
ren kaza merkezindeki başmuallim hususî ida
reden maaş alan ve hususî idarelere bırakıl
mış ilk tedrisat işlerile meşgul olan bir hususî 
idare memurudur. Bu memurun yeri Devle
tin (Umumî idare, hususî idare, belediye ve 
köy idaresi) olarak ayırdığı idare kısımların
dan hususî idarededir. Hususî idarede yer 

tutan bir memurun umumî idare memurları 
sırasında yeri olamaz. Buna umumî idare me
murları sırasında yer vermek Devlet idare 
prensiplerine aykırı olur. Bunu yapmak 
intizamı değil, intizamsızlığı ifade eder. 
Hususî idareleri kaldırıp bunlara ayrılan hiz
metleri umumî idareye yani Devlet idaresine 
vermedikçe yapılmak istenen şey asla yerin
de olamaz. Böyle bir vaziyet kabul edilince 
bir idare şubesini yürüten hususî idare me
muru, hususî muhasebe müdürü, ve hatta be
lediye reisi ve bunlar gibi daha müstakil ida
re başında bulunanları da neden idare şube 
reisleri meyanında saymamalıdır? 

Devletin kabul .ettiği idare ana prensiple
rine riayetin bir çok şeylerin üstünde tutul
ması lüzumuna kaniim. 

Tokad mebusu 
Galib Pekel 

( S . Sayısı,: 140) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

Vilâyet idaresi kanununun 6 ncı maddesinin ta
dili hakkında kanun lâyiham 

MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

(Madde: 6 — Kaza idare şubelerinin reisleri | 
şunlardır: 

Malmüdürü, Tahrirat kâtibi, Hükümet heki
mi, Orman, Ziraat, Baytar, Tapu, Nüfus, iskân I 
ve Evkaf memurları ile Polis komiser ve Jan
darma kumandanları, Posta ve telgraf ve telefon 
müdürleri, Maarif memurları). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

4 - III - 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. | 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. Incedayı M. Öhmen j 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Vilâyet idaresi kanununun altıncı maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun al
tıncı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Madde 6 — Kaza idare şubelerinin reisleri 
şunlardır: 

Malmüdürü, tahrirat kâtibi, Hükümet heki
mi, orman, ziraat, veteriner, tapu, nüfus, iskân, 
evkaf ve maarif memurları ile polis komiser ve 
jandarma komutanları, posta ve telgraf ve tele
fon müdürleri. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

( S . Sayısı: 140) 



S. Sayısı: |4I 
Türkiye - İsveç Kliring anlaşmasının küsbe bedellerine 
müteallik hükümlerini tadilen yapılan anlaşmanm tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümenleri 

mazbataları (1/524) 

T. G. 
Başvekâlet 6 - XII -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5395 

Büyük Mellet Meclisi Yüksek Reisliğine 

29 şubat 1940 tarihli Türkiye - İsveç kliring Anlaşmasının küsbe bedellerine müteallik hü
kümlerinin tadili hususunda İsveç sefareti ile nota teatisi suretile yapılan anlaşmanın tasdiki 
hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 - XI - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile ve ilişiklerile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam, 

Esbabı mucibe lâyihası 

İsveç ile aramızda 29 şubat 1940 tarihinde imza edilmiş olan Kliring Anlaşmasına merbut ö 
numaralı mektup mucibince bu memlekete yapılacak küsbe ihracatımız bedelinin % 50 si eski 
alacakların deblokajma ve eski alacaklarının biran evvel tasfiyesini temin için mütebakisinin hu
susî takas muamelelerine tahsisi de evvelce kabul edilmişti. 

Ahiren İsveç Hükümetince, bu hükmün katı surette tatbiki İsveçli tacirlerin memleketimizden 
yaptıkları küsbe mubayaatmı güçleştirdiği ileri sürülerek bu hükmün refi ile İsveç Kliring Kon-
toret müessesesile alâkadar Türk makamatının müştereken mutabık kalacakları hususî ahvalde küs
be bedellerinin tamamen takasa tahsisi talep edilmiş ve göndereceğimiz mallara mukabil mal al
mak imkânını veren bu teklif tarafımızdan da kabul olunarak bu hususta nota teatisi suretile yeni 
bir Anlaşma yapılmıştır. 

Menfaatlerimize uygun olan işbu Anlaşma yüksek tasdiklerine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. : 1/524 

Karar No. : 16 

19 - XII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

29 şubat 1940 tarihli Türkiye - îsveç Kliring 
anlaşmasının küsbe bedellerine müteallik hüküm
lerinin tadili hususunda isveç sefaretile nota tea
tisi suretile yapılan anlaşmanın tasdiki hakkın
da Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince 29 - XI - 1940 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
Encümenimize havale Duyurulmakla Hariciye ve
kilinin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve Hariciye vekilinin verdiği izaha
ta nazaran bu anlaşma Türkiye ve îsveç arasın
daki ticarî tediyelerde cari olan esasları bu gün

kü vaziyetin ieablarma muvafık bir surçtte tadil 
eylemektedir. Menfaatimize uygun görülen ka
nun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile îktısat encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Kâtip Hariciye En. R. M. M. 
Konya 

A. M. Göker 
Bolu 

II. C. Çambel 
Erzurum 

Gl. P. Demirhan E. S. Tor E. Bayur 

istanbul Tpkad 
A. Ş. Esmer N. Poroy 
Diyarbakır Diyarbakır 

Dr. 1. T. Öngören Z. M. Alsan 

Gümüşane Manisa 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/524 

Karar Na. 28 

16 - IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile isveç arasında mevcut 29 şubat 
1940 tarihli kıirinğ anlaşmasının küsbe bedelle
rine müteallik hükümlerinin tadili hususunda 
yapılan anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye 
vekâleti tarafından hazırlanıp icra Vekilleri 
Heyetince 29 - XI - 1940 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesi ve Hariciye encümeni mazbatasile bir
likte Encümenimize hava1 e buyurulmuş olmakla 
Ticaret ve Hariciye vekâletleri mümessilleri ha
zır bulundukları halde tetkik ve mütalea olun
du. 

Küsbe bedellerinin sureti tesviyesi hakkında 
yapılan değişiklik bu günün icapları olduğu ve 
memleketimizden göndereceğimiz mal mukabi
linde mal almak imkânını daha ziyade kolaylaş
tıracağı mucip sebepler lâyihasında dermeyan 
olunan mütalealardan ve verilen izahattan an

laşılmış ve menfaatlerimize uygun olduğu gö
rülmüştür. Encümenimizcede aynen kabul edi
len kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktisat E. Reisi 
Giresun 
1. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç T ürker 
Ankara 
A. Ulus 

Gazianteb 
N. Padarbaşı 

Kars 
K. Arıklı 

Niğde 

M. M. 
Rize 

F. Sirmen 
Afyon K. 
H. Erkan 

Edirne 
T. Göksel 
Erzincan 
S. Başotaç 

Kastamonu 
M. C. Bayar 

Kâtip 
Bilecik 
K. Gülek 

Ankara 
M. Eriş 

Eskişehir 
E< Sazak 
izmir 

B. Anman 
Konya 
H\. Dikmen 

Dr. R. F. Talay 
Zonguldak 
M. Bozma 

( S. Sayısı : 141 ) 



— 3 — 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye - İsveç Kliring anlaşmasının küste be
dellerine müteallik hükümlerini tadilen îsveç 
ile nota teatisi sur etile yapılan Anlaşmanın 

kabul ve tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — îsveç ile aramızda mevcut 9 şu
bat 1940 tarihli Kliring anlaşmasının küsbe be
dellerine müteallik hükümlerini tadil eden ve 
Hariciye vekâleti ile îsveç sefareti beyninde 
12 - XI -1940 tarihinde nota teatisi suretile ya
pılan Anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — îşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — îşbu kanun hükümlerinin ic

rasına îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B§. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alatas 

• Mü. V. 
C. K. Incedayı 

2 9 - X I 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F: Cebesoy 
G. t. V. 

-1940 
M. M. V. 
S. Ankan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. Ökmen 

\>a<{ 

( S. Sayısı : 141 ) 





S. Sayısı: 142 
Türkiye ile isviçre arasında mevcut Ticarî itilâf ile Tediye 
anlaşmasının temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 

ve iktısad encümenleri mazbataları (1/396) 

T. C. 
Başvekâlet 29-IV-1940 

Kararlar \ dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1879 

Büyük Mellet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile isviçre arasında mevcut 3 kânunusani 1935 tarihli Ticarî itilâf ile 31 mart 1938 ta
rihli Tediye Anlaşmasının, bunların inkıza tarihi olan 31 mart 1940 tarihinden itibaren 31 mayıs 
1940 tarihine kadar iki ay temdidi hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 12 - IV -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte sunulmuştur. 

Mezkûı? Anlaşmaların uzatılmalarına dair olan notaların İcra Vekilleri Heyetince muvakkaten 
tasdiki tekarrür etmiş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

İsviçre ile aramızda mevcut 3 kânunusani 1935 tarihli Ticarî itilâf ile 31 mart 1938 tarihli 
Tediye Anlaşması karşılıklı olarak feshedildiklerinden 31 mart 1940 tarihinden itibaren meriyet 
mevkiinden kalkmaları icap etmektedir. 

Ancak bu mefsuh Anlaşmaların yerine, iki tarafın menfaatlerine ve bu günün iktisadî icap
larına daha uygun bir surette akti mukarrer yeni Anlaşmalar için yapılacak müzakerelere nisan 
ayı ortalarında başlanılacağından, müzakerelerin intacına intizaren iki taraf ticarî münasebetle
rinin sekteye uğramaması, için mefsuh Anlaşmaların inkıza tarihlerinden itibaren iki ay, yani 31 
mart 1940 tarihinden 31 mayıs 1940 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmış ve keyfiyet Anka-
radaki isviçre Elçiliği ile nota teatisi suretile temin edilmiştir. 

iki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin arızasız olarak devamını teminen yapılan bu tem
dit keyfiyeti menafiimize uygun olduğundan tasdiki Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine 
arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/396 
Karar No. 26 

24 -111 -1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile isviçre arasında mevcut 3 kânu
nusani 1935 tarihli Ticarî itilâf ile 31 mart 1938 
tarihli Anlaşmasının, bunların inkiza tarihi olan 
31 mart 1940 tarihinden itibaren 31 mayıs 1940 
tarihine kadar iki ay temdidi hakkında Harici
ye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince 12 - IV -1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Encümeni
mize havale Duyurulmakla Hariciye vekilliği 
mümessilinin hazır bulunduğu bir içtimada tet
kik ve müzakere olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında der m ey an olu
nan mütalealara ve verilen izahata nazaran ka
nun lâyihasının derpiş ettiği anlaşma memleke

timizin menfaatine uygundur. 
Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 

veçhile İktisat encümenine tevdi buyu raim ak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. Kâ. 
İstanbul Tokad 

A. S. Esmer N. Poroy 
Antalya Diyarbakır 

Dr. (•. Tunca Dr. 1. T. Öngören 
Elâzığ Gümüşane 

E. A. Aykac E, S. Tor 
Seyhan 
N. Eldeniz 

Hariciye En. Rs. 
Konya 

A. M. Göker 
Ankara 

R. A t ay 
Diyarbakır 
Z. M. Alsan 

Manisa 
/ / . Bmjur 

îktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/396 

Karar No. 36 
Yüksek Reisliğe 

16 -IV- 19 U 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 3 kânu
nusani 1935 tarihli Ticarî itilâf ile 31 mart 
1938 tarihli Tediye anlaşmasının müddetlerinin 
inkizası tarihi olan 31 mart 1940 tarihinden iti
baren 31 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay müd
detle temdidi hakkında Hariciye vekâletince ha
zırlanıp icra Vekilleri Heyetince 12 - IV -1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mueibesi ve Hariciye en
cümeni mazbatasile birlikte Encümenimize ha
vale buyuru]muş olmakla Ticaret ve Hariciye 
vekâletleri mümessilleri hazır bulundukları hal
de tetkik ve mütalea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen şifahî izahlara göre mev
cut itilâfnamelerin temdidine müteallik Anlaş
manın kabulü muvafık görülmüş olduğundan 

kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine »arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

iktisat E. Reisi 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 

Bere T ürker 
Ankara 
A. Ulus 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

Kars 
K. Arıklı 

Niğde 
Dr. R. Ferid Talay 

M. M. 
Rize 

Euad Sirmen 
Afyon K. 
11. Erkan 

Edirne 
T. Göksel 
Erzincan 

Salih Başotaç 
Kastamonu 

M. Celâl Bay ar 
Zonguldak 

M. Bozma 

Kati]) 
Bilecik 

K. Giilek 
Ankara 
M. Eriş 
Eskişehir 

Emin Sazak 
izmir 

Benal Anman 
Konya 

II. Dikmen 

( S. Sayısı : 142 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 3 kânunu
sani 1935 tarihli Ticarî itilâf ile 31 mart 1938 
tarihli Tediye Anlaşmasının, bunların inkiza ta
rihi olan 31 mart 1940 dan itibaren 31 mayıs 
1940 tarihine kadar iki ay temdidi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — isviçre ile aramızda mevcut 
ve hükümleri 31 mart 1940 tarihinde bitecek 
olan 3 kânunusani 1935 tarihli Ticarî itilâf ile 
31 mart 1938 tarihli Tediye Anlaşması 31 mayıs 
1940 tarihibe kadar İM ay uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 31 mart 1940 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 12- IV -1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arikan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrdlı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G.Î.V. ' Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

( S. Sayısı : 142 ) 
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isviçre Elçiliği Ankara, 23 mart 1910 

Bay Vekil, 

Hükümetimin, aşağıda yazılı iki Anlaşma ile merbutlarını, bunların inkıza tarihleri olan 31 
mart 1940 dan itibaren, 31 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay temdidini arzu eylediğini Ekselansla
rına arzetmekle şerefyabım: 

1) İsviçre ile Türkiye arasındaki 3 kânunusani 1935 tarihli Ticarî itilâf; 
2) îki memleket arasındaki ticarî mübadelelere ait tediyatm sureti tesviyesi hakkındaki, 31 

mart 1938 tairhli Türkiye - isviçre Anlaşması. 
Yukarıda mezkûr temdit keyfiyeti hakkında Türk Hükümetinin de mutabık olduğunu bana te

yit lûtfünde bulunmanızı Ekselanslarından rica eder ve bilvesile en derin saygılarınım kabulünü 
rica eylerim Bay Vekil. 

isviçre Elçisi 
E. f.ardy 

Ekselans, 
Bay Şükrü Saraçoğlu 

Hariciye vekili 
Ankara 

Ankara, 23 mavi 1940 

Bay Elçi, 

Ekselanslarının, meali aşağıda münderiç, bu günkü tarihli mektuplarını aldığımı bildirmekle 
şerefyabım: 

« Bay Vekil, 
Hükümetimin, aşağıda yazılı iki Anlaşma ile merbutlarını, bunların inkıza tarihleri olan 31 

mart 1940 dan itibaren, 31 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay temdidini arzu eylediğini Ekselans
larına arzetmekle şerefyabım: 

1) Tsviçre ile Türkiye arasındaki 3 kânunusani 1935 tarihli Ticarî itilâf; 
2) iki memleket arasındaki ticarî mübadelelere ait tediyatm sureti tesviyesi hakkındaki, 31 mart 

1938 tarihli Türkiye - isviçre Anlaşması. 
Yukarıda mezkûr temdit keyfiyeti hakkında Türk Hükümetinin de mutabık olduğunu bana te

yit lûtfünde bulunmanızı Ekselanslarından rica eder ve bilvesile en derin saygılarımın kabulünü ri
ca eylerim Bay Vekil». 

Mevzubahs iki Anlaşmanın, yukarıda tasrih edildiği şekilde temdidi hususunda Cumhuriyet 
Hükümetinin mutabık olduğunu Ekselanslarına teyide müsaraat eylerim. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 
Hariciye vekili 

Ş. Saraçoğlu 
Ekselans 

Bay Etienne Lardy 
isviçre Elçisi 

Ankara 

*4 - ^ » l » M 
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S. Sayısı: 143 
Türkiye - Hollanda Tediye anlaşması ve iktisadî işbirliği 
protokolü ile Ticaret anlaşması ve bunların merbutlarının 

temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat 
encümenleri mazbataları (1/437) 

T. G. 
Başvekâlet 13 - VI -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2650 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1 mayıs 1940 tarihinde meriyetten çıkmış ve müddeti iki ay uzatılmış olan 27 şubat 1927 ta
rihli Türkiye - Hollanda Tediye Anlaşması ve iktisadî iş birliği protokolü ile 19 mart 1937 ta
rihli Ticaret anlaşmasının 15 gün daha uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 6 - VI -1940 tarihinde Y üksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Mollanda ile aramızda mevcut 27 şubat 1937 tarihli Tediye anlaşması ve İktisadî iş birliği 
protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret anlaşması tarafımızdan feshedildiğinden 1 mart 1940 t a : 

rihinden itibaren meriyet mevkiinden kalkmış ve bilâhare nota teatisi suretile 1 mayıs 1940 tari
hine kadar iki ay temdit edilmiştir. 

Ancak yukarıda maruz mefsuh Anlaşmaların yerine yenilerinin ikamesi için cereyan edecek 
müzakerelerin 1 mayıs 1940 tarihine kadar başlayıp bitirilmesi kabil olamayacağı tebeyyün eyle
mesi üzerine aralıkta iki memleket ticaretinin sekteye uğramaktan vikayesi için mefsuh Anlaş
maların 15 mayıs 1940 tarihine kadar uzatılmaları kararlaştırılmış ve keyfiyet Ankaradaki Hollanda 
sefareti ile nota teatisi suretile temin edilmiştir. 

îki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin arızasız olarak devamını teminen yapılan bu tem
dit keyfiyeti menafiimize uygun olduğundan tasdiki Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine ar-
zolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/437 
Karar No. 23 

21 - III -1941 

Yüksek Reisliğe 

1 mayıs 1940 tarihinde meriyetten çıkmış 
ve müddeti iki ay uzatılmış olan 27 şubat 1927 
tarihli Türkiye - Hollanda tediye anlaşması ve 
iktisadî iş birliği protokolü ile 19 mart 1937 ta
rihli Ticaret Anlaşmasının 15 gün daha uzatıl
ması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 6 - VI -1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası encümenimize havale buyurulmak-
la Hariciye vekilliğinin mümessilinin de hazır 
bulunduğu içtimada tetkik ve müzakere olundu: 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olu
nan mütalealara ve verilen izahata nazaran ka
nun lâyihasının derpiş ettiği Anlaşma memle

ketimizin menfaatine uygun görülmüştür. 
Aynen kabul edilen kanun lâyihası havale

si veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ha. En. Reisi M. M. Kâtip 
Konya İstanbul Tokad 

M. Göker A. Ş. Esmer N. Foroy 
Ankara Antalya Diyarbakır 

F. R. Atay Dr. C. Tunca Dr. 1. T. Öngören 
Diyarbakır Elâzığ 

Zeki M. Alsan F. A. Aykaç 
Gümüşane Seyhan 
Edip Tor Naci Eldeniz 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/437 
Karar No. 32 

Yüksek Beislige 

Hollanda ile aramızda mevcut olup son defa 
iki ay müddetle temdit edilmiş olan 27 şubat 
1937 tarihli Tediye anlaşması ve İktisadî iş bir
liği protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret 
anlaşmasının 15 gün daha uzatılması hakkında 
Hariciye vekâleti tarafından hazırlanıp İcra Ve
killeri Heyetince 6 - VI -1940 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası mu
cip sebepleri \ e Hariciye encümeni mazbatasile 
birlikte Encümenimize havale buyurulmuş ol
makla Ticaret ve Hariciye vekâletleri mümes
silleri hazır bulundukları halde tetkik ve mü-
talea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen izahata göre kanun lâyi
hasının aynen kabulü Encümenimizce de muva-

16-IV-1941 

fık görülmüştür. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat E. Reisi 

Giresun 
/ . Sabuncu 
Afyon K. 

Bere Türker 
Ankara 
A. Ulus 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

Kars 
K. Arıklı 

Niğde 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon K. 
H. Erkan 

Edirne 
T. Göksel 
Erzincan 

Salih Başotaç 
Kastamonu 

M. Celâl Bayar 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 

M. Eriş 
Eskişehir 

Emin Sazak 
İzmir 

Benal Anman 
Konya 

H. Dikmen 
Zonguldak 

Dr. B. Ferid Talay M. Bozma 

( S. Sayısı : 143 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Hollanda arasında mevcut 27 şu
bat 1937 tarihli Tediye Anlaşması ve İktisadî İş 
Birliği Protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret 
Anlaşması ve bunların merbutlarının 15 mayıs 
1940 tarihine kadar temdidi hakkında kanun lâ

yihası 

MADDE 1 — Hollanda ile aramızda mevcut 
olup 1 mayıs 1940 tarihinden meriyetten çıkan 
27 şubat 1937 tarihli Tediye Anlaşması ve İkti
sadî t} Birliği Protokolü ile 19 mart 1937 tarihli 
Ticaret Anlaşması ve bunların merbutları 15 
mayıs 1940 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş.V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

6 
Ad. V. 
Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î. V. 

R. Karadeniz 
Ti. V. 
İV. Topcoğlu 

- VI -1940 
M. M. V. 

S. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

//. Çakır 
Zr. V. 

M. Erkmen 

>ve«< 
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S. Sayısı: 144 
Türkiye - ingiltere arasında 3 şubat 1940 tarihinde imza 
edilen ticaret ve tediye anlaşmasının 3 ncü maddesinin 2 nci 

bendinin tavzihine dair teati olunan notaların tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümenleri 

mazbataları (1/520) 

T. C. 
Başvekâlet 4-XII-1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5354 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3 şubat 1940 tarihli Türkiye İngiliz Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 3 ncü maddesinin 2 nci 
bendinin tavzihi hakkında 7 - X - 1940 tarihinde İngiltere Büyük Elçiliğile teati edilen notaların 
kabul ve tasdiki hakkında 28 - II - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesi ve notalarla birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Hükümeti beyninde Londrada 3 şubat 
1940 tarihinde münakit Ticaret ve tediye anlaşmasının 3 ncü maddesinin 2 nci bendinde sözü geçen 
«arazi» tabirile kastedilen memleketler meyanma, ingiliz lirası havzası cüzünü teşkil ettikleri 
müddetçe, bu havzaya dahil bazı memleketlerin de ithali, bilhassa bu günkü şerait dolayısile bu 
gibi memleketlerle vaki ticarî mübadelelerimizin tekasüfü muvacehesinde, menfaatimize uygun 
bulunduğundan bu hususu teminen, ingiltere Büyük Elçiliğile, vaki mutabakat üzerine, 7 - X -1940 
tarihinde teati edilen suret ve tercümeleri melfuf notalar Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek 
tasdiklerine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. : 1/520 
Karar No. : 17 

19 - XII l 1940 

Yüksek Reisliğe 

3 şubat 1940 tarihli Türkiye - İngiliz Ticaret 
ve Tediye anlaşmasının üçüncü maddesinin ikinci 
bendinin tavzihi hakkında 7 - X - 1940 tarihinde 
İngiltere Büyük elçiliği ile teati olunan notala
rın kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
28 - XI - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası Encümenimize hava
le Duyurulmakla Hariciye vekilinin huzurile mü
zakere ve tetkik olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan edilen 
mütalealara ve Hariciye vekili tarafından veri

len izahata nazaran kanun lâyihasının istihdaf 
ettiği anlaşma menfaatimize uygun görülmüştür. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası; havalesi 
veçhile İktisat encümenine tevdi buyuru!mak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. R. M. M. Kâtip 

Konya İstanbul Tokad 
A. M. Göker A. Ş. Esmer N, Poroy 

. Bolu Diyarbakır Diyarbakır 
H. G. Çambel Dr. î. T. Öngören Z. M. Alsan 

Erzurum Gümüşane MÎanisa 
Gl. P. Demirhan E. S. Tör H. ''Bay ur 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. İ/520 
Karar No. 30 

16 -m- 1941 

Yüksek Reisliğe 

3 şubat 1940 tarihli Türkiye - İngiltere Ti
caret ve Tediye Anlaşmasının üçüncü maddesi
nin ikinci bendinin tavzihi hakkında 7- X * 1940 
tarihinde İngiltere Büyük Elçiliği ile teati edi
len notaların kabul ve tasdiki hakkında Hari
ciye vekâleti tarafından hazırlanıp İcra Vekil
leri Heyetince 28- XI -1940 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesi ve Hariciye encümeni mazbata-
sile birlikte encümenimize havale buyurulmuşı 
olmakla Ticaret ve Hariciye vekâletleri mümes
silleri hazır bulundukları halde tetkik ve mü-
talea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olu
nan mütalealardan ve verilen izahata göre bu 
Anlaşmanın memleketimiz menfaatlerine uygun 
olduğu görülmüş olmakla kanun lâyihası encü-

menimizcede aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilttıek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

İktisat En. Rs. 
Giresun 
1. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç Türker 
Ankara 
A. Ulus 

Gazianteb 
N. Pazarbaşı 

Kars 
K. Arıklı 

Niğde 
Dr. B. F. Halay 

M. M. 
Rize 
P. Sirmen 

Afyon K. 
H. Erkan 

Edirne 
T. Göksel 

Erzincan 
8. Başotaç 

Kastamonu 
M. C. Bayar 

Zonguldak 
M. Bozma 

Kâ. 
Bilecik 
K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Eskişehir 
E,. Sazak 

İzmir 
B. Anman 

Konya 
H. Dikmen 

( S. Sayısı : 144 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3 - II -1940 tarihli Türk - ingiliz Ticaret ve Te
diye anlaşmasının 3 ncü maddesinin ikinci ben

dinin tavzihine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3 - II - 1940 tarihli Türk - İn
giliz Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 3 ncü 
maddesinin 2 nci bendinin tavzihi hakkında 
7 - X -1940 tarihinde ingiltere Büyük Elçiliğile 
teati edilen notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 28 - XI - 1940 
Bş. V. 

Dr, R. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. încedayt 

Ad. V. M. M. V. 
Fethi Okyar S. Arıkan 

Ha. V. Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu. F. Ağralı 

Na. V. îk. V. 
A. F. Cebesoy H. Çakır 

G. î . V. Zr. V. 
R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

T. V. 
M. ökmen 

( Fİ. Sayısı : 144.) 
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S. Sayısı: 145 
25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman hususî anlaşmasına 
mütedair notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Ha

riciye ve iktisat encümenleri mazbataları 1/561) 

T. C. > ; ' ; 
Başvekâlet 4 - II - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/401 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

25 - VII - 1940 tarihli Türk - Alman hususî anlaşmasına bağlı 2 numaralı protokoldeki tediye 
ve mahsuplarına ait müddetin iki ay uzatılması ve anlaşmaya bağlı C listesindeki 1 000 000 lira
lık üzüm kontenjanının kaldırılarak ceviz ve fındık kontenjanının 2 000 000 liraya çıkarılmasına 
dair olan notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
22 - I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman Hususî anlaşması protokollerinden 2 numaralı protokolde 
tamamen veya kısmen feshedilecek mukavelelere ait tediyeler ve mahsupların icrası için tayin 
edilmiş olan 4 aylık müddet 10 ilk kânun 1940 da hitam bulmuş olduğu halde tasfiye muameleleri 
ikmal edilememiştir. Bu vaziyet muvacehesinde her iki taraf alâkadarlarmca serdolunan talep na
zarı itibare alınarak bahis mevzuu müddetin iki ay daha uzatılması ve bu suretle tediye ve mah
supların tamamlanmasına imkân verilmesi muvafık görülmüştür. 

Hususî anlaşmaya merbut C listesinde yazılı bulunan 1 000 000 liralık üzüm kontenjanının 
kaldırılması ve bunun ilâvesile ayni listedeki 1 000 000 liralık ceviz ve fındık kontenjanının 
2 000 000 liraya çıkarılması piyasa vaziyetimize daha uygun olmak itibarile faydalı olacaktır. 

25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman anlaşmalarile derpiş edilmiş olan tasfiye muamelelerini 
ikmalini temin ve C listesi kontenjanlarından ikisini hali hazır piyasa imkânlarile telif maksadıle 
Alman sefaretile teati edilen iki nota Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasviplerine arzo-
lunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni ' 21 - III -1941 

Esas No. 1/561 ' , 
Karar No. 20 

Yüksek Eeisliğe 

' 25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman husu
sî Anlaşmasına bağlı iki numaralı protokolde
ki tediye ve mahsuplara ait müddetin iki ay uza
tılması ve Anlaşmaya bağlı C listesindeki bir 
milyon liralık üzüm kontenjanının kaldırılarak 
ceviz ve fındık kontenjanının iki milyon liraya 
çıkarılmasına dair olan notaların tasdiki hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 22 -1 -1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
encümenimize havale buyurulmakla Hariciye 
vekilliğinin de mümessili hazır bulunduğu içti-
mada tetkik ve müzakere olundu: 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olu
nan mütalealara ve verilen izahata nazaran ka-

25 temmuz 1940 tari (ili Türk - Alman hususî 
anlaşmasına bağlı iki numaralı protokoldeki te
diye ve mahsuplara ait müddetin iki ay uzatıl
ması ve anlaşmaya bağlı C listesindeki bir mil
yon liralık üzüm kontenjanının kaldırılarak ye
rine ceviz ve fındık kontenjanının iki milyon 
liraya çıkarılmasına dair olan notaların tasdiki 
hakkında Hariciye vekâleti tarafından hazırla
nıp îcra Vekilleri Heyetince 22 -1 -1941 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye encü
meni mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi 
buyurulmuş olmakla Ticaret ve Hariciye vekâ
letleri mümessilleri hazır bulundukları halde 
tetkik ve mütalea olundu. 

nun lâyihasının derpiş ettiği Anlaşma memleke
timizin menfaatine uygun görülmüştür. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havale
si veçhile îktısat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Eeisliğe sunulmuştur. 

Ha. En. Eeisi M. M. Kâtip 
Konya İstanbul Tokad 

M. Göker A. Ş. Esmer N. Foroy 
Ankara Antalya Diyarbakır 

F. R. Atay Dr. C. Tunca Zeki M. Alsan 
Diyarbakır Elâzığ 

Dr. 1. Tali Öngören F. A. Aykaç 
G-ümüşane Seyhan 
Edib T ör Naci Eldeniz 

Verilen izahata ve mucip sebepler lâyihasın
da dermeyan olunan mütalealara göre kanun 
lâyihasının derpiş eylediği anlaşmalar memleke
timizin menfaatlerine uygun olduğu görülmüş 
olduğundan kanun lâyihası esas itibarile kabul 
edilmiştir. 

İkinci madde de bu kanunun notaların te
ati tarihinden itibaren muteber olduğu yazılıdır. 
Halbuki 3970 numaralı kanunla üç ay zarfında 
Meclisin tasvibine arzedilmek üzere Hükümete 
ticarî muahede akit ve imzası salâhiyeti verilmiş 
olduğu cihetle böyle bir hükme lüzum bulunma
maktadır. Bu itibarla mezkûr maddede deği
şiklik yapılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 16 - IV- 1941 
Esas No. 1/561 

Karar No. 31 
Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı: 145 ) 
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Yüksek Reisliğe sunulur. 
iktisat E. Reisi M. M. Kâtip 

Criresuıı Rize Bilecik 
/. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

Berç T ürker H. Erkan M. Eriş 
Ankara Edirne Erzincan 
A. Ulus T. Göksel Salih Başotaç 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman Anlaşması 
protokollarından 2 numaralı protokolda tama-
men veya kısmen feshedilecek mukavelelere ait 
tediyeler ve mahsupların icrası için tayin edil
miş olan dört aylık müddetin iki ay daha tem
didi ve aynı anlaşmaya bağlı (C) listesindeki 
1 000 000 liralık üzüm kontenjanının kaldırıl
ması ve bunun ilâvesile ceviz ve fındık kontenja
nının 2 000 000 liraya çıkarılması hakkında Al
man sefaretile teati olunan notaların tasdikına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 25 temmuz 1940 tarihli Türk -
Alman Hususî anlaşması protokollerinden 2 nu
maralı protokolde tamamen veya kısmen feshe
dilecek mukavelelere ait tediyeler ve mahsupla
rın icrası için tayin edilmiş bulunan dört aylık 
müddetin iki ay daha temdidi ve ayni anlaşma
ya bağlı C listesindeki 1 000 000 liralık üzüm 
kontenjanının kaldırılması ve bunun ilâvesile 
ceviz ve fındık kontenjanının 2 000 000 liraya 
çıkarılması hakkında Alman sefaretile teati edi
len notalar kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun notaların teati ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

22 -1 -1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam F. Okyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

F. öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. tncedayt M. ökmen 

(S . Say: 

Eskişehir Gazianteb izmir 
Emin Sazak Nuri Pazarbaşı Benal Anman 

Kars Kastamonu Konya 
K. Arıklı M. Celâl Bayar H. Dikmen 

Niğde Zonguldak 
Dr. R. Ferid Talay M. Bozma 

İKTISAT ENCÜMENININ DEĞÎŞTIRIŞ! 

25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman anlaşması 
protokollerinden 2 numaralı protokolde tama
men veya kısmen feshedilecek mukavelelere ait 
tediyeler ve mahsupların icrası için tayin edil
miş olan dört aylık müddetin iki ay daha tem
didi ve ayni anlaşmaya bağlı C listesindeki 
1 000 000 liralık üzüm kontenjanının kaldırıl
ması ve bunun ilâvesile ceviz ve fındık konten
janının 2 000 000 liraya çıkarılması hakkında 
Alman sefaretile teati olunan notaların tasdi

kına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 25 temmuz 1940 tarihli Türk -
Alman hususî anlaşması protokollerinden 2 nu
maralı protokolde tamamen veya kısmen feshe
dilecek mukavelelere ait tediyeler ve mahsupla
rın icrası için tayin edilmiş bulunan dört aylık 
müddetin iki ay daha temdidi ve ayni anlaşmaya 
bağlı C listesindeki 1 000 000 liralık üzüm kon
tenjanının kaldırılması ve bunun ilâvesile ceviz 
ve fındık kontenjanının 2 000 000 liraya çıka
rılması hakkında Alman sefaretile teati edilen 
notalar kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 146 
Türkiye -Belçika ticaret ve Takas itilâfnamelerîile bunlara 
müzeyyel anlaşmanın temdidi hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve iktisat encümeleri mazbataları (1/434) 

r. c. 
Başvekâlet 12-Vî -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı i 6/2599 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Markiye ile Belçika arasında mevcut 24 mayıs 1934 tarihli Ticaret ve 31 mayıs 1934 tarihli Ta

kas İtilâfnamelerile 31 mayıs 1034-tarihli Ticaret ve Takas itilâf namelerine müzeyyel anlaşmanın 
İf haziran $940 tarihine kadar temdidi hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
ISeyetinee 28 - V -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
blsilep birliİte sunulmuştur, 

Adı geçen Anlaşmaların temdidini temin için teati olunan notaların İcra Vekilleri Heyetince 
muvakkaten tasdik edildiğini saygılarımla arzederim* 

' - Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Belçika ü̂e aramızda mevcut 24 mayıs 1934* tarihli ticaret ve 31 mayıs 1934 tarihli takas itilâf -
nameleri il$ 31 mayıs 1934 tarihli Ticaret ve takas itilâf namelerine müzeyyel anlaşma, tarafımızdan 
feshedildiğinden 23-nisan 1940 itarihinde meriyet mevkiinden-kalkmaları icap etmekte idi: 

Ancak yukarıda maruz mefsuh anlaşmaların yerine» iki tarafın menfaatlerine ve bu'günün ik
tisadî dcaplarma daha uygun, yeni anlaşmalar ikamesi için cereyan edeeek müzakerelerin 23 nisan 
1940, .tarihine kadar başlayıp bitirilmesi kabil olamıyacağı tebeyyün* eylemesi üzeride aralikta iki 
memleket ticaretinin sekteye uğramaktan vikayesi için mefsuh anlaşmaların 1 haziran 1940 tarihi
ne kadar uzatılmaları kararlaştırılmış ve keyfiyet Brüksel elçiliğimizle Belçika Hariciye Nezareti 
arasında nota teatisLsuretile temin.edilmiştir. 

iki. memleket arasındaki ticarî mübadelelerin arızasız olarak devamını teminen yapılan bu tem
dit keyfiyeti menafîimize uygun olduğundan tasdiki' Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine ar-
zolünur. 



- 2 -
Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No, 1/434 
Karar No. 25 

21-12^1941 

Yüksek, Eeisliğe 

Türkiye ile Belçika arasında mevcut 24 ma
yıs 1934 tarihli Ticaret ve 31 mayıs 1934 ta
rihli. Takas Îtilâfnamelerile 31 mayıs 1934 tarihli 
Ticaret ve Takas İtilâf namelerine müzeyyel An
laşmanın 1 haziran 1940 tarihine kadar temdi
di hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 25 - V -1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası encümenimize havale Duyurulmakla Ha
riciye vekilliğinin bir mümessilinin de hazır bu
lunduğu içtimada-müzakere ve tetkik olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan edilen 
mütalealara ve verilen izahata nazaran kanun 

lâyihası menfaatimize uygun görülmüştür. 
Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 

veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Antalya 

Kâtip 
Tokad 

N, Poroy 
Bolu 

Ha. En. Reisi 
Konya 

M. Göker 
Ankara 

F, R. Atay Dr. €. Tunca Dr. î. T. Öngören 
Diyarbakır , r ; 'Elâzığ ' 

Zeki M. Alsan ; F. A. Aykaç 
Gümüşane Seyhan 
Edib Tor Naci Eldeniz 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îküsat encümeni 
Esas No. 1/434 
Karar No. 33 

Yüksek Eeisliğe 

16 -IV-1941 

Türkiye1 ile Belçika arasında mevcut 24 ma
yıs 1934 tarihli Ticaret ve 31 mayıs 1934 tarihli 
Takas itilâf namelerile 31 mayıs 1934 tarihli Ti
caret ve Takas itilâfnamelerine müzeyyel An
laşmanın 1 haziran 1940 tarihine kadar temdidi 
hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 28 - V -1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mueibesi ve Hariciye encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize havale bu-
yurulmuş olmakla Hariciye ve Ticaret vekâlet
leri mümessilleri hazır bulundukları halde tet
kik ve mütalea olundu. 

Mucib sebepler lâyihasında dermeyan olu
nan mütalealara ve verilen izahata göre kanun 
lâyihasının aynen kabulü muvafık görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedi'lmek üzere 
Yüksek Eeisliğe, sunulur. 

İktisat En. Es. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 
Berç Türker 

Ankara 
A. Ulus 

Gazianteb 
N. Pazarbaşı 

Kars 
K. Arıklı 

Niğde 
Dr. R. F. Talay 

M. M. 
Bize 

F. Sirmen 
Afyon K, 

H. Erkan 
Edirne 

T. Göksel 
Erzincan 

S. Başotaç 
Kastamonu 

M. C. Bayar 
Zonguldak 
N. Bozma 

Kâ-
Bilecik 

K.Gülek 
Ankara 
M.. Eriş 

Eskişehir 
E. Sazak 

İzmir 
B. Anman 

Konya 
H. Dikmen 

( S. Sayısı : 146 ) 



ÖÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Belçika arasında mevcut 24 maıjlâ 
1934 tarihli Ticaret ve 31 mayıs 1934 tarihli 
Takas İtİlâfnameleri ile 31 mayıs 1934 tarihli 
Ticaret ve Takas İtilâf namelerine müzeyyel An
laşmanın 1 haziran 1940 tarihine kadar temdidi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belçika ile aramızda mevcut 
ve hükmü 23 nisan 1940 tarihinde biten 24 ma
yıs 1934 tarihli Ticaret ve 31 mayıs 1934 tarihli 
Takas ve 31 mayıs 1934 tarihli Ticaret ve Ta
kas îtilâfnamelerinş müzeyyel Anlaşma 1 ha
ziran 1940 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 28 - V -1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arikan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk.^V. 
Yücel A. F. Ceoesoy H. Çakır 

S.î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcuoğlu 

[ 9. Savısı : 146) 





S.Sayısı:|47 
Türkiye - Hollanda arasında mevcut 27 şubat 1937 tarihli 
tediye anlaşması ve iktisadî işbirliği Protokolü ile 19 mart 
1937 tarihli Ticaret anlaşması ve bunların merbutlarının 
hitam tarihinden itibaren I mayıs 1940 tarihine kadar iki ay 
müddetle temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 

iktisat encümenleri mazbatalari (1/362) 

TLC. 
Başvekalet ~ ' 6 - IV - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ayx : 6/1511 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Holanda ile aramızda mevcut 27 şubat 1937 tarihli Tediye anlaşması ve iktisadî iş birliği protoko
lü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret anlaşması ve bunların merbutlarının hitam tarihlerinden itiba
ren 1 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle temdidi hakkında Hariciye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - III - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası ile esbabı mucibesinin ve merbutlarının suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hollanda ile aramızda mevcut 27 şubat 1937 tarihli Tediye Anlaşması ve iktisadî iş Birliği 
Protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret Anlaşması tarafımızdan feshedildiğinden 1 mart 1940 
tarihinden itibaren meriyet mevkiinden kalkmış bulunmaktadır. 

Ancak yukarıda maruz mefsuh Anlaşmaların yerine, iki Tarafın menfaatlerine ve bu günün 
iktisadî icaplarına daha uygun bir Anlaşma ikamesi için cereyan edecek müzakerelerin 1 mart 
1940 tarihine kadar başlayıp bitirilmesi kabil olamayacağı tebeyyün eylemesi üzerine aralıkta iki 
memleket ticaretinin sekteye uğramaktan vikayesi için mefsuh Anlaşmaların meriyetlerinin hita
mı tarihinden itibaren, iki ay müddetle, yani 1 mayıs 1940 tarihine kadar uzatılmaları kararlaştı
rılmış ve keyfiyet Ankaradaki Hıpllanda sefareti ile nota teatisi suretile temin edilmiştir. 

iki memleket arasındaki ticairî mübadelelerin arızasız olarak devamını teminen yapılan bu 
temdit keyfiyeti menafiimize uygun olduğundan tasdiki -Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine 
arzolunur, 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/362 
Karar No. 22 

21 - III -1941 

Yüksek Reisliğe 

Hollanda ile aramızda mevcut 27 şubat 1937 
tarihli Tediye anlaşması ve İktisadî iş birliği 
protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret anlaş
ması ve bunların merbutlarının hitam tarihin
den itibaren 1 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay 
müddetle temdidi hakkında Hariciye vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - III -
1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası Encifmenimize havale buyu-
rulmakla Hariciye vekilliğinin mümessilinin ha
zır bulunduğu iç, tim ada tetkik ve müzakere 
olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen izahata nazaran kanun 
lâyihasının derpiş ettiği anlaşma memleketimi

zin menfaatine uygun görülmüştür. 
Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 

veçhile İktisat encümeniae tevdi buyurûlmak 
üzere Yüksek Reisliğe, sunulur. 

Hariciye E. Reisi 
Konya 

M. Göker 
Ankara 

F. R. At ay 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

M. M. 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 

Elâzığ 
F. A. Aykaç 

Kâtip 
Tokad 

İV. Poroy 
Diyarbakır 
Dr. İ. Tali 

öngören 
Cfümüşane 
Edib S. T ör 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/362 
Karar No. 35 

16-IV-1941 

Yüksek Reisliğe 

Hollanda ile aramızda mevcut 27 şubat 1937 
tarihli Tediye anlaşması ve İktisadı iş birliği 
protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret an
laşması ve bunların merbutlarının müddetlerinin 
bittiği tarihten itibaren iki ay daha temdidi 
hakkında Hariciye vekâleti tarafından hazırla
nıp İcra Vekilleri Heyetince 18 - III -1940 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye encü
meni mazbatasile birlikte Encümenimize havale 
buyurulmuş olmakla Ticaret ve Hariciye vekâ
letleri mümessilleri hazır bulundukları halde tet
kik ve mütalea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen izahata göre kanun lâ -
yihasının aynen kabulü Encümenimizee de mu

vafık görülmüştür. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat E. Reisi 

(i iresun 
î. Sabuncu 
Afyon K. 

Bere T ürker 
Ankara 

A. Ulus 
G azianteb 

Nuri Pazarbaşı 
Kars 

K. Artklı 
Niğde 

Dr. R. Ferid T alay 

M. M.- . 
Rize 

Fuad S irmen 
Afyon K. 

II. Erkan 
Edirne 

T. Göksel 
Erzincan 

Salih Basotaç 
Kastamonu 

M. Celal Bay ar 
Zonguldak 

M. Bozma 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Eskişehir 
Emin Sazak 

İzmir 
Benal Anman 

Konya 
H. Dikmen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Hollanda arasında mevcut 27 şubat 
1937 tarihli Tediye Anlaşması ve İktisadî iş bir
liği protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret 
Anlaşması ve bunların merbutlannın hitam ta
rihinden itibaren 1 mayıs 1940 tarihine kadar 
iki ay müddetle temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE İ — Hollanda ile aramızda, mevcut 
olup 1 mart 1940 tarihinde meriyetten çıkan 
27 şubat 1037 tarihli Tediye Anlaşması ve ik
tisadî iş birliği protokolü ile 19 mart 1937 ta
rihli Ticaret Anlaşması ve bunların merbutları 
1 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle 
temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 
; İ8-IIİ-1940 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam FetM Okyar N. Tınaz 

Da. V. " Ha.y . :','. Mal. V. -
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. Hr. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

- Mu. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

( S, Sayısı : J.47 ) 
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HÜRET 

Ankara, 29 §ubat 1930 
Bay Elçi, 

Memleketlerimiz arasında yeni Ticaret ve. Tediye Anlaşmalarının akdine intizaren, Hükümeti
min, 27 şubat 1937, 19 mart 1937 ve 27 şubat. 1937 tarihlerinde imzalanmış.bulunan Tediye ve Tica
ret Anlaşmaları ile İktisadî iş birliği protokolünün meriyetlerinin, inkizaları. tarihlerinden itibaren 
iki ay müddetle, temdidi hususunda mutabık olduğunu Ekselansınıza bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Yüksek tazimlerimin teminatının kabulünü rica ederim. 

Son Excellence 
M. le Dr. Philipjs t Ghrisfcraıan Visser, 
Müıistre des Pays - Bas, 

Ankara 

SURET 

Ankara, 29 şubat 1940 
Bay Vekil, 

Memleketlerimiz arasında yeni Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının akdine intizaren, Hükümetimin, 
27 şubat 19J7, 19 mart 1937 ve 27 şubat 1937 tarihlerinde imzalanmış bulunan Tediye ve Ticaret An
laşmaları ile İktisadî işbirliği protokolünün meriyetlerinin, inkizaları tarihlerinden itibaren iki ay 
müddetle, temdidi hususunda mutabık olduğunu Ekselansınıza bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Yüksek tazimlerimin teminatının kabulünü rica ederim. 
(İmza) Visser 

Ekselans Bay Şükrü Saraçoğlu, 
Hariciye vekili, 

Ankara 

iv«^< 
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S. Sayısı: 148 
Türkiye - Bulgaristan Ticaret Anlaşmasına merbnt (A) 
lahikasında derpiş olunan takas müddetinin altı aydan 
bir seneye iblâğı hakkında yapılan anlaşmanın tasdikına 

dair kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümenleri 
mazbataları (1/500) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - X - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4716 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 mayıs 1935 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut «.A» 
lahikasında derpiş olunan takas müddetinin 6 aydan 1 seneye iblâğı hakkında yapılan anlaşmanın 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 - JX - 1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 mayıs 1935 tarihli Ticaret anlaşmasına merbut (A) 
lahikası hükümlerine göre iki memleket arasındaki takas muameleleri salâhiyettar makamların 
önceden mutabakatları ile verilecek bir müsaadeye tâbi tutulmaktadır. Ayni anlaşma bu müsaade
leri 6 aylık bir müddetle mukayyet bulundurmaktadır. 

Takas işleri hakkında bu gün tatbik olunan umumî rejim bu kabil muamelelerin intacı için 
bir senelik bir müddet derpiş etmekte ve bu müddetin, icaba göre, daha ziyade temdidi imkânı da 
mevcut bulunmaktadır. Halbuki, yukarıda arzolunduğu veçhile, Bulgaristan ile aramızda mevcut 
anlaşmada bu müddet 6 ay olarak tesbit kılınmış bırlunduğu için mübadele'er mir 'külâtUı karşılan
makta ve bu hal ise hassatan tacirlerimizin mütemadi şikâyetlerini davet etmekte idi. 

İki memleket arasındaki mübadelâtm kolaylıkla cereyanını temin maksadile Bulgaristan ile 
aramızda mevcut Ticaret anlaşmasındaki takas müddetine ait hükmün de, umumî rejimimizde 
derpiş edildiği şekilde, bir seneye çıkarılması düşünülmüş ve bu husus Sofya Elçiliğimiz ile Bul
garistan Hariciye Nezareti arasında nota teatisi suretile temin edilmiştir. 

Bulgaristan ile ticarî mübadelelerin daha kolaylıkla ve müsait şartlar içinde cereyanım temin için 
yapılan bu Anlaşma menfaatlerimize uygun olmakla tasdik ve kabulü Büyük Millet Meclisinin 
yüksek tasvibine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/500 
Karar No. 28 

24 - / / / -1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 
mayıs 1985 tarihli Ticaret anlaşmasına merbut 
(A) lahikasında derpiş olunan takas müddeti
nin 6 aydan 1 seneye iblâğı hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tince 24 - IX -1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası encümenimi
ze havale buyurulmuş olmakla Hariciye vekilliği 
mümessilinin hazır bulunduğu içtimada tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olu
nan mütalealara ve verilen izahata nazaran ka
nun lâyihasının derpiş ettiği anlaşma memleke
timizin menfaatine uygundur. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Hariciye b). İlcisi 
Konya 

.!/. Çöker 
Ankara 

F. H. At ay 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

Manisa 
Hikmet Hay ur 

M. M. 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Klâzığ 
I'\ A. Ay kaç 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Kâtip 
Tokad 

N. Poroy 
Diyarbakır 
Dr. î. Tali 
Öngören 

(iümüşane 
Edib S. Tör 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. il/.. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/500 
Karar No. 38 

16-IV-1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 
mayıs 1935 tarihli Ticaret anlaşmasına merbut 
(A) lahikasında derpiş olunan takas müddetinin 
altı aydan bir seneye iblâğı hakkında yapılan 
anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekâleti 
tarafından hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince 
24 - IX -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanım lâyihası esbabı mucibesi ve 
Hariciye encümeni mazbatasıle birlikte encüme
nimize havale buyurulmuş olmakla Ticaret ve 
Hariciye vekâletleri mümessilleri hazır bulun
dukları halde tetkik ve mütalea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında serdolunan mü
talealara ve verilen izahlara göre yapılan anlaş
ma memleketimizin menfaatlerine uygun görül
düğünden kanun lâyihasının avnen kabulü en-

cümenimizce muvafık bulunmuştur. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat En. Rs. 

Giresun 
/. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç T ürker 
Ankara 

A. Ulus 
' Gazianteb 
N. Pazarbaşı 

Kars 
K. Arıklı 

Niğde 
Dr. E. F. T alay 

M. M. 
Rize 

F. Sirmen 
Afyon K. 
II. Erkan 

Edirne 
T. Göksel 
Erzincan 

8. Başotaç 
Kastamonu 
M. C. Bayar 

Zonguldak 
N. Bozma 

Kâ. 
Bilecik 

K. Gülfik 
Ankara 
M. Eriş 

E$kişehir 
E. Sazak 

îzmir 
B. Anman 

Konya 
H. Dikmen 

( S. Sayısı : 148 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 ma
yıs 1935 tarihli Ticaret anlaşmasına merbut 
« A » lahikasında derpiş olunan takas müd-. 
detinin 6 aydan 1 seneye iblâğı hakkında yapı
lan Anlaşmanın tasdikına dair kanun- lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan arasın- I killeri Heyeti memurdur. 
da mayıs 1935 tarihli Ticaret anlaşmasına mer
but « A » lahikasında derpiş olunan takas müd
detinin 6 aydan 1 seneye iblâğı hakkında Bul
garistan Hükümeti ile yapılan anlaşma kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve-

24 - IX -1940 
Bş. Y. 

Dr. E. Saydam 
Da. Y, 

Fayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. Y. 
Dr. 11. Alataş 

Mü. Y. 
. 1. Çetinkaya 

Ad. Y. 
Fethi Okyar 

Ha. Y. 
Ş. Saraçoğlu 

Na, Y. 
A. F. Cebesoıj 

G. t V. 
R. Karadeniz 

Ti. Y. 
N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

İk. Y. 
/ / . Çakır 

Zr. Y. 
Muhlis Er km en 

T. C. 
Sofya Elçiliği 

751/127 

Şifahî takrir 

Türkiye Elçiliği aşağıdaki hususu Hariciye ve Mezahip Nazareti Kraliyesinin Ittılaına arz ile 
şeref kesbeyler : 

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 27 mayıs 1935 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut «A» la
hikası hükümlerine göre takas muamelelerine iki memleket salâhiyettar makamları önceden mutabık 
kalarak müsaade etmelidirler ve müsaadeler ancak altı ay için muteberdir. 

Diğer Ticaret Anlaşmalarında da mevcut bulunan bu müddet, tatbikatın tebarüz ettirildiği veç
hile, kâfi gelmemekte ve müşkilât ihdasından halî kalmamakta idi. Türkiye Hükümeti umumî ta
kas rejimini tanzim, için ittihaz eylediği kararlarla bu müddeti bir seneye çıkarmıştır ve hatta 
daha ziyade temdit olunabileceği bazı ahval de derpiş edilmiştir. Bununla beraber5 yukarıda bahis 
mevzuu edilen «A» lahikası hükümleri meriyette kalmakta devam etmekte ve iki memleket arasın
daki ticarî münasebetlere hailler ihdas ile alâkadarların şikâyetlerini davet eylemektedir. 

Mevcut Ticaret anlaşmasını bugünkü iktisadî şartlara intibak ettirmek için ileride yapılacak mü
zakereler sırasında bahis mevzuu edilen noktanın dikkat nazarına alınarak - mütekabil ticarî me
nafim istilzam ettirdiği şekilde - tadil olunacağı şüphesizdir. Ancak, düşünülen tadilâtın tesbit 
ve meriyete vazma kadar uzun bir müddetin geçeceğini gözönüne almak lâzımdır. 

Hariciye ve Mezahip Nazareti Kraliyesiııe 
Sofya 

Bu itibarla, Türkiye Elçiliği, iki memleket tacirlerini daha fazla mutazarrır etmemek üzere, «A» 
lahikasının hususî takas muamelelerinin icrasına müteallik hükümlerinin ilgası ve yahut orada der
piş edilen müddetin bir seneye iblâğı için alâkadar devair nezdinde tavassutta bulunmasını Ne-

( S, Sayısı : 148 ) 
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zareti Kraliyeden rica eyler. 

Elçilik, arzu edilen tadile müteallik notaların yakında teati edilebilmesi iyin, Hariciye Nezareti
nin cevabını biran evvel bildireceğini ümit eyler. 

Elçilik, Nezaret Kraliyeye en derin hürmetlerini teyit için bu vesileden istifade eyler. 

Sofya, 31 temmuz 1940 

Hariciye ve Mezahip Nezareti 
No. 17837/41/11 Sofya, 10 ağustos 1M0 

Şifahî takrir 

İki memleket arasındaki hususî takas muamelelerini kolaylaştırmak isteyen Bulgar Hükümeti
nin 27 mayıs 1935 tarihli Türkiye - Bulgaristan Ticaret Anlaşmasına merbut «A» lahikasında der
piş edilen 6 aylık müddetin 1 seneye iblâğına muvafakat eylediğini Hariciye Nezareti Ktral iyesi, 
31 temmuz 1940 tarih ve 751/127 sayılı notaya cevaben, Türkiye Elçiliğinin ıttılaına arz ile şeref 
kesbeyler. 

Bu hususun teyidine intizaren Nezareti Kimliye Elçiliğe derin hürmetlerini teyit eyler. 

Türkiye Cumhuriyeti B İçiriğine 
Sofya 

Sofya Elçiliği 
847/152 

Şifahî takrir 

27 mayıs 1935 tarihli Türkiye - Bulgaristan Ticaret Anlaşmasına merbut «A» lahikasında der
piş edilen 6 aylık müddetin 1 seneye iblâğına Türkiye Hükümetinin muvafakat eylediğini Türki
ye Elçiliği, 10 ağustos 1940 tarih ve 17833/41/11 sayılı şifahî takrire cevaben, Hariciye; ve Me
zahip Nezaretine teyit ile şeref kesbeyler. 

Cumhuriyet Elçiliği Nezareti Kıraliyeye en derin hürmetlerini tecdit için bu vesileden istifade 
eyler. 

Sofia, 2 eylül 1940 
Hariciye ve Mezahip Nezareti Kıraliyesine 

Sofya 
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S. Sayısı: 149 
Türkiye - Bulgaristan arasında mevcut Ticaret Anlaşma
sına bağlı (A) lahikasında derpiş edilip b'r seneye çıkardan 
altı aylık takas müddetinin altı ay daha temdidi hakkında 

kanun lâyihası ve Hariciye ve iktrsat encümenleri 
mazbataları (1/562) 

T. C. 
Başvekâlet 3 - JIJ - 1911 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/809 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

17 -X-1940 tarih ve 6/4716 sayılı tezkereye zeyildir: 
Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 mayıs 1935 tarihli Ticaret anlaşmasına merbut (A) 

lahikasında derpiş edilip bilâhare bir seneye çıkarılan takas müddetinin tekrar altı ay temdidi hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26 - II -1941 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

3970 sayılı kanunun birinci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden bahsi geçen notaların İcra 
Vekilleri Heyetince tasdiki takarrür etmiş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 mayıs 1935 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut 
(A) lahikası hükümlerine göre iki memleket arasındaki takas muamelelerinin tasfiyesi için 6 aylık 
bir müddet verilmekte idi. Halbuki takas işleri hakkında bu gün tatbik olunan umumî rejim bu 
kabil muamelelerin intacı için bir senelik bir müddet derpiş etmekte olup icabına göre bu müddetin 
temdidi imkânı mevcut olduğundan, mezkûr 6 aylık müddet nota teatisi ile bir seneye çıkarılmış 
ve bu bapta yapılan anlaşma 14 -1 -1941 tarih ve 3970 numaralı kanunla meriyete girmişti. 

Bu kere, sırf bu bir senelik müddet zarfında tasfiyesi mümkün olamıyan takas muamelelerinin 
tasfiyesini ve dolayısile Bulgaristanla aramızda mevcut ticarî mübadelâtm sürüncemede kalma
masını temin etmek gayesile Bulgarlarla nota teatisi suretile yeni bir Anlaşma yapılarak bu müd
det bir defaya mahsus olmak Ü2;ere altı ay daha temdit edilmiştir. 

Bulgaristanla ticarî mübadelâtm daha kolaylıkla ve müsait şartlar içinde cereyanını temin et
mek, ve müddeti geçen takas muamelelerinin sürüncemede kalmasına mâni olmak maksadile ya
pılan bu Anlaşma menfaatlerimize uygun olmakla tasdik ve kabulü Büyük Millet Meclisinin yüksek 
tasvibine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 24 - III -1941 

Esas No. 1/562 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 
mayıs 1935 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut 
(A) lahikasında derpiş edilip bilâhare bir se
neye erkarılan takas müddetinin tekrar altı ay 
temdidi hakkında, Hariciye vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - II -1941 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası encümenimize havale Duyurulmak
la Hariciye vekilliği mümessilinin hazır bulun
duğu içtimada tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olu
nan mütalealara ve verilen izahata göre kanun 
lâyihasının derpiş ettiği Anlaşma memleketimi-

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 ma
yıs 19H5 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut « A » 
lahikasında derpiş olunup bilâhare bir seneye 
çıkarılmış olan takas müddetinin altı ay tem
didi hakkında Hariciye vekâleti taralından ha
zırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 2G - II -1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye en
cümeni mazhatasile birlikte Encümenimize ha
vale buyurulmuş olmakla Ticaret ve Hariciye 
vekâletleri mümessilleri hazır bulundukları hal
de tetkik ve mütalea olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen izahata göre yapılan An
laşmanın muvai'ık olduğu görülmüş ve kanım 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

zin menfaatlerine uygundur. 
Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 

veçhile iktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Ha. En. Reisi M. M. Kâtip 

Konya istanbul Tokad 
M. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 
Ankara Antalya Diyarbakır 

F. R. Atay Dr. C. Tunca Zeki M. Alsan 
Diyarbakır Elâzığ Gümüşane 

Dr. î. T. Öngören F. A. Aykag Edib Tor 
Manisa Seyhan 

Hikmet Bay ur Naci Eldeniz 

Yüksek Reisliğe 

İktisat E. Reisi 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç Türkcr 
Ankara 

A. Ulus 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
Kars 

K. Ankh 

sunulur. 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon K. 
/ / . Erkan 

Edirne 
T. Göksel 
Erzincan 

Salih Başotac 
Kastamonu 

M. Celâl Baıjar 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Eskişehir 
Emin Sazak 

tzmir 
Benal Anman 

Konya 
II. Dikmen 

Niğde Zonguldak 
Dr. H. Ferid T alay M. Bozma 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
iktisat encümeni 16-IV-1941 

Esas No. 1/562 
Karar No. 39 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 ma
yıs 1935 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut «A» 
lahikasında derpiş edilip bir seneye çıkarılan altı 
aylık Takas müddetinin tekrar altı ay temdidi 

hakkındaki notaların tasdikına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara
sında mevcut 27 mayıs 1935 tarihli Ticaret An
laşmasına merbut «A» lahikasında derpiş edilip 
bir seneye çıkarılan 6 aylık Takas müddetinin 
tekrar altı ay temdidi hakkında Sofya Elçiliği 
ile Bulgar Hariciye nezareti arasında teati edi
len notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
26 

B§. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

M İ V. 
Yücel 

S. İ. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
('. K. tncedayı 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebe soy 

(1 î. V. 
E. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

II - 1941 
M. M. V. 

S. Arıkan 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
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— 4 — 
Hariciye ve Mezahip Nezareti 

No. 25299 -46-11 Sofia, 18 - XII - 1910 

Şifahî takrir 

5 kânunuevvel 1940 tarih ve 1124/196 numaralı şifahî takrire, cevaben Hariciye ve Mezahip Ne
zareti Kraliyesi nota teatisi ile, (Nezaretin 10 -XII - 1940 tarih ve 17837 - 41 - 11, Elçiliğin eylül 
1940 tarih ve 847/152 numaralı notaları), bir seneye temdit edilmiş olan 6 aylık müddetin sırf bu 
bir senelik müddet zarfında tasfiye edilmesi mümkün olamayan takas muamelelerinin tasfiyesini 
kolaylaştırmak için tekrar bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay temdidi hususunda Bulgar Hükü
metinin mutabakatını Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğinin ıttılaına arzetmekle kesbi şeref eyler. 

İşbu noktanın teyidine intizaren Kraliyet Hariciye Nezareti muhterem Elçiliğe yüksek ilıtiıa-
matını tekrar eder. 

Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğine 
Şehirde 

Sofya lüçüiği 

Şifahî takrir 

18 kânunuevvel 1940 larih ve 25299/46 - 11 numaralı şifahî takrire cevaben Türkiye Elçiliği No
ta teatisi ile, (Nezaretin 10 - XII - 1940 tarih ve 17837 - 41 - 11, Elçiliğin eylül 1940 tarih ve 
847/152 numaralı notaları), bir seneye temdit edilmiş olan 6 aylık müddetin sırf bu bir senelik 
müddet zarfında tasfiye edilmesi mümkün olamayan takas muamelelerinin tasfiyesini kolaylaştır
mak için tekrar bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay temdidi hususunda Türk Hükümetinin muta
bakatını Hjariciye ve Mezahip Nezareti Kraliyesi nin ıttılaına arzetmekle kesbi şeref eyler. 

Elçilik bu münasebetle Kraliyet Nezaretine yüksek ihtiramatını tekrar eder. 

Hariciye ve Mezahip Nezareti Kral iyesine 
Şehirde 
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S. Sayısı: 150 
Türkiye - isviçre ticaret ve tediye anlaşmasının tasdikına 

dair kanun lâyihası ve Hariciye ve iktisat encümenleri 
mazbataları (1/447) 

T. G U - ..•.:• ' " • , . . ;.. •• "-,'^\. 

, Başvekâlet 25 ^ Yi - 1940 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

. Sayı : 6/2837 . 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine -

îsviçre ile 30 mayıs 1940 tarihinde akit ve imza olunan Ticaret ve Tediye Anlaşması ile bu an
laşmaya merbut protokol ve .mektupların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan1 ve îcra 
Vekilleri Heyetince 19"-''VI - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. •... -•••-• ';-: 

' v Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

İsviçre ile aramızda mevcut 31 mart 1938 tarihli Tediye Anlaşmasının İsviçreliler tarafından fes
hi ihbar edilmesi üzerine, bu Anlaşma ile Ticaret Anlaşması arasındaki irtibatı muhafaza maksadile, 
3 son kânun 1935 tarihli Ticaret Anlaşması da tarafımızdan feshedilmişti. 

Karşılıklı olarak feshedilen salifülârz iki Anlaşmanın yerine Tarafeynin ticarî ve malî menfaat
lerine ve günün icaplarına daha uygun yeni bir Anlaşma akti için, memleketimize gelen, İsviçre 
heyeti ile cereyan eden müzakereler sonunda 30 mayıs 1940 tarihinde bir Ticaret ve Tediye Anlaş
ması imzalanmıştır. , 

1 haziran 1940 tarihinde . meriyete giren bu Anlaşma Takas esasına müsteniddir. 
Bundan böyle Takas usulüne tevfikan İsviçreye gönderilecek olan mallarımızın bedelâtı üzerin

den, emrimize % 5 serbest döviz verilmesi ve Îsvicrede yapılacak tediyelerimize tahsis edilmek üzere 
de % 10 ayrılarak bir hususî hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. 

Anlaşmaya merbut munzam, bir protokol ile eski Anlaşmanın meriyet mevkiinden kalktığı anda 
Kliring hesabında bloke kalacak mebaliğin tasfiyesi için hükümler konmuş ve yine Anlaşmaya mer
but ikinci munzam bir Protokol ile de İsviçreye olan malî borçlarımızın muayyen, bazı mallarla trans
feri hakkında ahkâm vazedilmiştir. 

Gerek kliring hesabının tasfiyesi, gerekse malî alacakların tediyesi için, yukarıda maruz Protokol
ler hükümlerine tevfikan, İsviçreye gönderilecek emtia bedellerinden keza emrimize % 5 serbest dö
viz vç hususî hesaba % 10 ayrılması kararlaştırılmıştır, 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/447 
Karar No, 27 

24-III-İMİ 

Yüksek Reisliğe 

İsviçre ile 30 mayıs 1940 tarihinde akit ve 
imza olunan Ticaret ve Tediye Anlasmasile bu 
anlaşmaya merbut protokol ve mektupların tas
diki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - VI -1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası encümenimize havale Duyurulmak
la Hariciye vekilliği mümessilinin hazır bulun
duğu içtimada tetkik ve müzakere olundu: 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olu
nan mütalealara ve verilen izahata nazaran ka
nun lâyihasının derpiş ettiği anlaşmalar ve 
merbutatı memleketimizin menfaatine uygun gö

rülmüştür. 
Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 

veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Ha. En. Reisi 

Konya 
M. Göker 
Ankara 

F. R. Atay 
Diyarbakır 

- Dr. 1. T. Öngören 
Manisa 

Hikmet Bayur 

M. M. 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Antalya 

Dr. C. Tunca 
Elâzığ 

F. A. Aykaç 

Kâtip 
Tofcad 

N. Poroy 
Diyarbakır 

Zeki M. Alsan 
Gümüşane 
Edib Tor. 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No, 1/447 
Karâr No. 37 

16 -IV-1341 

Yüksek Reisliğe 

İsviçre ile 30 mayıs 1940 tarihinde akit ve 
imza edilen Ticaret ve tediye anlasmasile bu an
laşmaya merbut protokol ve mektupların tasdi
ki hakkında Hariciye vekilliği tarafından hazır
lanıp icra Vekilleri Heyetince 19 - VI -1940 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye encü
meni mazbatasile birlikte encümenimize havale 
buyurulmuş olmakla Ticaret ve Hariciye vekâ
letleri mümessilleri hazır bulundukları halde tet
kik ve mütalea olundu. 

İsviçre ile aramazda mevcut 31 mart 1938 
tarihli Tediye anlaşmasının İsviçreliler tarafın
dan feshi üzerine bu anlaşma ile Ticaret anlaş
ması arasındaki irtibatı muhafaza nıaksadile 3 
ikinci kânun 1935 tarihli Ticaret anlaşması da 
tarafımızdan feshedilmiş idi. Bu suretle karşı
lıklı olarak feshedilen iki anlaşmanın yerine 
kaim olmak üzere bu defa takas esasına müste

nit olarak aktedilen anlaşmanın iki memleketin 
ticarî ve malî menfaatlerine ve bu günün icap
larına uygun olduğu mucip sebepler lâyihasında 
dermeyan olunan mütalealardan ve verilen iza
hattan anlaşılmış olmakla mezkûr lâyihanın en-
cümenimizce de aynen kabulü muvafık görül
müştür. 

Ancak birinci maddede anlaşmanın meriyete 
girdiği tarih yalnız 1 haziran olarak zikredilip 
senesi yazılmamıştır. Halbuki senenin zikri za
rurî olduğundan 1940 ilâve olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ik. En. Reisi 
Giresun 

/. Sabuncu 

Afyon K. 
Berç Türker 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 

Afyon K. 
H. Erkan 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 

Ankara 
M. Eriş 
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Ankara 
A. Ulus 

Gazianteb 
NWF%, Pazarbaşı 

Edirne Eskişehir Kars Kastamonu* Konya 
T. Göksel Emin Sazak K. Arıklı M. Celâl Bayar H. Dikmen 

EamneaE îzmar Niğde Zonguldak 
BesMh Baş&taç Benal Amman Dr. M. W. T&lay M. Bozma 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye ile İsviçre arasında 3& mayıs 194Q tari
hinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye An

laşmasının tasdikma ait kanun lâyihası 

MADDE 1 — isviçre ile aramızda 30 mayıs 
1940 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve 
Tediye Anlaşması ile merbutları 1 hazirandan 
itibaren muteber olmak üzere kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 -
muteberdir. 

MADDE 3 -

- Bu kanun neşri tarihinden 

- B u kanuKBH f^rasma îera Ve-
küteıi Heyeti m«jmırd«r. 

% T. 
Dr. E. Saydam 

Da.V. 
Fayık Öztrak 

M1V. 
Yücel 

.&.İM.Y. 
Dr,M.AW&ş 

MiL.Y. 
A. Çetinkaya 

18 -VI -1940 
AA V. M. M. T. 

Fethi Okyar &. ArtJfan 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
.NSL.V. Ik. V. 

A.F. Ceoesoy H. Çakır 
€LÎ.V. Z*.V. 

R. Karaâmiz Muhlis ErJcmm 
Ti. V. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Türkiye ile İsviçre arosmda 30 mayıs 1M& teşri
hinde, akit m imza edilen Ticaret VÛ Tediye Ak

laşmasının tasdikma ait kanun lâyihası 

MADDE 1 — İsviçre ile aramızda 30 mayıs 
1940 tarikinde akit ve imza edilen Ticaret ve 
Tediye Anlaşması ile merbutları 1 haziran 1940 
tarihinden itibaren muteber olmak üzere kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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- 4 -
TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASINDA TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Konfederasyonu Hükümeti, 
ik i Hükümet arasında Ticarî mübadeleleri inkişaf ettirmek ve tediyelerin tanzimini kolaylaştır

mak arzusile, 13 ilk kânun 1930 tarihinde Türkiye ile İsviçre arasında aktedilmiş bulunan ticaret 
mukavelenamesi hükümlerine halel gelmeksizin aşağıdaki hükümlerin kabulünü kararlaştırmış
lardır : 

M a d d e — 1 

Türkiye ile İsviçre arasındaki Ticarî mübadeleler ithalât veya ihracatın yapıldığı anda iki 
memlekette carî olan ithalât ve ihracat umumî rejimlerine tevfikan icra olunacaktır. 

Madde — 2 t " 

İşbu Anlaşmanın meriyete girişinden itibaren, Türkiye ile İsviçre arasındaki tediyelerin tanzi
mi aşağıdaki maddelerde derpiş edilen usullere tevfikan münhasıran hususî takas yolile icra kılı
nacaktır. •-•••-•-••, ; ' ' • - • • • ' . : . . . 

Madde r - 3 

1 - İki memleketten biri menşeli olup diğer memlekete ithal edilen bilcümle emtia bedelleri 
ithalâtçı tarafından Türkiyede türk lirası olarak, aşağıda Merkez bankası diye anılan, Türkiye 
Cumhuriyet; Merkez bankasına ve İsviçrede İsviçre frangı olarak İsviçre bankasına yatırılacaktır. 

2 - İki memleket ihracatçıları lehine yapılacak tediyeler bu iki banka vesatatile icra kılınacaktır. 
3 - Merkez bankası ve İsviçre Takas Ofisi işbu Anlaşmanın muntazam bir şekilde işleyebil

mesi için icap eden teknik usuller üzerinde mutabık kalacaklardır. 

Madde — 4 

1 - Bir ihraç bankası tarafından diğerine tevdi edilen tediye emirleri İsviçre frangı olarak mu
harrer bulunacaktır. 

2 - Türk lirası olarak muharrer borçlara mukabil İsviçre Mîllî Bankasına yapılacak tevdiat Mer
kez bankası tarafından tesbit edilmiş malûm son rayiçler üzerinden İsviçre frangına tahvil oluna
caklardır. Türkiyede Türk liralarının İsviçre frangına ve İsviçre franklarının Türk lirasına tahvili 
dahilî Türk mevzuatının tatbikinden mütevellit kuflara göre yapılacaktır. 

3 - Türk lirası veya İsviçre frangından gayri bir para ile muharrer borçların tahvili satış mu
kavelesinde zikredilen borsa veya mahalde kote edilen son kura tevfikan icra olunacaktır. 

Madde — 5 

Merkez bankası ve İsviçre Millî bankası kendilerine yapılacak tevdiattan mütekabilen biribir-
lerini günü gününe haberdar edeceklerdir. Her tahsil ihbarnamesi hak sahiplerine ait tediyeleri 
mümkün kılmak için lâzımgelen izahatı ihtiva edecektir. 

Madde — 6 

1 - İşbu Anlaşma hükümlerine göre, mal kıymeti olarak, nakliyat deniz yolile yapıldığı takdirde 
bu malın cif fiatı, nakliyat kara yolile yapıldığı takdirde alıcı memleketteki varış istasyonundaki 
teslim fiatı anlaşılacaktır. 

2 - İki memleket arasında yapılan ticarî mübadelelerden mütevellit olup Türk ihracatçıları 
tarafından İsviçredeki mümessillerine borçlu bulunulan masraf ve komisyonlar ile İsviçre ihra
catçıları tarafından Türkiyede mümessillerine borçlu bulunulan masraf ve komisyonlar işbu Arı-
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İaş'ma hükümlerine tevfikan tesviye olunacaktır. 
3 --Merkez bankası ve İsviçre millî bankası bu paraların mahiyet ve istimalini ve bunların yu

karıda zikredilen masraf ve komisyonlar bedelini hakikaten irae edip. etmediğini tahkik ve mura
kabe hakkını muhafaza ederler. ( ;, ' . " ' ' ' • • "' ' 

. • .. M a d d e — 7 . , ' . ' • - • ç 

Türkiye veya İsviçreye mütekâbilen ithal edilmeğe muhassas İsviçre veya Türkiye menşeli em
tianın iştirası için avans suretile tediyat, Merkez bankası ve isviçre millî bankasının muvafakatleri 
alınmak kaydile, işbu Anlaşma- hükümlerine:,tevfikan tesviye olunacaktır. 

Madde — 8 *:'-* 

1 - İşbu Anlaşmanın meriyete konulmasından-sonra her iki ' taraftan sevkedilen emtiaya iki 
memleket şalâhiyettar makamları tarafından iki nüsha olarak, merbut numuneye, tevfikan., veri
len bir menşe şahadetnarı^si-Verfik olünacaktir; ""J ' 

2 - Bu şahadetnamelerin (B) nüshai saniyesi ithalât gümrüğü idaresi tarafından damgalana
cak ve ithalâtçı tarafından kendisinin tevdiat icra edeceği müesseseye verilecektir. 

3 - Merkez bankası ye İsviçre millî bankası bu şahadetnamelerin damgalanmış nüshalarını ait 
oldukları tediye ihbarnamelerine rapten, birbirlerine göndereceklerdir. Bununla beraber menşe 
şahadetnamelerinin ithalâtçı memleket gümrüğü tarafından damgalanmış {B) kısmı mal bedeli
nin Merkez bankasına veya İsviçre millî bankasına yatırılması anında ithalâtçı tarafından ibraz 
edilemediği takdirde, her iki teşekkül tediye ihbarnamelerini, bunlara işbn şahadetnameler terfik 
edilmekzisin, mütekâbilen birbirlerine göndereceklerdir. Ancak şurası mukarrerdir ki Merkez ban
kası ve İsviçre Takas ofisi malın tamamen gümrüklenmesinden sonra mezkûr şehadetnamelerin 
bilâhare ithalâtçı tarafından alâkadar teşekküle tevdiini temin için icap eden tedbirleri alacak
lardır. 

4 - Bedeli 50 türk lirası veya diğer bir akçe ile bunun mukabilini tecavüz etmeyen murase-
lât menşe şahadetnamelerinden muaf tutulacaklardır. 

Madde — 9 -

Gerek Devlete veya Türk amme hizmetlerine, gerekse nafia işleri Mukaveleleri mucibince yapı
lan İsviçre emtiası satışları keza işbu Anlaşma ahkâmına tevfikan tesviye olunacaktır. 

Madde — 10 

İki Hükümetten her biri, iki memleket arasındaki işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan ticarî 
mübadelelerin tahakkukunu temin için kendisine teallûk eden muvafık tedbirleri alacaktır. 

Madde — 11 

İsviçre ticarî alacaklarının tesviyesine hadim olmak üzere İsviçre ithalâtçıları tarafından İs
viçre Millî bankasına yapılacak tevdiat aşağıdaki hususlara tahsis olunacaktır: 

1 - Bu tevdiatın % 5 i gerek isviçrede, gerekse ecnebi memleketlerde Serbestçe kullanılmak üze
re Merkez bankasının emrine amade tutulacaktır. 

2 - % 10 u İsviçrede kullanılmak üzere İsviçre Millî bankasının Merkez bankası namına açtığı 
hususî bir hesabın matlubuna kaydedilecektir. 

3 - % 85 şi, hususî takas muamelelerine hadim olmak üzere isviçre Millî bankasının Merkez 
bankası namına tuttuğu bir takas hesabının matlubuna kaydedilecektir. 
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Madde — 12 

1 - tstsgıe baifikasi tarafından Türkiye ile isviçre arasında Ticari mübadelelere ait tediyatm 
sureti tesviyesi: hakkımdaki 31 mart 1938 tarihli Anlaşma hükümlerine tevfikan, Merkez bankası 
namına açılmış olan takas hesabında işbu Anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği tarihte mevcut 
bakiye işbu Anlaşmanın 11 nci maddesinin 3 neü bendinde zikredilen takas hesabının matlubuna 
naklolunacaktır. 

2 - işbu Anlaşmanın meriyete girişinden evvel başlamış olan hususî takas muameleleri Türkiye 
ile isviçre arasında ticarî mübadelelere ait tedivatın sureti tesviyesi hakkındaki 31 mart 1938 tav 
rihlî Anlaşma hükümlerine tevfikan tasfiye edileceklerdir. 

3 - işbu Anlaşmanın meriyet müddeti zarfında başlanıp inkıza tarihinde ikmal edilmemiş bu
lunan hususî takas muameleleri işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan tasfiye olunacaklardır. 

Madde — Iff 

isviçre Konfederasyonu ile Lichtenstein Prensliği arasında 23 mart 1923 de münakit gümrük 
ittihadı muahedesi mucibince işbu Anlaşma Idchtenstein Prensliği Ülkesine de tatbik olunacaktır. 

Madde — 14 

İ$s«ı Anlaşma ter sene müddetle rroHeber olmak üzere 1 haziran 1940 tarihinde meriyet mevkii
ne' girecektir. 

iki Hükümet 1 haziran 1941 tarihMe» itibaren tatbik edilecek rejimi tayin için mart 1941 ayı 
iffc.de biebirimie teımasa geçeceklerdir. 

30 mayıs 1940 tarihinde Ankarada» iki nüsha olarak,, fransızca tanzim edümi|tir. 

İV. Menemencioğlu Etienne Lardy 

Kümüne 

Menşe Ş&&adetmnıesi 

Gönderen : 

İsim : 
ikametgâh : 
Emtianm cinsi 
Ambalaj, tem 
Koli adedi 
Maska numara 

Ağırlık : 

Kısmet: 

Sevk yolu: 

A. - Kısmı 

Gönderilen 

îsîm 
İkametgâh 

[ Gayri safî kilo 
\ Safi kilo 
/ Fob 

Yukarıda gösterilen emtianın . . . menşeli oldnğu ve işbu şahadetnamenin 30 - V - 1940 
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-r 1 —. 
tarihlîde imza «dilen 
diği *a*dik olunur. 

Mühür 
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TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASINDA 30 MAYIS 1940 TARİHÎNDE İMZA EDİLEN TİCARET 

VE TEDİYE ANLAŞMASINA MUNZAM KLİRİNGİN TESVİYESİNE MÜTEALLİK 
PROTOKOL 

Türkiye ile isviçre arasında bu günkü tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının, imzası anında, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve isviçre Konfederasyonu Hükümeti aşağıdaki hususları ka
rarlaştırmışlardır : 

Madde — 1 " • 

Türkiye ile isviçre arasında bu günkü tarihleimza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının me
riyete girişi tarihinde top yekûn kliring hesapları tasfiyeye tâbi tutulacaklardır. Bu tasfiye, 
işbu munzam Protokol diğer bir şekil tayin eylemediği ahvalde, Türkiye ile isviçre arasında Ti
carî mübadelelere ait tediyelerin sureti tesviyesi hakkındaki 31 mart 1938 tarihli Anlaşma 
hükümlerine tevfikan icra olunacaktır. 

Madde — 2 

Bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ye Tediye Anlaşmasının meriyete girişinden evvel ve kli
ring yolile tediye edilmek üzere Türkiyeye ihraç edilen isviçre emtiası bedellerinden, mütevellit 
matlubatm ve bunlara müteallik masraf ve komisyonların tasfiyesi aşağıdaki şekilde icra edi
lecektir: 

1 - Tarih sırasile tasfiye: 
Bu suretle tasfiye, bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının meriyete ko

nulmasından sonra Türkiye menşeli kuru incirler ile hurda diye anılan incirlerin Isviçreye ih
racı suretile icra olunacaktır. Bu ihracat bedelinin % 85 i mevzubahs tasfiyeye tahsis kılına
caktır. Kalan % 15 şi yukarıda anılan Anlaşmanın 11 nci maddesinin, 1 ve 2 numaralı fıkrala
rında münderiç hükümlere tevfikan kullanılaeakıtr. 

2 - Tarih sırası haricinde tasfiye : 
Bu suretle tasfiye, bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının meriyete 

konulmasından sonra kuru incir, hurda diye anılan incir, kuru üzüm, fındık ve tütünden gayri 
Türkiye menşeli emtianın Isviçreye ihracı suretile icra olunacaktır. Bu ihracat bedelinin ;% 
65 i mevzubahs tasfiyeye tahsis kılınacaktır. !% 15 i yukarıda anılan Anlaşmanın 11 nci mad
desinin 1 ve 2 numaralı fıkralarında münderiç hükümlere tevfikan kullanılacaktır. Kalan ;% 
20 si tarih sırasile tasfiye için top yekûn kliring hesabının idamesine yarıyacaktır. 

Madde — 3 

Bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının meriyete konulmasından evvel 
ve kliring yolile tediye edilmek üzere gerek top yekûn hesabın idamesi, gerekse 2 nci madde de 
istihdaf edilen alacakların tarih sırası haricinde tasfiyesi için Isviçreye ihraç edilen Türk men
şeli emtia bedeli yukarıda işaret edilen 31 mart 1938 tarihli Anlaşma hükümlerine tevfikan tes
viye olunacaktır. 

Madde — 4 

31 mart 1938 tarihli Anlaşmanın 6 nci maddesi hükümleri hilâfına olarak bir paranın diğerine 
tahvili bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 4 ncü maddesi hükümlerine 
tevfikan icra kılınmıştır. 

I Madde — 5 

Merkez bankası ve isviçre takas ofisi, baliği Merkez bankası tarafından tutulan isviçre Millî 
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bankasının top yekûn hesabına henüz yatırılma mış bulunan ve işbu munzam protokolün tatbik 
sahasına giren İsviçre alacaklarının hangileri olduğunu tayine çalışacaklardır. 

Madde — 6 

isviçre Millî bankası tarafından tutulan kliring top yekûn hesabına yapılan tevdiat, henüz tesvi
ye edilmemiş Merkez bankasına vaki tediyatı ve 5 nci maddede derpiş edildiği şekilde tayin olunan 
ve henüz Merkez bankasına yatırılmamış bulunan alacaklar esmanını tevzi eylediği takdirde mütea
kiben ithal edilecek kuru incir ve hurda diye alınan incirler bedeli bu günkü tarihle imza edilen Ti
caret ve Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan istimal olunacaktır. 

Madde — 7 

Eğer İsviçre Millî bankası tarafından tutulan kliring top yekûn hesabına yatırılan paraların bit
mesinden sonra 31 mart 1938 tarihli Anlaşma hükümlerine tâbi diğer İsviçre alacakları zuhur ede
cek olursa iki memleket salâhiyettar teşekkülleri, bunların işbu munzam protokol hükümlerine tevfi
kan tesviyesini mümkün kılmak üzere icap eden tedbirleri alacaklardır. 

Madde — 8 

İşbu munzam protokolün meriyet müddeti bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşma
sının meriyet müddetinin ayni olacak ve mezkûr Anlaşmanın lâyenfek bir cüzünü teşkil edecektir. 

Ankarada, iki nüsha olarak, Fransızca, 30 mayısl940 tarihinde tanzim edilmiştir. 

AT. Menemencioğlu Etienne Lardy 

TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASINDA 30 MAYIS 1940 TARİHİNDE İMZA EDİLEN TİCA
RET VE TEDİYE ANLAŞMASINA MUNZAM İSVlOREDEKÎ TÜRK HARİCÎ MALÎ SERVİ

SİNE MÜTEDAİR PROTOKOL 

Madde — 1 

İşbu munzam protokol mefadmca kastedilen malî alacaklar şunlardır: 
a) Türkiyeye yatırılmış sermayelerin, Türk mevzuatına veya hususî anlaşmalara göre. bütün 

yabancı memleketlere veya betahsis Îsviçreye her nevi Türk emtiası ihracında kullanılmak üzere Türk 
lirası olarak tediye edilebilen iratları, 1 kânunusani 1940 da ve bu tarihten beri bilâ inkıta ikamet
gâhları İsviçrede bulunan hakikî veya hükmî şahıslara veyahut, senedatı îsviçrede mevdu bulunmak 
şartile, ecnebi memleketlerde mukim İsviçre tebaasına ait bulundukları ve bir üçüncü memlekette 
tahsil edilemedikleri takdirde. 

b) Türk Hükûmetile atideki şirketler arasında 19 teşrinisani 1938 tarihinde aktolunan anlaşma
larda tarif edilen (A) kontenjanları malî servisi: 

Anadolu demiryolu şirketi 
Haydarpaşa limanı şirketi 

Madde — 2 

Yukarıda 1 nci maddede işaret olunan malî alacaklar Îsviçreye Türk menşeli tütün ve kuru üzüm 
ithali suretile ve bütün fındık ithalâtının % 50 si ile tesviye edilebileceklerdir; fındık ithalâtının 
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diğer % 50 si bu günkü tarihle imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşması ahkâmına tevfikan ticarî 
mübadelâta tahsis edilecektir. 

Madde — ."> 

Yukarıdaki 2 nci maddede mezkûr emtianın bedeli olarak İsviçre millî bankasına yatırılan me-
baliğ aşağıdaki şekilde taksini edilecektir : 

a) %5 i gerek İsviçrede, gerekse ecnebi menilekel lerde serbestçe kullanılmak üzere Merkez ban
kasının emrine amade tutulacaktır. 

b) c/c 10 n l)u günkü tarihle imza edilen Anlaşmanın 11 nci maddesinin 2 numarasında derpiş 
edil nen hususî hesaba yatırılacaktır. 

c) % 85 i i3İ>xı munzam j)rotokol hükümlerine tevfikan malî alacakların tesviyesine tahsis olu
nacaktır. 

Madde — 4 

İşbu munzam Protokolün meriyeti müddetince transfer edilebilecek malî alacakların top yekûn 
baliği, ahdî sene çerçevesi dahilinde, ticarî ve malî mübadelelere ait tediyatta % 25 ile tahdit 
edilmiş ise de on iki aylık bir müddet için 2 500 000 İsviçre frankını geçmeyecektir. Şayet ' bu 
müddet zarfında mevzubahs % 25 veyahut 2 500 000 İsviçre frankı tecavüz edilecek olursa yuka
rıdaki 2 nci maddede sayılan emtia ticarî muamelelere tahsis olunacaktır. 

Madde — 5 

İşbu munzam protokolde derpiş edilen transfer hakkını kullanmış olan malî alacak sahipleri 
için bu tesviye tarzı tahsil edilen alacaklar hakkında katî mahiyeti haiz olacaktşr. Bu tesviye tarzı 
imkânından istifade etmek istemeyen alacaklılar, tahsil edilmeyen alacaklar için bilcümle hakla
rını muhafaza ederler. İşbu munzam Protokolün hükmü sakit olduktan sonra da ayni hak mah
fuzdur. 

Madde — 6 

1 nci maddede zikredilen malî alacakların tesviyesine hadim olmak üzere İsviçreli ithalâtçıla
rın İsviçre Millî bankasına yaptıkları tevdiat isviçre Millî bankasının Merkez bankası namına 
açacağı «Türkiycdeki malî alacaklar» isimli bir hesabın matlubuna kaydolunacaklardır. 

Ayni suretle, işbu alacakların karşılığını teşkil eden türk liraları Merkez bankasının İsviçre 
Millî bankası namına açacağı «İsviçre malî alacakları» isimli bir hesabın matlubuna yatırılacaktır. 

Madde — 7 

Merkez-bankası ve İsviçre Takas ofisi işbu munzam Protokolün hüsnü tatbikini temine matuf 
teknik hususat hakkında mutabık kalacaklardır. 

Madde — 8 

İşbu munzam Protokolün meriyet müddeti bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye An
laşmasının meriyet müddetinin ayni olacak ve mezkûr Anlaşmanın lâyenfek bir cüzünü teşkil 
edecektir. 

Ankarada, iki nüsha olarak, fransızca, 30 mayıs 1940 tarihinde tanzim edilmiştir. 

N. Menemcvcioğhı Etienne Lardy 
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S. Sayısı: |5| 
* Türkiye - Finlandiya arasında 9 birinci teşrin 1940 tarihinde 

imzalanan ticaret ve tediye anlaşmalarının tasdikma dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 

mazbataları (1/528) 

T. C. 
Başvekâlet 9 - XII - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5417 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Finlandiya arasında 9 birinci teşrin 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının tas
diki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 2 - XI I - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği Anlaşmalarla birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Finlandiya ile aramızda mevcut 20 haziran 1936 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmaları bu günkü 
şartlara ve ihtiyaçlara uymadığından bunların yerlerine kaim olmak üzere 9 ikinci teşrin 1940 tari
hinde imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının suret ve tercümeleri lef fen takdim kılındı. 

Bu Anlaşmalara göre: 
Her iki Âkit Taraf, Anlaşmalara merbut listelerde yazılı miktardaki mallara ithal ve ihraç mü

saadesi vermeyi taahhüt etmektedir: 
Bu Anlaşmaların icrasile alâkalı meseleleri tetkik vazifesile mükellef Hükümet komisyonları teş

kil edilmiştir. 
Memleketimizden Finlândiyaya ihraç edilecek başlıca maddeler nebatî yağlar küspe, kepek, tütün 

deri ve yağlı tohumlar, bunlara mukabil ithal edilecek başlıca maddeler: Ziraî makineler, tahta ve 
ağaçtan mamul maddeler, her nevi kâğıttır. 

iki tarafın ithal edecekleri maddeler Kliring veya münferit hususî takas yolile yapılacaktır. 
tki kliring hesabı arasında 250 000 Türk lirasından fazla bir muvazenesizlik husule gelirse iki 

Hükümet lüzumlu görecekleri tedbirleri alabileceklerdir. 
Bu günün ihtiyaçlarına ve menfaatlerimize uygun olan işbu Anlaşmaların kabul ve tasdiki yük

sek tasviplerine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 19. XII -1940 

Esas No. 1/528 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Finlandiya arasında 9 birinci teş
rin 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
nın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2 - X I I -1940 
tarihinde Yüksek Meclisin tasvibine arzı karar
laştırılan kanun lâyihası encümenimize havale 
buyurulmakla Hariciye vekilinin huzurile müza
kere ve tetkik olundu. 

İki memleket arasındaki ticarî münasebetlerin 
bu günkü vaziyetin icaplarına göre tanzimini is
tihdaf eden bu Anlaşma menfaatimize uygun 

Türkiye ile Finlandiya arasında 9 ikinci teş
rin 1940 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret 
ve tediye anlaşmalarının kabul ve tasdiki hak
kında Hariciye vekâleti tarafından hazırlanıp 
icra Vekilleri Heyetince 2 - XII -1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mbucibesi ve Hariciye encümeni 
mazbatasile birlikte Encümenimize havale buyu-
rulmuş olmakla Ticaret ve Hariciye vekâletleri 
mümessilleri hazır bulundukları halde tetkik 
ve mütalea olundu. 

Finlandiya ile aramızda mevcut 20 haziran 
1940 tarihli Ticaret ve tediye anlaşmaları bu 
günkü şartlara ve ihtiyaçlara uymadığından on
ların yerlerine kaim olmak üzere bu defa 9 ikin
ci teşrin 1940 tarihinde akit ve imza olunan yeni 
Anlaşmanın mucip sebepler lâyihasında derme-
yan olunan mütalealara ve verilen izanlara göre 

görülmüş ve kanun lâyihası aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi veçhile iktisat encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Hariciye En. Es. M. M. Kâ. 

Konya istanbul Tokad 
A. M.. Göker A. Ş. Esmer N. Poroy 

Bolu Diyarbakır Diyarbakır 
H. G. Çambel Dr. 1. T. Öngören Z. M. Alsan 

Erzurum Gümüşane Manisa 
Gl. P. Demirhan E. S, Tör II, Bayur 

memleketimizin menfaatlerine uygun olduğu an
laşılmış ve kanun lâyihasının aynen kabulü mu
vafık görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

İktisat E. Reisi 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 

Bere T ürker 
Ankara 
A. Ulus 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

Kars 
K. Arıkh 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon K. 

II. Erkan 
Edirne 

T. Göksel 
Erzincan 

Salih Baş ot aç 
Kastamonu 

M. Celâl Bayar 

Kâtip 
Bilecik 
K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 

Eskişehir 
Emin Sazak 

İzmir 
Bendi Anman 

Konya 
H. Dikmen 

Niğde Zonguldak 
Dr. B. Ferid Talay M. Bozma 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 16 -IV -1941 
Esas No. 1/528 

Karar No. 29 
Yüksek Reisliğe 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Türkiye ile Finlandiya arasında 9 birinci teşrin 
1940 tarifli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Finlandiya arasın
da 9 ikinci teşrin 1940 tarihinde imzalanan Ti
caret ve Tediye Anlaşmaları kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

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

2-XII-1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 

Da.V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. Incedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A.F. Cebesoy 

G. 1. V. 
B. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

TÜRKİYE İLE FİNLANDİYA ARASINDA TİCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti, iki memleket arasındaki 
ticarî mübadelelerin inkişafına yardım arzusile, aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Finlandiya menşeli malların merbut 1 listesinde tesbit edilen 
senelik kontenjanlar dahilinde ithaline müsaade etmeği taahhüt eder. Finlandiya Cumhuriyeti Hü
kümeti ayni malların Türkiyeye ihracına müsaade etmeği taahhüt eder. 

Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye menşeli malların merbut 2 listesinde tesbit edilen kon
tenjanlar dahilinde ithaline müsajade etmeği taahhüt eder. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ayni malları Finlândiyaya ihracına müsaade etmeği taahhüt 
eder. 

iki memleketten birinde 1 ve 2 listelerde yazılı olanlardan gayri mallar için sürüm imkânı, veya 
bu listelerde yazılı mallar için daha fazla bir sürüm imkânı görülürse, 4 ncü maddede zikredilen 
muhtelit komisyon, kontenjanlar verilmesi veya tezyidi hususundaki talepleri tetkik edecektir. 

Kontenjanlar 300 000 marka ve mütekabilen 8 000 Türk lirasından aşağı olanlar müstesna 
olmak üzere, üç aylıklara ayrılacaklar, fakat bu ayrılmada bazı malların mevsimlik vasfı nazarı 
itibare alınacaktır. Kullanılmamış kontenjanların bakiyeleri ertesi kontenjan devresine nakledile
cektir. 

Madde — 2 

Her iki Tarafça ithal edilen mallar bu günkü tarihle imza edilen Tediye Anlaşmasına tevfi
kan kliring veya münferit hususî takas yolile yapılacaktır. 

Madde — 3 

Âkit Tarafların yekdiğerine ihraç edecekleri iki memleket menşeli emtia, merbut numuneye 
tevfikan iki memleket salahiyetli makamları tarafından tasdikli, nüshateyn olarak tanzim edilmiş 
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bir menşe şahadetnamesi terfik olunacaktır. Mezkûr şahadetnamelerin 2 nei B nüshaları ithalâtın 
yapıldığı gümrük idaresince damgalandıktan sonra ayni idare tarafından ithalâtçı memleketin ih
raç bankasına tevdi edilecektir. 

Kıymeti 50 türk lirasını veya bu meblâğın mark olarak mukabilini geçmeyen mal irsalâtı bu 
mecburiyetten müstesnadır. 

Bilvasıta ihracat yapıldığı takdirde, menşe şahadetnamelerinin yerine menşe memleketinin 
konsolosluğunca irsalâtın bir kısmına ait olarak verilmiş (A ve B) yeni menşe şahadetnameleri ika
me edilebilecektir. Bu suretle tevdi olunan menşe şahadetnameleri ancak esas şahadetnamelere 
nazaran, mürselünileyh memleketlere tahsis edilen emtia miktarına isabet eden kıymeti ihtiva eyle
yecektir. Evvelki fıkra ahkâmı işbu menşe şahadetnamelerine de tatbik edilecektir. 

!""" Madde — 4 

İki memleketin her birinde, mütekâbilen Hükümetleri tarafından tayin edilen bit' reis ve bir 
azadan mürekkep ve Türk - Finlandiya iktisadî Anlaşmalarının icrası ile alâkadar bütün mesele
leri tetkik vazifesi ile mükellef bir Hükümet komisyonu teşkil edilecektir. 

Birbirlerile doğrudan doğruya temas edecek ve muhtelit Türk - Finlandiya komisyonu şeklin
de içtima edecek olan bu komisyon, bilhassa iki memleket arasında aktedilmiş olan iktisadî ma
hiyetteki Anlaşmalar hükümlerinin tamamı icrasına nezaret, bu Anlaşmaların tatbiki ânmda zuhu
ru muhtemel ihtilâfları hal ve Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret mübadelelerini takviyeye 
salih çareleri taharri edecektir. 

Muhtelit Komisyon Hükümet Komisyonlarının iki reisinden birinin talebi üzerine, lüzum hâsıl 
oldukça içtima edecektir. Hükümet Komisyonları Komisyonlara mütehassıslar iştirak ettirmek ve 
talî Komisyonlar teşkil etmek salâhiyetini de haiz olacaklardır. 

Keza iki Komisyon reisi bu Komisyonlara verilen salâhiyetler hududu dahilinde birbirlerile de 
muhabere edebileceklerdir. 

Madde — 5 

işbu Anlaşma 2 numaralı munzam Protokolü baki kalmak üzere 29 haziran 1936 tarihli Tica
ret Anlaşmasının ve 2 birinci kânun 1938 tarihli Nota teatisinin yerine kaim olacak ve 1 birinci 
kânun 1940 tarihinde meriyete girerek 30 ikinci teşrin 1941 tarihine kadar meri olacaktır. Şura
sı mukarrerdir ki 29 haziran 1936 tarihli Anlaşmaya merbut 1 numaralı Protokoldeki munzam 
kontenjanlar işbu Anlaşma ile Türkiye tarafından verilen kontenjanlara dahildir. 

işbu Anlaşma üç ay evvel ihbar suretile feshedilmedikçe senelik müddetler ile zımnen uzatılmış 
olacaktır. 

Ankarada iki nüsha olraak 9 ikinci teşrin 1940 da tanzim edildi. 

Cevat Açtkahn A. 8. Yrjö Koskinen 
Tauno Jalanti 

( S. Sayısı : 151 ) 
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Ziraî makineler, tırmık, atlı 
eapa makinesi vesaire 1 
Yayık ve makineli yayık 
«Abloy» kilitleri 
Törpü ve rende 
Bileme taşı 
Elektrik ampulü 
Masa porselen ve çinisi 
Sıhhî çini 
Porselen ve çiniden elektrik 
levazımı 
Masa kadehleri 
Asbeste toz ve elyafı ve as
best mücerridi 
Kibrit çöpü 
Spor levazımı 
Kâğıt hamuru 
Yazı kâğıdı ve matbaa kâğı
dı (makara gazete kâğıdı 
dahil) 
Ambalaj kâğıdı (kese kâğıdı 

000 000 
18 

1 
200 000 
150 000 

15 
150 
25 

10 
100 

50 
6 000 

Liste 

markka 
tn. 
tn. 
mk 

mk. 
tn. 
tn. 
tn. 

tn. 
tn. 

tn. 
tn. 

7,5 tn. 
7 500 

10 000 

tn. 

tn. 

: 1 

için «Kraft» kâğıdı dahil) 
Sigara kâğıdı 
Zamklı, parafinli, kolalı ve 
saire kâğıt 
Başka kâğıtlar 
Kâğıt torbalar 
Karton 
Inee parlak karton 
Mücerrit levhalar ve inşaat 
kartonu 
Maden direği 
Testerelenmiş ağaç (küçük 
ve büyük tahtalar dahil) 
Kontrplaklar (Tayyare için 
ve kaplama tahtaları dahil) 
Tahta makara 
Tahta eşya, tahta kundura
cı çivisi ve çerçeve ve saire 
gibi 
Galalit düğmeler 
Sair emtia 3 

10 00Û 
400 

50 
2 000 

400 
2 000 

300 

200 
10 000 

50 000 

1 500 
50 

500 
300 000 
500 000 

tn. 
tn. 

tn. 
tn. 
tn. 
tn. 
tn. 

-tn.-
m3 

m 3 

tn. 
tn. 

tn. 
mk 
mk 

Liste : 2 

Nebatî yağlar 
Küsbe 
Kepek 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Kuru meyva (Fındık, ceviz, 
kaysı, erik vesaire) 
Tiftik 
işlenmemiş tütün 

4 000 
5 000 

10 000 
400 
150 

200 
500 

2 000 

tn. 
tn. 
tn. 
tn. 
tn. 

tn. 
tn. 
tn. 

Debagatte müstamel hulâsalar 

fşleıımemiş koyun 
Barsak 
Zımpara 
Yağlı tohumlar 
Hah 
Sünger 
Sair emtia 

derisi 

1 000 
buna 
eden 

(veya 
tekabül 
miktar-

da palamut) 
150 000 

50 
300 

2 500 
10 
2 

100 000 

parça 
tn. 
tn. 
tn. 
tn. 
tn. 
Türk 
lirası 
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No. 
Mense şahadetnamesi 

G< 

(sim : 
İkametgâh : 
Sokak : 
Eşyanın nevi : 
Ambalaj tarzı : 
Koli adedi : 
Marka No. 

Sıklet 

Fob kıymeti : 
Sevk yolu : 

mderen 

\ (îayrisafi . . . 
X Safi 

. . . . Kg. 
Kg. 

A - Nüshası 

Gönderilen 

İsım : 
İkametgâh 
Sokak : 

Yukarıda gösterilen emtianın menşeli olduğu ve işbu menşe şahadetna
mesinin Ankarada 9 ikinci teşrin 1940 tarihinde imza edilen Türkiye ve Finlandiya arasındaki 
Ticaret Anlaşmasının hükümlerine tevfikan verildiği tasdik olunur. 

No. 

B - Nüshası 

(Bu nüsha A nüshasile ayni numarayı taşıyacak ve gümrüklerce damgalanarak ithalâtçı mem
leketin ihraç bankasına tevdi olunacaktır.) 

Gönderen Gönderilen 

İsim : Jsim : 
İkametgâh : İkametgâh : 
Sokak : Sokak : 
Eşyanın nevi : 
Ambalaj tarzı : 
Koli adedi : 
Marka No. 
a ı l , S Gayrisafi Kg. 
S l k l e t : l Safi Kg. 
Fob kıymeti : 
Sevk yolu : 

Yukarıda gösterilen emtianın menşeli olduğu ve işbu şahadetna
menin Ankarada 9 ikinci teşrin 1940 tarihinde imza edilen Türkiye ve Finlandiya arasındaki Ticaret 
Anlaşması hükümlerine tevfikan verildiği tasdik olunur. 

( S. Sayısı : 151 ) 



— 7 — 
TÜRKIYE ÎLE FINLÂNDIYA ARASINDA TEDIYE ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti, iki memleket arasındaki 
tedi yatın tesviyesini kolaylaştırmak üzere atideki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye ile Finlandiya arasında her nevi alacakların tesviyesi ve para transferi kliring yolu 
ile ve aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde yapılacaktır. 

Madde — 2 

Her nevi Türk alacağı ve Finlândiyadan Türkiyeye para transferi Finlândiyada, ödenmesi lâzım 
gelen meblâğın markka olarak Suomen Pankkiye tediyesi sureti!e yapılacaktır. 

Suomen Paııkki tahsil olunan mebaliği Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası namına faizsiz ve 
markkas olarak açacağı (A) hesabının matlubuna kaydedecektir. 

Madde — 3 

Her nevi Finlandiya alacağı ve Türkiyeden Finlândiyaya para transferi Türkiyede ödenmesi lâ-
zımgelen meblâğın Türk lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına tediyesi suretile ya
pılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası tahsil olunan mebaliği Suomen Pankki namına faizsiz ve 
Türk lirası olarak açacağı (A) hesabının matlubuna kaydedecektir. 

Madde — 4 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ile Suomen Paııkki, 2 nci ve 3 ncü maddelerde Türk li
rası ve markkas olarak derpiş edilmiş olan, (A) hesaplarının bakiyeleri arasında mahsup yapa
caklardır. 

iki hesap arasındaki mahsuplar, Suomen Pankki ile Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ara
sında tesbit edilecek rayiç üzerinden yapılacaktır. 

Keza markka olarak tesbit edilmiş faturaların Türk lirasına tahvili ve Türk lirası olarak tesbit 
edilmiş faturaların markkaya tahvili yukarıki fıkrada derpiş edilen tahvil rayici üzerinden yapıla
caktır. 

Bu rayiç, işbu Anlaşmanın meriyeti müddetince, iki paradan birinin statüsünde bir tebeddül, 
olmadıkça, değişti rilmiyecektir. 

Böyle bir değişiklik iktiza ettiği takdirde Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Suomen 
Pankki kabul edilmesi lâzımgelen yeni Türk lirası -markka paritesi üzerinde mutabık kalacaklardır. 

Alacakların Türk lirası veya markkadan başka bir para ile tayin edilmiş olmaları takdirinde, 
bu para hale göre Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası veya Suomen Pankkinin resmî rayici üze
rinden Türk lirasına veya markkaya tahvil olunacaktır. 

Madde — 5 

Şayet, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ile Suomon Pankki 'ce türk lirası ile mark arasın
daki tahvil rayicinde bir değişiklik yapılması kararlaştığı anda iki kliring hesabından birinde bir 
bakiye mevcut ise tediyat değişikliğin kararlaştırıldığı zaman mevcut bakiye bitinceye kadar, di
ğer kliring hesabı üzerinden esası rayiçle yapılmağa devam edecektir. 

( S. Sayısı : 151 ) 
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Madde — 6 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ile Suomon Pankki kendi7erine yapılacak tediyelerden yek
diğerini mütekabilen günü gününe haberdar edeceklerdir. Her tahsil ihbarnamesi hak sahiplerine 
tediyat yapılabilmesi için lâzım gelen kayıtları muhtevi'olacaktır. 

Alacaklılara tediyat Türkiyede Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası marif etile ve Finlandiya -
da Suomon Pankki marif etile her memleketin millî parasile, 2 ve 3 ncü maddelerde derpiş edilen 
hesapların zimmetinden tevdiatın tarih sırası takip edilmek suretile icra edilecektir. 

Madde — 7 

Tahsil ihbarnamelerine bu günkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasının 3 ncü maddesinde 
derpiş edilmiş olan menşe şahadetnamelerinin B nüshası iliştirilmiş olacaktır. 

Menşe şahadetnamesini ithal eden memleket gümrüğünce damgalanmış B nüshası, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası ve Suomon Pankki 'ye eşya bedelinin tevdii sırasında ibraz edilemezse, 
iki müessese yekdiğerine tahsil ihbarnamelerini bu şahadetnameler ilişik olmaksızın dahi göndere
ceklerdir. 

Ancak şurası mukarrerdir ki yukarıda zikredilen bankalar malın tamamile gümrüklenmesinden 
sonra mezkûr şahadetnamelerin gönderilmesini temin için lâzım gelen tedbirleri alacaklardır. 

Madde — 8 

Türkiye menşeli mallar ile Finlandiya menşeli mallar her muamele için iki memeket salahiyet-
tar makamlarından ayrıca izin alınmak şartile hususî takas mevzuu teşkil edebilirler. 

Her iki Tarafça tasvip edilen hususî takaslar her iki memleket merî ahkâma tevfikan icra edi
lecektir. 

Madde — 9 

iki kliring «A» hesabı arasında 250 000 türk lirası veya 10 000 000 marktan fazla bir mu
vazenesizlik husule gelirse iki Hükümet muhtelit komisyonları marifetile hesap muvazenesini iade 
için alınacak tedbirler üzerinde mutabık kalacaklardır. 

Bu hususta bir Anlaşmaya varılmcaya kadar alacaklı Taraf, lüzum görürse, tek başına lüzumlu 
tedbirleri alabilecektir. 

Madde — 10 

Türkiye veya Finlandiya menşeli malların mı bayaası için avanslar Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankası ve Suomon Pankki tarafından tasvip edilmiş olmak şartile işbu Anlaşma hükümlerine 
göre tediye olunacaklardır. 

Madde — 11 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasıle Suomeıı Pankki, işbu Anlaşmanın muntazam işlemesi husu
sunda lüzumlu teknik şartlar üzerinde uyuşacaklar dır. 

Madde — 12 

20 haziran 1936 tarihli Türkiye - Finlandiya Kliring Anlaşmasının 1 nci maddesinde derpiş edi
len hesapların birinde husule gelebilecek bakiye işbu Anlaşmanın meriyete girmesi sırasında icabı 
hale göre 2 nci veya 3 neü maddede derpiş edilen yeni A kliring hesabına nakledilecektir. 

( S. Sayısı : 151) 
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Madde — İS 

İşbu Anlaşma transit ticaretine tatbik edil m iye çektir. Bununla beraber iki taraftan birince tran
sit olarak satın alınmış mallar Türkiye CümhuriyetMerkez bankası ve Suomen Pankkmın muvafakat-
lerile kliring tediye suretile tesviye edilebileceklerdir. 

Madde — 14 

Kliring hesaplarındaki bakiyeleri kısmen veya tamamen kullanmak ve bu suretle işbu Anlaşma
nın iyi tatbikini kolaylaştırmak için iki Âkit Taraf kliring Anlaşmalarıle bağlı oldukları memleketler
le üç taraflı takaslar yapmak hususunda anlaşabilirler. 

Madde — 15 

İşbu Anlaşmanın hitamında lehine diğer memlekette bir bakiye mevcut olan memleketin ithalâtçıları 
ithalâtları bedelini, işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan bu bakiyeye tekabül eden miktara varıncaya ka
dar tediyeye devam edeceklerdir. 

Keza, işbu Anlaşmanın meriyeti esnasında veresiye ithal edilmiş olan malların bedelleri kliring 
hesabına yatırılmağa devam edecektir. 

Madde — 16 

İşbu Anlaşma Türkiye ile Finlandiya arasında 20 haziran 1936 tarihinde imza edilen Kliring 
Anlaşması ve Finlândiyaya ithal edilen Türk buğdayının tediyesi hakkmdaki 2 birinci kânun 1938 
tarihli nota teatisinin yerine kaimdir. 

Bu Anlaşma 1 birinci kânun 1940 tarihinde meriyete girecek ve bu gün imza edilen Ticaret An-
laşmasile ayni müddet zarfında merî olacaktır. 

Ankarada, 9 ikinci teşrin 1940 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Cevat Açıkalm , A. S. Yrjö Koskinen 
Tauno Jalanti 

( S . Sayısı : 151) 





S. Sayısı: 152 
Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyacakla-
nna dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Maarif encümenleri 

mazbataları (1/582) 

T. C. 
Başvekâlet 21-III-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1144 

Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamayacakları hakkında Dahiliye, Millî müdafaa ve 
Maarif vekilliklerince müştereken hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 14 - III -1941 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Devlet daire ve müesseselerinde çalışanların ayni zamanda tahsil için yüksek okullara devam
ları bu daire ve müesseselerdeki işlerin intizamına ve süratle görülmesine mâni olmakta ve şef va-
ziyetindeki memurları tahsil maksadile kendilerinden istenen izinleri terviç edip etmemek hususunda 
tereddüde düşürmektedir. 

Esas itibarile memurların daima vazife başında bulunmaları tabiî ise de şimdiye kadar tahsile 
devam eden memurlara karşı müsaadekârlık gösterilmiş olması bu hususta bir kanun teklifini za
rurî kılmıştır. 

Ancak orta öğretim müesseseleri için lüzumu kadar öğretmen bulunmaması dolayısile buralara 
3976 numaralı kanuna göre muvakkaten tayin edilen lise mezunu yardımcı öğretmenler, ekseriya 
yüksek tahsil talebesi olduklarından bu gibilerin bir istisna mevzuu teşkil etmesine lüzum duyul
maktadır. Hususî okullarda öğretmenlik edenler Devlet memuru sayılmamakla beraber bunlar 
Maarif vekilliğince tayin edilmekte oldukları için kanunda vaziyetlerinin tasrihi faydalı görülmüş
tür. Ayni zamanda meslek bakımından ehliyetlerini arttırmak maksadile, Devlet daire ve müesse
selerinin açtığı, kurslara sevkedilen memurları da kanunun şümulünden hariç tutmak tabiî bulun
muştur. 

Diğer taraftan kanunun kabulünden evvel yüksek tahsile devam etmek üzere vaziyet almış ve bu 
tahsili de yarılamış bulunanların tahsillerini bitirmelerine müsaade olunabilmesi, kendilerini mağ
dur etmemek bakımından gerekli görülmektedir, 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M: M. 
Dahiliye encümeni 2- IV -1941 

Esas No. 1/582 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe ola-
mıyacakları hakkında Dahiliye ve Millî Müda
faa ve Maarif vekilliklerince müştereken ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
gönderildiğine dair 21 mart 1941 tarihli ve 
6/1144 numaralı Başvekâlet tezkeresi encüme
nimize havale kılındığından Maarif vekili ile 
Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilliklerinden gön
derilen memurlar hazır oldukları halde okundu 
ve müzakere olundu: 

Amme hizmetini görmekle muvazzaf ve Me
murin kanununun 51 nci maddesi mucibince 
günde sekiz saat çalışmakla mükellef bulunma
larına rağmen çalışma saatlerinde vazifelerinden 
ayrılarak yüksek tahsil için mekteplere devam
larına müsaade edilmesi, daire ve müesseseler
deki amme işlerinin matlup derecede cereyanlı
nı sekteye uğratacağı gibi ayni zamanda hem 
amme hizmeti görmek ve hem tahsile devam et
mek meşgalesi birleştiği zaman her iki vazife
nin de çok kere yarım kalmasını intaç edeceği 
bedihî olduğundan kanunun esas itibari] e ka
bulü kararlaştırıldı. 

Lâyihanın birinci maddesi; «Devlet daire ve 
müesseselerinde memur olanları» kanunun şü
mulü dairesine alıp belediye müesseselerinde va
zife sahibi olanları ve hatta Devlet bütçesin
den maaş değil de ücret alanları kanunun tat
bik sahasından hariç bırakmak gibi yanlış bir te
lâkkiye imkân vermektedir. Halbuki kanunun 
maksadı, her hangi bir amme hizmeti daire ve
ya müessesesinde gerek maaş ve gerek ücret mu
kabili vazife görmekte olanların çalışma saat
lerinde vazifeleri başında bulunarak kendile
rinden beklenilen hizmetin sektesiz bir halde 
yapılması olduğuna göre maddenin (umumî ve 
mülhak bütçeler ile hususî idare ve belediye 
bütçelerinden maaş ve ücret alanlar) kay dile da
ha sarih ve şamil olarak yazılması muvafık ola
cağı düşünüldü ve metin o suretle tashih edildi. 

Lâyihanın ikinci maddesinin müzakeresi sıra

sında Maarif vekili tarafından verilen izahat
tan; fakültelerin doktora sınıfında tahsil gör
mekte olanlar arasında Üniversitenin müstakbel 
bir profesörü olabilmek kabiliyetini gösterenle
rin Üniversite asistanlığı vazifesini almalarında, 
bu kısım memurların çalışma saat ve tarzlarına 
göre bir mahzur bulunmadığı anlaşıldığından lâ
yiha metnine bunların dahi ilâve edilmesi ve 
bir de yardımcı öğretmenlere ait esas kanunun 
numarası 2624 olup 3979 numaralı kanun, bu 
esas kanunun tatbik müddetini uzatan ferî bir 
kanun bulunmasına nazaran madde hükmünün 
de esas kanuna istinat ettirilmesi muvafık görü
lerek metin o suretle değiştirildi. 

Lâyihanın o ııcü maddesine; kurslar ile ayni 
mahiyeti haiz olan okulların dahi, tatbikattan 
dar bir telâkkiye mahal vermemiş olmak için 
ilâve edilmesi tensip kılındı. 

Lâyihanın dördüncü maddesi üzerinde yürü
tülen mütalealar neticesinde; kanunun neşri 
tarihinde devanı etmekte bulunduğu yüksek mü
essesenin tahsil müddetini yarısına kadar ge
tirmiş olanların mütebaki yarım müddeti dahi 
ikmal etmelerine müsaade edilmesi bir adalet 
fikri icaplarına müstenit ise; adalet hududu
nun nısfiyet ile değil tamamiyet ile çerçevelen
mesi yine adalet icaplarından bulunmasına meb-
ni kanunun neşri tarihinde her hangi bir yük
sek tahsil müessesesine devam etmekte, bulunan
ların tahsile devam etmelerine müsaade olun
ması ve şu kadar ki bir tedris senesi hitamın
da sınıfı terfi edemiyerek muayyen tahsil müd
detinin uzamasına mahal verenlerden bu kanunî 
müsaadenin derhal geri alınması kararlaştırıl
dı ve metin bu şekilde tadil edildi. 

Havalesi mucibince Maarif encümenine tev
di olunmak üzere Yüksek Eeisliğe takdim kı
lındı. 

Da. E. Reisi Reis V. M. M. Kâtip 
Tekirdağ Çoruh Mardin - Yozgad 

C. Uybadın Atıf Tüzün Edib Ergin S. Korkmaz 
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Ankara Ankara Antalya 

Ekrem Ergun Fevzi Daldal R. Kaplan 
Balıkesir Bursa Çanakkale 
S. Uzay * Fatin Güvendiren II. Er geneli 
Çankırı Çoruh Erzurum 

A. Doğan î. Kemal Alpsar N. Elgün 

Erzurum 
(4) ncü maddeye iştirak etmiyorum. Bu madde 
kanunun ruhuna uygun değildir. Amme hu
kukunu, müsavatı, inzibat ahengini ihlâl ede-

gelmekte olan 
tevsiki demektiı 

Gazianteb 
Dr. A. Melek ^ 

Kars 
E. Özoğuz 

Malatya 
E. Barkan 
Zonguldak 

/ . E. Bozkurt 

bir müsamahanın kanun ile 
• * 

Zeki Soydemir 
içel izmir 

T. C. Beriker M. Aldemir 
Konya Kütahya 

Ş. Ergun Sadri Ertem 
Maraş Trabzon 

Z. Kayran S. Abanozoğlu 
Zonguldak 

Rifat Vardar 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Esas No. 1/582 
Karar No. 8 

17 -IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe 
olamayacakları hakkında Dahiliye, Millî Müda

faa ve Maarif vekilliklerince müşterek olarak ha
zırlanan kanun lâyihası, Dahiliye encümeninin 
tadili sureti ve mazbatasile birlikte Maarif ve 
Dahiliye vekilleri ve Millî Müdafa vekilliğinden 
gönderilen memur hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın tanzimi için Hükümetçe ileri sü
rülen sebeblerin birincisi Memurin kanununun 
51 nci maddesi mucibince günde sekiz saat ça
lışmakla mükellef bulunan memurların yüksek 
tahsil müesseselerine devamlarına müsaade olun
ması günün muhtelif saatlerinde vazifelerinden 
ayrılmaları ve neticede âmme hizmetlerinin sek
teye uğramasına vesile vermeleri mahzurudur. 
ikincisi memurluk vazifesile tahsil meselesi bir
leştiği zaman her ikisinin de yarım kalacağı mü-
taleasıdır. Bu sebebler hem âmme hizmetlerinin 
selâmeti, hem yüksek tahsilin mükemmeliyeti 
bakımlarından Encümenimizce dahi tamamile 
yerinde görülmüş ve lâyihanın esas itibarile ka
bulü muvafık görülmüştür. 

Birinci madde H,ükûmetin teklifinde «Devlet 
daire ve müesseselerinde memur olanlara» mün
hasırdır. Maddenin bu şekilde bulunması hu
susî idarelerle belediyelerde çalışan memurla
rın ve Devlet bütçesinden ücret alanların ka

nunun şümulünden hariç tutulması gibi yanlışı 
bir telâkkiye de meydan açabilir. Kanunun tek
lifinden maksat her hangi bir âmme hizmeti 
görenlerin kendilerinden beklenen vazifeyi 
sektesiz bir surette yapmalarının temini oldu
ğuna ve Encümende hazır bulunan Vekiller de 
ayni maksadı teyit ettiklerine göre Dahiliye 
Encümeninin bu husustaki tadili yerinde görül
müş ve maddenin (Umumî ve mülhak bütçeler 
ile hususî idare ve belediye bütçlerinden maaş 
ve ücret alanlar) kay dile daha açık ve şümullü 
olarak yazılması Encümenimizce dahi tensip edil
miştir, 

ikinci maddede dahi Dahiliye encümenince 
meydana getirilen tadillerin ihtiyaca muvafık ol
duğu Maarif vekili tarafından verilen izahat 
üzerine anlaşılarak muhtelif fakültelerde ilmî 
yardımcı veya asistan olarak vazife görenlerin 
de metne ilâvesi ve yardımcı öğretmenlere ait ka
nunun esas numarasının konulması yerinde gö
rülmüş ve bu madde Dahiliye encümeninin tadili 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde Devlet daire ve müessese-
lerince kendi memurları için açılmış olan kursla
rın bu kanunun şümulü dahilinde bulunmadığını 
ihtiva ediyor. Bu türlü kurslar veya okullar Dev
let memurlarının mesleklerindeki tekâmüle ve 
âmme hizmetlerinin daha mükemmeliyetle yürü-
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meşine hizmet etmek ınaksadile kurulmuş olacak
larından umumî tahsil müesseselerine kıyas edil
memek lâzımdır ve bu noktadan madde yerinde
dir. Dahiliye encümeninin kurslarla ayni ma
hiyette olmalarından dolayı mektepleri de ilâve 
etmiş olması maksada uygun telâkki edilmiştir. 
Ancak ikinci maddede mektep kelimesi yerine 
okul denildiği için bu maddede dahi kelimenin 
o suretle yazılması tercih edilmiştir. Maddenin 
sonundaki «Birinci madde bahsedilen tahsil mü
esseselerinden değildir» cümlesi «Birinci madde
nin şümulüne dahil değildir». Suretinde değiş
tirilerek ifadeye daha mantıkî bir şekil verilmiş
tir. 

Dördüncü madde kanunun neşri tarihinde 
muhtelif müesseselerde aslî talebe olarak devam 
edenlerin vaziyetlerine ait olup Hükümetin tek
lifinde bunlardan tahsillerinin yarı müddetini 
bitirmiş olanların tahsillerini tamamlamalarına 
mensup oldukları vekilliklerce müsaade edilebile
ceği şeklinde tanzim edilmiştir. Encümenimiz bu 
hususta Dahiliye encümeninin mütaleasma iştirak 

ederek kanunun neşri tarihinde her hangi bir 
yüksek tahsil müessesesine devam etmekte bulu

nanların tahsillerini tamamlamalarına müsaade 
olunması ve şu kadar ki bir ders yılı sonunda 
sınıflarını geçemiyenlerden bu kanunî müsaade
nin derhal geri alınması esasını adalete daha uy
gun bulmuştur. 

Bu esas dahilinde meydana getirilmiş olan 
Dahiliye encümeninin tadil şeklini kabul etmiş
tir. 

Kanun lâyihası arzedilen tadillerle ve itti
fakla kabul edilerek Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Maarif En. Rs. M. M. Kâtip 

Manisa İstanbul İzmir 
R. N. Edgüer 1. A. Gövsa Ş. Yunus 

Ankara Antalya Giresun 
B. Baykan T. Örs T. Onay 

Hakkâri İçel 
İzzet JJ. Aykurd E. İnankur 

İstanbul Tokad 
K. Akyüz II. A. Aytuna 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamı-
yacaklarma dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet daire ve müesseselerin
de memur olanlar filen vazife gördükleri müd
detçe her hangi bir tahsil müessesesine aslî tale
be olarak devam edemezler. 

MADDE 2 — 6-1-1941 tarih ve 3976 nu
maralı kanuna göre orta öğretim müesseselerin
de yardımcı öğretmenlik edenlerle münhasıran 
hususî okullarda, yabancı ve azınhk okullarında 
öğretmen bulunanlar birinci maddenin şümulüne 
girmezler. 

MADDE 3 — Devlet daire ve müesseselerin-
ce kendi memurları için açılmış olan kurslar bi
rinci maddede bahsedilen tahsil müesseselerin
den değildir. 

MADDE 4 — Bu kanunun neşri tarihinde 
her hangi bir yüksek öğretim müesseselerindeki 
tahsillerinin yarı müddetini bitirmiş bulunanla
rın tahsillerini tamamlamalarına mensup olduk
ları vekilliklerce müsaade edilebilir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbikına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

B§.V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

14-m-1941 
Ad. V. 

H. Menemencioğlu 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 
F. Ağralt 

Ik. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. Ökmen 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamı-
yacaklarına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçelerle 
hususî idare ve belediye bütçelerinden maaş ve 
ücret alanlar filen vazife gördükleri müddetçe 
her hangi bir tahsil müessesesine aslî talebe 
olarak devam edemezler. 

MADDE 2 — Muhtelif fakültelerde ilmî 
yardımcı veya asistan olarak vazife görenler 
ve 2624 numaralı kanun hükmüne tevfikan or
ta öğretim müesseselerinde yardımcı öğretmen
lik edenler ve münhasıran hususî ve yabancı ve 
akalliyet okullarında öğretmen olanlar birinci 
maddenin şümulüne girmezler. 

MADDE 3 — Devlet daire ve müessesele-
rince kendi memurları için açılmış olan kurs
lar ve mektepler birinci maddede bahsedilen 
tahsil müesseselerinden değildir. 

MADDE 4 — Bu kanunun neşri tarihinde 
herhangi bir yüksek tahsil müessesesine devam 
etmekte bulunanların, her sene muntazaman 
sınıflarını terfi etmek şartile, tahsillerini ik
mal etmelerine mensup oldukları vekilliklerce 
müsaade edilebilir. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MAARİF ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞİ 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamı-
yacaklanna dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet daire ve müessesele-
rince kendi memurları için açılmış olan kurs
lar ve okullar birinci maddenin şümulüne da
hil değildir. 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

»>•<( 
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S. Sayısı: 154 
idare Heyetinin, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı I sayılı cetve
lin Riyaseti Cumhur dairesi memurlarına ait kısmının değiş

tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası (2/39) 

T. B. M. M. 
idare Amirliği 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 533/23685 

Leffi : 1 

4 - IV -1941 

Yüksek Reisliğe 

3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan kanuna bağlı Kiyaseti 
Cumhur dairesi memurlarına ait kadronun bu günkü ihtiyaçların doğurduğu zaruretlerden naşi 
Hususî kalem müdürlüğü ile Yazı işleri müdür! üğü memurlarının derece ve adetlerinde bazı de
ğişiklikler yapılması lüzumuna dair olan Riyaseti Cumhur Umumî kâtipliğinden Büyük Millet 
Meclisi idare Heyetine yazılan 4/177 sayılı tezkere ile tatbiki istenen kadroya göre tanzim kılı
nan aşağıda yazılı kanun lâyihası ve merbut kadro cetvelinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare Âmiri İdare Âmiri 
1. F. Alpay a 

idare Âmiri 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 87 
Esas No. 2/39 

17 - IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı bir 
sayılı cetvelin Riyaseti Cumhur dairesi memur
larına ait kısmının değiştirilmesi hakkında ida
re Heyetince tanzim kılman kanun teklifi Riya
seti Cumhur Umumî kâtibi Kemal Oedeleç hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun teklifine ilişik mucip sebeplerden ve 
ayrıca alman izahattan : Riyaseti Cumhur dai
resi kalemi mahsusundaki dört kâtiplikten biri 
90, diğeri 70 lira maaşlı iki kâtiplik ile yazı iş
lerinden 70 liralık bir kâtiplik kaldırılarak yazı 
işlerine 80, 50 ve 40 lira maaşlı üç kâtiplik ilâve 

edildi ve bunun bu günkü ihtiyaç ve zarurete 
uygun okluğu ve ayni zamanda kadroda maaş 
noktasından tasarruf edildiği de anlaşıldığından 
Eneümenimizee kanun teklifine ilişik cetvel ay
nen kabul edilmiş ve lâyiha metnindeki madde
ler birleştirilerek tashih edilmek suıetile yeni
den tanzim edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine ar/edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coskan 

Bu M. M. 
Ağrı 

İhsan Tav 
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Kâtip 

istanbul 
F. Öymen 

Bolu 

Bursa Bursa 
A. Nevzad Ayaş Dr. Sadi Konuk 

Diyarbakır E lâzığ 
Rüştü BeMt M. F. Altay 

(lümüşane İsparta 
D. Sakarya M. Karaağaç 

Bolu 
r. Zihni Ülgen 

Rm-sa 
-L* L1J. £J<A> 

Fazlı Güleç 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 
S. Serim, 

Konya 
R. Türel 
Malatya 
M. Öker 

Ordu 
11. Yalman 

Seyhan 
S. Çam 

Kayseri 
Suad Ilayri Ürgüblü 

Yozgad 
A. Sungur 

Mardin 
R. Erten 
Yozgad 
S. tçöz 

Sivas 
Remzi Çiner 

Kırklareli 
B. Denker 

Kütahya 
A. Tiritoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Trabzon 
Sırrı Day 

IDARE HEYETININ TEKLIFI 

3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan kanuna bağlı Ri
yaseti Cumhur dairesi memurlarına ait cetve

lin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3656 sayılı Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan ka
nuna bağlı Riyaseti Cumhur dairesi memurları
na ait 1 numaralı cetvel çıkarılarak yerine bağlı 
cetvel konulmuştur. 

MADDE 2 — 3888 sayılı Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 
sayılı kanuna ek kanuna merbut 3 numaralı 
cetveldeki Riyaseti Cumhur dairesine ait kısım 
mülgadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎEÎŞÎ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı kanunla bu kanuna ek 
3888 saydı kanuna bağlı cetvellerin Riya

seti (1ümhur kısımlarında, değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 30-VI-1939 tarih ve 
3656 sayılı kanunun 2 nci maddesine bağlı (1) 
sayılı cetvelin Riyaseti Cumhura ait kısmı ye
rine bu kanuna ilişik cetvel konıtnuş ve 
26 - VI -1940 tarih ve 3888 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine bağlı (3) sayılı cetvelden mezkûr 
kısma ait memuriyetler kaldırılmıştır. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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D. 

1 

3 
5 
6 

3 
5 
6 
7 
8 
9 

4 
6 
7 
8 

4 

tdare 
— 3 — 

Heyetinin teklifine bağlı 

CETVEL 

Memuriyetin nevi 

Umumî 

Müdür 
Kâtip 

> 

Müdür 
Kâtip 

> 

kâtip 

Hususî kalem 

Yazı işleri 

Daire müdürlüğü 

Müdür 
Hesap memuru ve mutemedi 
Kâtip 
Daire memuru 

Baştabij 

Baştabiplik 

) 

Adet 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

Maaş 

150 

100 
80 
70 

100 
80 
70 
60 
50 
40 

90 
70 
60 
50 

90 

^mm 
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