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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 48 nci mad
desinin tadiline, 

Hariçten satın alınan buharlı ve mp,tqrlu gemilerde 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eşya
nın gümrük resminden istisnasına, 

Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alına
cak ücrete dair kanun lâyihasının birinci müzakere
leri yapıldı. 

icar ve isticar kontratolarile ferağ ve intikal ilmü
haberlerinin ve nüfus ve hüviyet cüzdanlarının bedel 
mukabilinde satılmasına dair kanun lâyihası bir müd
det müzakereden sonra encümene iade olundu. 

Lâyihalar 
1 — Hayvanlar vergisi hakkındaki 2897 sayılı ka

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı hükümler eklenmesine dair kanun lâyihası 
(1/965) (Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi 
hakkındaki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair 
kanun lâyihası (1/966) (Iktısad ve Adliye encümen
lerine) 

3 — Millî Müdafaa vekâletince ecnebi memleketlere 
gönderilecek talebe masraflarının 1937 yılı bütçesinin 
930 ncu faslından verilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/96J7) (Bütçe encümenine) 

Tezkere 
4 — Havayolları Devlet işletme idaresinin 1934 

1 — Seyhan mebusu General Naci Eldenizin, 
arzuhal encümeninin 22 - XII - 1937 tarihli haf
talık karar cedvelindeki 1122 sayılı kararın Umu
mi heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
encümeni mazbatası (1/65) | 1 | 

(Arzuhal encümeni mazbatas ı okundu) 

[ l j 111 sayılı basma [/azı zeıblın somındadır. 

Orta okul öğretmenleri kursuna iştirak eden ilk 
öğretmen okulu mezunlarına dair kanun lâyihası Ma
arif vekiljnin huzurile müzakere edilmek üzere tehir 
edildi. 

Türk parasının kıymetini koruma kanununa bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun lâyihası kabul 
edildikten sonra çarşamba günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Hilmi Uran Niğde Çoruh 

Cavid Oral Ali Zırh 

ULEN EVRAK 
malî yılı hesabı katisine aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tez
keresi (3/470) (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
5 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 3 ncü mad

desinin subay ve askerî memurlar hakkındaki fıkra
larının değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/853) (Ruznameye) 

6 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı şubat ayı hesabı 
hakkında Meclis hesablarmın tetkiki encümeni maz
batası (5/63) (Ruznameye) 

7 — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtındaki eşya 
hakkında Meclis hesablarmın tetkiki encümeni maz
batası (5/64) (Ruznameye). 

Gl. NACİ ELDENİZ (Seyhan) — 1919 da 
İzmir rıhtımında gerçekten hazin bir surette 
şehid olan erkâniharb miralayı Süleyman Fet
hi Beyin ismi muhteremi yad edilince elbette 
herkesin hatırına gelir. Bu zat ile diğer bir çok 
arkadaşlarım gibi benim de hukukum vardı. 
Çok muhterem bir insandı, çok muhterem, bil
gili ve fedakâr bir askerdi. Hakikaten dağlar 
gibi bir hamiyete sahib fakat çok mütevazi bir 

2 — HAVALE 

B I R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTİBLER — Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 54 — 
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halde idi. Btemlekel? için» otdü işin, nazarî ve 
amelî ilk gününden itibaren sem nefesine kadar 
hamiyetle ve sadakatla çalışmış bir insandı. 
Bu zatm ne suretle şehid edildiği, nasıl süngü-
lendiği ve niçin süngülendiği hatırlardadır. 
Onu bugün tekrar etmek ve içlerini» yeniden 
hüzünle doldurmak istemem. 

Süleyman Fethi merhum Bumelide muhtelif 
mîntakalarda, Balkan harbinden, evvel v-a Bal* 
kan harbi esnasında kıymetli hizmetlerde bu* 
lunmuştur. Ondan sonra da Asirde ve Hicazda 
kıymetli hizmetlerde bulunmuş ve fedakârlık^ 
lar göstermiştir. Kendisinin şehiden irtihalin-
dea sonra evlâdı olmadığı İÇJLQ: zevcesine bide-
matı. vataaiye tercihinden 4Û,.• lira yetim maaşı. 
tahsis edilmiştir. Zevcesi bir kaç vakit ev,vel 
irtihal etmiştir. Süleyman Fethi; merhumun, 
ke^dt tarafından bakılan ve çok sevilen bir ab
lası vardır. Ablasj küçük bir memurun haremi 
idi. Zevci vefat etmiş ondan üçr ayda 13,5 lira 
maaş almakta bulunmuştur. Bu ihtiyar hanım 
- k i yaşı yetmişine yakındır - bugün ihtiyacın 
en son derecesine düşmüş bir haldedir, gerek 
ihtiyacına bir raddeye kadar medar olmak için, 
gerekse şerefli kardeşinin - ki onun veli nime
tidir - onun şerefinden hissedar olmak itibarile 
milletin atifetine müracaat etmiş, Arzuhal en
cümenine bir istida vermiştir. Arzuhal encüme
ni kanunlarımıza uygun düşmediği için bittabi 
müracaat ve arzusunu kabul edememiştir. Hu
zuru âlinize brt maruzat ile çıkıb tasdia cesare
tim; Süleyman Fethi merhumun hakikaten çok 
müeddeb ve çok aziz hayali şahadeti bir de 
kendisinin çok aziz olduğunu gerçekten bildi
ğim büyük ablasının hali sefaletidir. Bu iki se-
beb beni huzuru âlilerinizde bu suretle tasdî-
atta bulunmağa sevketmiştir. Milletin atifetine 
müracaat ediyor. Milletin atifetine ve binaen
aleyh onu temsil eden Heyeti celilenin atifeth»* 
müracaat ediyor. Bu Bayana kırk lira değil, 
yirmi lira kadar bir maaş tahsis edilirse kendi
sinin, emelleri hâsıl olacak ve abari ömrünü bir 
raddeye kadar iyi bir surette geçirecektir. Hu
zuru alilerinize bu rica, bu niyaz ile çıkıyorum. 

Arzuhal encümeni kanunların müsaid olma
dığına müteessir ve müteessiftir. Bendeniz de 
tedkik ettim, filhakika mevzuatımız kırk lira 
maaşın bu suretle ablasına intikaline müsaid 
görünmüyor. Fakat güzide heyetiniz, müşfik 
milletimiz buna bir kaç hatta bir çok misaller 
vermiştir. Şühedamızın hemşirelerine maaş tah
sis edilmiştir. Böyle bir kalemde beş kişiyi bul
dum, beş hemşireye maaş tahsis edilmiştir. Onun 
için atıfet ve şefkatlerinize müracaat etmeği ve 
bu tarikle milletin hamiyetine sığınmayı pekte 
ümidsiz ve zaid bir cesaret addetmedim. Bu 
ümidle bir maddei kanuniye arz ve teklif edi
yorum. Bunun tasviben çıkarılmasını istirham 
eylerim. 

BASK AK — Usul hakkında maruzatta bu-
lımacağnn. 

Muhterem Generalimizin Arzuhal encümeni
nin- kararının Heyeti umumiyede müzakeresini 
istemekten maksadları,. Albay Fethinin zevcesi
ne tahsis edilmiş olan maaşın hemşiresine veril
mesinden ibarettir. Malûmu, âliniz, hidematı va, 
taniye tertibinden olan maaşlar şahsa mahsus
tur. Şahsın vefatile bu hak da sakıt olur. Aile 
efradından başka birisine tahsisi ise hususî bir 
kanuna müstenid. olmak lâzımdır, Bunu kendi
leri de anlamışlar ki bir teklifi kanunî yapmış
lardın Baıaıu* encümenlere havale etmek Riyasete 
aid bir mevzudur. Şu halde bu mesele üzerinde 
müzakere mevzuu kalmamıştır. 

YAHYA GALİB KARGI (Ankara) Ben si* 
istemiştim. 

BAŞKAN — Teklifi kanunî yapmışlardır,, 
müzakere mevzuu kalmamıştır. 

YAHYA GALİB KARGI (Ankara) — Am
ma Albay Fethiyi Meclise anlatmak lâzrmdır. 

BAŞKAN — Teklifi kanunî encümenlerden 
çıkıb Meclise geldiği zaman söylersiniz. 

YAHYA GALlB KARGI (Ankara) - . İyi 
amma bu vüeud bize ber zaman yar olmaz ki. 

2 — Subaylar hey elin e- m-ahsus terfi kanunu
nun' bazı maddelerini değiştiren ,2900 sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dııir ka
nun lâyihasv ve Milli Müdafaa nıeümeni mazba
tası (t/959) |.1J 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

863 sayılı subaylar heyetine mahsus terfi kanu
nunun bazı maddelerini değiştiren 2900 saydı 
kaosumun birinci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 2900 sayılı kanunun birinci 

maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
Hiç bir subay mensub olduğu smıfrn kıta

sında rütbesine aid asgarî müddetin en az üçte 
biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemez. 
Bu müddetler kurmay subayları için harbde 
hâsıl olacak ihtiyaca göre başbuğlukça lüzumu 
kadar azaltılabilir. 

Asteğmen ve teğmen rütbesinde olan havacı 
subayların terfileri için rütbelerine mahsus as
garî müddetin hesabında kara ve hava smrfları 
kıtalarında yapacakları hizmet müddetlerinin 
mecmuu bilfiil kıta hizmetlerinden saydır. 

Sınıfında kadro mucibince rütbesinin muka
bili kıtaat bulunmayan subayların terfileri ma
fevklerinden alacakları siciller üzerine yapılır. 

[1 | 110 sayılı basnuıyazı zabtın sonundadır. 

— 55 — 
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Harb akademisi ve yüksek levazım mektebi 

tahsilinde bulunan subaylarla kurmay stajiyer-
leri ve kurmay subaylarmm akademiye ve yük
sek levazım mektebine gireceklerin de bu mek
tebe girmezden evvel tahsil esnasında ve tahsil 
den sonra memur edilecekleri muhtelif muharib 
kıta komutanlıklarında ve levazım sınıfı için 
kıta sayılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas sı
nıfları kıta hizmetlerinden sayılır. 

Alelûmum muavin sınıflar mensublarmdan 
harb akademisini muvaffakiyetle itmam eden
ler piyade sınıfma nakledilirler, işbu nakil
den evvel muavin sınıff kıtalarında geçen hiz
metleri, kıta hizmetinden sayılır. Ancak terfi 
için piyade sınıfından sicil müddeti olan bir sene 
(Jandarma stajiyer subayları ile mühendis su
bayları altı ay) bulunub muvafık sicil almak 
meşruttur. 

Mütehassıs tabib ve baytar ve kimyagerlerin 
hastanelerde bakteriyolojihane ve serolojihane-
1 erdeki ihtisas hizmetleri kıta hizmeti olarak ka
bul edilir. 

Sanayii harbiye ve harita sınıflarına mensub 
subaylar sınıflarına aid kadro dahilinde mafevk
lerinden alacakları sicil üzerine terfi ederler. 
Ancak birinci fıkrada mezkûr kıta subayların
dan gayri mezkûr fıkradaki emsali nasıblılar-
dan evvel terfi edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

BAŞKAN— Maddeyi kabul buyuranlar,.. 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ru kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur, 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
MALÎYE V. FUAD AĞDALI (Elâzığ) — 

Arkadaşlar, büyük şefin nutkunda işaret buyur
duğu ve Hükümetin de programında temas ey
lediği vergi tenzilâtından hayvanlar vergisi kıs
mına aid lâyiha Yüksek Meclise takdim edilmiş
tir. Buhran, muvazene vergilerine aid kısım da 
bir kaç g-ün içerisinde takdim edilecektir. Yüksek 

heyetin malûmudur ki hayvan vergisi kaydı mart 
nihayetinde başlar ve nisan başından itibaren 
de mükellefler beyanname verirler. Kanunun 
biran evvel memurlarımıza tebliğ edilebilmesi 
için Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenlerine ha
vale edilen bu kanunun acele olarak çıkmasını 
temin için bu üç encümenin müşterek bir encü
men halinde çalışmasını rica edeceğim. (Muvafık 
sesleri). 

BAŞKAN — Maliye vekili hayvanlar vergisi 
hakkındaki kanunun Ziraat, Maliye ve Bütçe 
encümenlerinden mürekkeb bir Müşterek encü
mende müzakeresini rica ediyorlar. Bu teklifi 
kabul edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edil
miştir. 

Müzakere edilecek başka madde kalmadı. 
Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere inika
da nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 

«mmmm 

DÜZELTME 

Bu zabtın sonuna bağlı 111 sayılı Arzuhal encümeni mazbatasının birinci sütununun 13 ncü 
satırında « . . kalan maaşın kendisine tahsisi hakkında . . » cümlesinden sonra «Rahmetli Fethi
nin kız kardeşi» cümlesi ilâve olunacaktır. 

T. B. M. M. Maunum 



S. Sayısı: 110 
Subaylar heyetine mahsus terfi kanununun bazı maddelerini 
değiştiren 2900 sayılı kanunun I nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa encümeni 

mazbatası (I/959) 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar Müdürlüğü lm IH -1938 
Sayı: 6/747 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

863 sayılı subaylar heyetine mahsus terfi kanununun bazı maddelerini değiştiren 2900 sayılı ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Ve-
klleri Heyetince 16 - II -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

1 — Ordu subaylarının kıtalarda daha fazla istihdamları suretile meslekî bilgilerinin artması, 
iktisabı tecrübe ve mümareseleri gözetilmekle beraber ayni zamanda sicil âmirlerine de subayları da
ha esaslı tetkik etmek ve uzun zaman deneyerek tescil eylemek fırsatı verilmek düşüncesile sicil ta
limatnamesinde gösterilen ve bir sicil müddeti olan altı ayın kifayetsizliği nazarı dikkate alnımış ve 
işbu müddetin bir seneye uzatılması yolunda Yüksek askerî şûranın 1937 yılı toplantısında yapılan 
müzakerede kara, hava ve deniz subayları için sicil müddetinin bir sene olması karargir olmuş ve sicil 
talimatnamesine de bu veçhile değişiklik yapılması lüzumu îcra Vekilleri Heyetince 30 - III -1937 ta
rihinde onanmıştır. 

Binaenaleyh hem subayların yetiştirilmelerini temin ve hem de sicil âmirlerinin kararlarını te
nakuz arızalarına saplanmaktan masun kılmak için 2900 sayılı kanunun 1 nci maddesinde yazılı bulu
nan altı ay müddet tabirinin de bir sene olarak tadil ve tashihi lüzumlu görülmüştür. 

2 — Jandarma subay kadrosunda bir çok mün halat bulunmasından onlarm asıl vazifelerini daha 
fazla aksatmamak ve binnetice Devlet işlerini ve jandarma vazifelerinin inzibatını müteessir etme
mek için jandarma subaylarının ordu hizmetinde görecekleri stajda sicil müddetlerinin kemafissabık 
altı ay olarak muhafazası düşünülmüş ve keyfiyet kanun teklifine bu sebeble işaretlenmiştir. 

3 — Mühendis subaylar her rütbede terfi için esas kadrolarda yer almamak ve mensub oldukları 
müesseselerle irtibatları baki kalmak üzere bir sicil müddeti kadar kıtalara çıkarılmaktadır. Fen sahi
bi olan bu subayların esas teknik vazifelerinden uzun müddet ayrılmamalarının temini için bunlarm 
da kıtalarda altı aylık bir staja tâbi tutulmaları ve bu kadar müddet içinde tescil edilmeleri kâfi 
görülmüş ve bu cihet kanuna kaydedilmiştir. 



Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Millî Müdafaa encümeni 
Esas No. 1/959 11 - III - 1938 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

863 sayılı subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununun bazı maddelerini değiştiren 2900 
sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilme
si hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulduğuna dair olup eıı-
cümenimi-ze havale buyurulan 1 - III - 1938 ta
rihli ve 6/747 numaralı Başvekâletin tezkeresi 
ve bağlı evrakı Millî Müdafaa vekilliğinden gön
derilen memuru huzurile okundu ve görüşüldü: 

Ordu subaylarının kıtalarda fazla müddet
le istihdamları meslek bilgilerini arttıracağı 
gibi âmirlerinin bunlar üzerindeki tetkikatım 
daha esaslı bir hale koyacağı cihetle 2900 sa
yılı kanunun birinci maddesindeki sicil müd
deti olan altı ay müddet tabirinin bir sene 
olarak değiştirilmesi ve jandarma ile mühendis 

subaylarının sicil müddetlerinin eskisi gibi altı 
ay olarak muhafaza edilmesi hakkında Hükü
metin esbabı mucibesi encünıenimizce de yerin
de görülmüş ve kanun lâyihası aynen kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Millî Müdafaa En. R. M. M. Kâtib 
Diyarbakır Erzurum Samsun 

K. Sevüktekin Ş. Koçak it. Barkın 
Antalya * Bilecik Erzurum 

C. Mengilibörü 1. Çolak A. Akyürek 
İstanbul Kırşehir Manisa 

Dr. II. Ş. Er el L. M. Özdeş K. N. Duru 
Muğla Tekirdağ Tokad 

İV. Tuna R. Apak II. Kona}/ 
Urfa Yozgad 

Ahmed Yazgan C. Arat 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

863 sayılı subaylar heyetine mahsus terfi kanu
nunun bazı maddelerini değiştiren ,2900 sayılı 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmene dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2900 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Hiç bir subay mensub olduğu smrfı kıtasın
da rütbesine aid asgarî müddetin en az üçte biri 
kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemez. Bu 
müddetler kurmay, subayları için harbde hâsü 
olacak ihtiyaca göre başbuğlukça lüzumu kadar 
azaltılabilir. 

Asteğmen ve teğmen rütbesinde olan havacı 
subayların terfileri için rütbelerine mahsus as
garî müddetin hesabında kara ve hava sınıfları 
kıtalarında yapacakları hizmet müddetlerinin 
mecmuu bilfiil kıta hizmetlerinden sayılır. 

Sınıfında kadro mucibince rütbesinin muka
bili kıtaat bulunmayan subayların terfileri ma
fevklerinden alacakları siciller üzerine yapılır. 

Harb akademisi ve yüksek levazım mektebi 
tahsilinde bulunan subaylarla kurmay stajiyer-
leri ve kurmay subaylarının akademiye ve yük
sek levazım mektebine gireceklerin de bu mek
tebe girmezden evvel tahsil esnasında ve tahsil
den sonra memur edilecekleri muhtelif muharib 
kıta komutanlıklarında ve levazım smıfı için 
kıta sayılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas sı
nıfları kıta hizmetlerinden sayılır. 

Alelûmum muavin smıflar mensublarmdan 
harb akademisini muvaffakiyetle itmam eden
ler, piyade smıfma nakledilirler, işbu nakil
den evvel muavin sınıf kıtalarında geçen hiz

metleri, kıta hizmetinden sayılır. Ancak terfi 
için piyade smıfmda sicil müddeti olan bir sene 
(Jandarma stajiyer subayları ile mühendis su
bayları altı ay) bulunub muvafık sicil almak 
meşruttur. 

Mütehassıs tabib ve baytar ve kimyagerlerin 
hastanelerde bakteriyolojihane ve serolojihane-
lerdeki ihtisas hizmetleri kıta hizmeti olarak ka
bul edilir. 

Sanayii harbiye ve harita sınıflarına mensub 
subaylar smıflarma aid kadro dahilinde mafevk
lerinden alacakları sicil üzerine terfi ederler. 
Ancak birinci fıkrada mezkûr kıta subayların
dan gayri mezkûr fıkradaki emsali nasıblılar-
dan evvel terfi edemezler. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra 
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da, V. 
$. Kaya 

Mf. V. 
S. Arıkan 

S. I. 
Dr. E. 

16 . I I - 1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. Y. Mal. V. 

Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Na. V. îk. V. YO Zr. Y. Y 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
M. Y. G. î. Y. 
Alatas Rana Tarhan 
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S. Sayısı: 111 
Seyhan mebusu General Naci Eldenizin, Arzuhal encüme
ninin 22-XI I - 1937 tarihli haftalık karar cedvelindeki 1122 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 

Arzuhal encümeni mazbatası (4/65) 

12-1 - 193i 
Yüksek Reisliğe 

22 - XII - 1937 tarih ve 29 sayılı Arzuhal encümeni karar cetvelinde (3037/2924) numarada 
nmkayyed (Bayan Fatma Safiye Gelgüle) aid kararm Umumî heyetçe görüşülmek üzere mazba
tasının tanzimine müsaade buyurulmasmı derin saygı ile dilerim. 

Seyhan saylavı 
Naci Eldeniz 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 

Karar No. 1122 
Esas No. 4/65 

12 - III - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimizin (29) numaralı cetvelindeki 
1122 numaralı kararımızın Umumî heyetçe gö
rüşülmesini isteyen Seyhan mebusu General Na
ci Eldenizin Yüksek makamınıza sunmuş oldu
ğu takrir encümene verilmekle dahilî nizamna
memizin elli yedinci maddesi hükmüne tevfikan 
bu mazbatamız yazılmıştır. 

Yüksek heyet huzurunda müzakeresi isteni
len kararımız : 

îzmirin işgali esnasında şehid olan Albay 
Fethinin eşi Lûtfiyeye vatanî îhizmet tertibin
den bağlanıb Lûtfiyenin geçenlerde vefatı üze
rine kalan maaşm kendisine tahsisi hakkmda 
Safiye Gelgül tarafından vaki olan dileğin en
cümence tervicine imkân bulunmadığına dair
dir. 

Kararımızda da arzedildiği üzere vatanî hiz
met tertibinden bağlanmış olan bu gibi maaşla
rın vefat vukuunda diğer aile efradına tahsisi 
ayrıca bir kanun tesisine mütevakkıf olub, en

cümenimiz ise Dahilî nizamnamemizin 50 nci 
maddesi hükmüne göre Ancak mevcud kanun ve 
nizamlara mugayir olarak yapılan işlerden veya 
bir hakkm ihkak edilmemesinden mütevellid şi
kâyetleri tetkik ile mükellef olduğuna binaen 
bu dilek hakkmda encümenimizce yapılacak mu
amele bulunmamaktadır. 

Umumî îheyetin takdirine arzolunmak üzere 
bu mazbatamız Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Arzuhal encümeni R. Na. M. M. Kâtib 

istanbul Samsun 
Ziya Karamursal M. Ulaş 

Sivas Malatya 
Akif öatehin G. O. Koptagel 

Bursa Zonguldak 
M. Fehmi Ger çeker B. Dinç 
Grümüşane Kars istanbul 

Ş. Erdoğan ö. Kunt ay Ali Barlas 
Ordu Siird Van 

/ . Çamaş Ş. Süsoy Münih Boya 




