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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında

ki Büyük Millet Meclisi riyaseti tezkeresi kabul edil
dikten sonra, 

Eylül : ikinci teşrin 1937 aylarına aid rapor hak
kındaki mazbata ile, 

Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
arasında aktedilen ticaret ve seyrisefain muahedesi
nin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası kabul edildi. 

Lâyihalar 
1 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun 

bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası (1/1022) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

2 — Askerî ceza kanununun 2034 sayılı kanunun 
8 nci maddesile değiştirilen 154 ncü maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/1023) (Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

3 — Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkında kanun lâyihası (1/1024) (Nafıa ve Büt
çe «ncümenlerine) 

4 — inhisarların idaresi hakkındaki 1660 sayılı 
kanuna müzeyyel 2159 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası (1/1025) (Bütçe encümenine) 

5 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 
hakkınd«ki 2287 sayılı kanuna bağlı (A) cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/1026) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

6 — P«sta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1937 malî yılı bütçesinde 23 650 liralık münakale ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/1027) (Bütçe en
cümenine) 

7 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât ve 
vazifelerine dair olan 2822 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası (1/1028) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

Abidatın tamiri ve izmir fuarında vakıflar pav
yonunun tesis ve idare masrafları için istikraz ak
dine dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi ya
pıldıktan sonra pazartesi günü toplanılmak üzere in
ikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. F. Sılay İsparta Niğde 

Kemal Ünal Cavid Oral 

8 — Türkiyede açılacak Beynelmilel panayır ve 
sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
olan kanunun 3 ncü maddesile 2442 sayılı kanuna ek
lenen (J) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası (1/1029) (Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

9 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş almakta 
olan ilk tedrisat müfettişlerinin umumî muvazeneye 
alınmalarına dair kanun lâyihası (1/1030) (Maarif 
ve Bütçe encümenlerine) 

10 — Yugoslavya Hükümetinden alınan tazmina
tın Kızılay Cemiyetine verilmesine dair kanun lâyi
hası (1/1031) (Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe 
encümenlerine) 

Tezkereler 
11 — Manisanın Ismailler köyünden Köse Memed-

oğullarından Abdullahoğlu Küçük Mustafa Baltacının 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/505) (Adliye encümenine). 

Mazbatalar 
12 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea

dülüne dair olan 1452 sayılı kanunun 14 ncü madde
sine müzeyyel kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/733) (Ruznameye) 

13 — inhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/942) 
(Ruznameye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Hilmi Uran 
KÂTİBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Ali Muzaffer Göker (Konya) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADELER 

t — Elâzığ m C uf ola köyünden Bekir oğlu Os
man ve Dinarın Yer eğir en köyünden Karagöz-
oğullarından Hidayet oğlu Battalın ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/400) [1] 

('Adliye encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Adliye encümeni mazbatası 

hakkında mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler :.. Adliye en
cümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

.2 — Bazı ihracat mallarımız için İtalya ta
rafından verilen munzam kontenjan listesinin 
kabulü ve buna mukabil İtalyanın genel idhalât 
rejimimizden mutlak surette istifade ettirilmesi 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
takarr\ır eylediğinden' keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Hariciye ve îktısad en
cümenleri mazbataları (3/395) [2] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Bazı ihracat mallarımız için İtalya tarafından 
verilen munzam kontenjan listesinin kabulü 

ve buna mukabil ttalyanm genel idhalât reji
mimizden mutlak surette istifade etmesi hak

kında kanun 
MADDE 1 — Bazı ihracat mallarımız için 

İtalya tarafından verilen ve bu kanuna bağlı 
munzam kontenjan listesinin kabulü ve buna 
mukabil İtalyanm genel idhalât rejimimizden 
mutlak surette istifade etmesi hakkmda Hükü
metçe 28 - IX - 1937 arihinde ittihaz olunan 
karar kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 168 sayılı basmayazı zabtın somundadır. 
[2] 166 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Îktısad vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
S — Subay rütbe isimlerinde bazı değişiklik 

yapılmasıyla dair kanun lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası (1/1015) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Ordu dahilî hizmet kanununun 2 nci maddesini 
değiştiren kanun 

MADDE 1 — 2771 sayılı kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Er : İhtiyaçları Devlet tarafından deruhde 
ve temin olunan rütbesiz askerdir. 

Onbaşı, çavuş, üstçavuş, başçavuş, başgedikli 
bu rütbeleri haiz olan askerlerdir. Onbaşıdan 
maadasına erbaş denir. Bunlardan hususî ka
nunla mükellefiyetlerinden fazla hizmet deruh
de edenlere gedikli denilir. 

Erat : Erden başgedikliye kadar olan asker
lerdir. 

Subay : Hususî kanunlara göre orduya inti-
sab eden yarsubaydan Maraşala kadar askerî 
rütbeyi haiz olan askerlerdir. 

[1] 169 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

— 25 — 



î : 58 
Orduda rütbe sırası aşağıda yazılıdır: 
1) Onbaşı 

2) 
3) 
4) 
5) 

6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

13) 
14) 
15) 
16) 
17) 

Çavuş 
Üstçavuş 
Başçavuş 
Başgedikli 

Erbaşlar 

Subaylar 
Asteğmen 
Teğmen 
Üstteğmen 
Yüzbaşı 

> 

Binbaşı I 
Yarbay l 
Albay J 

Tuğgeneral 
Tümgeneral 
Korgeneral 
Orgeneral 
Maraşal 

» 4 
C3 

.8 
<x> 

Ü5 

Assubaylar 

Üstsubaylar 

Tuğamiral 
Tümamiral 
Koramiral 
Oramiral 
Büyükamiral 

£ 
1 

9-5-1938 C : 1 
edeceğim: 

Bu maddenin subay fıkrası içinde: « Yarsu-
bay » kelimesi « Asteğmen » olacaktır. Yani 
« Asteğmenden mareşala kadar ...» denecektir. 

BAŞKAN — Subay fıkrasını encümen şu şe
kilde tashih ediyor : « Subay : Hususî kanun
lara göre orduya intisab eden asteğmenden ma
reşala kadar askerî rütbeyi haiz olan askerler
dir. » 

Maddeyi bu şekilde reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu rütbe isimlerinin bulundu
ğu kanunlarda da takım komutanlığı isimleri 
birinci maddede olduğu gibi değiştirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Hususî kanuna göre kıdemi ihraz eden yüz
başılara (önyüzbası) ve bir tugaya kumanda 
eden albaylara da Tuğbay denilir. 

Askerî memur : Hususî kanuna göre subay
lara muadil ve hususî bir silsile ve kıyafet taşı
yan askerdir. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Bir kelimenin tashihini rica 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Başka müzakere mevzuumuz olmadığından 

çarşamba günü 15 te toplanmak üzere toplan
tıya nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15, 15 

*>&<i 

T. Bt M. M. Matbaası 



S Sayısı: 166 
Bazı ihracat mallarımız için İtalya tarafından verilen mun
zam kontenjan listesinin kabulü ve buna mukabil kalyanın 
genel idhalât rejimimiziden mutlak surette istifade ettiril
mesi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
takarrür eylediğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başve

kâlet tezkeresi ve Hariciye ve İktısad encümenleri 
mazbataları (3/395) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3577 

7 - X - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bazı ihracat mallarımız için italya tarafından verilen munzam kontenjan listesinin kabulü ve 
buna mukabil îtalyanm genel idhalât rejimimizden mutlak surette istifade ettirilmesi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden îera Vekilleri Heyetinin 28 - IX - 1937 tarihli toplantısında 
takarrür eylemiş ve buna aid kararname ile ilişiği listenin suretleri sunulmuştur. 

2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 
Başvekil 

* v Qt Boyar 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 3/395 
Karar No. 11 

11-I-1Ö38 

Yüksek Reisliğe 

Bazı ihracat mallarımız için italya tarafın
dan verilen kontenjan listesinin kabulü ve buna 
mukabil Îtalyanm genel teşkilât rejimimizden 
mutlak surette istifade ettirilmesi Hariciye ve
killiğince yazılıb iktısad vekilliğince de tasvib 
edilen tezkere üzerine 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyeti
nin 28-IX-1937 tarihli toplantısında takarrür 
edib Yüksek Meclise arz ve encümenimize hava
le buyurulan 7-X-1937 tarihli ve 6/3577 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi tetdkik ve müzakere 
edildi: 

Hükümetin kararından da anlaşıldığı veçhile 

ihracat mallarımızdan deri, yumurta, pamuk, pa
lamut ve palamut hulâsası için Italyadan mun
zam kontenjan temini ve buna mukabil Îtalya
mn mutlak surette genel idhalât rejimimizden 
istifade ettirilmesi taleb olunmaktadır. 

Esasen italya ile aramızda meri Türk - ital
ya ticaret anlaşmasının tadili mahiyetinde olan 
ve 2967 sayılı kanunla müddeti uzatılan 2294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden ittihaz 
edilmiş bulunan bu kararname encümenimizce 
de muvafık görülmüştür. 

Tasvib olunan bu kararnamenin, bundan ev
velki mümasillerine nazaran, bir kanuna istinad 



ettirilmesi hususu ayrıca nazarı dikkate alınma
sı temennisile ve havalesi mucibince îktısad en
cümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. \-\*>\~-'- v - ' ^" '•••..•' 
Ha. E. Eeisi M. M. N. Kâtib 

Trabzon Kastamonu Kastamonu 
Hasan Saka Şerif İlden Şerif İlden 

îzmir 
Halil Menteşe 

Diyarbakır 
Dr. T. Öngören 

Erzurum 
, P. Demirhan 

Niğde 
Kâmil İrdelp 

Diyarbakır 
Zeki M. Atsan 

Antalya 
Dr. G. Tunca 

Tokad 
İV. Poroy 

Kocaeli 
Süreyya Yiğit 

Îktısad encümeni mazbatası 
T. B.M.M. 

Îktısad encümeni 
Esas No. 3/395 

Karar No. 40 
Yüksek Eeisliğe 

4 - V - 1938 

Bazı ihracat mallarımız için îtalya tarafından 
verilen munzam kontenjan listesinin kabulü ve 
buna mukabil îtalyanın genel idhalât rejimi
mizden mutlak surette istifade ettirilmesi hakın-
da 2294 sayılı kanuna istinaden îcra Vekilleri 
Heyetinin 28 - IX - 1937 tarihli toplantısında 
verilen karar ile ilişiği listenin gönderildiğine da
ir Başvekâletin 7 - X - 1937 tarih ye 6/3577 sa
yılı tezkeresi Encümenimize havale buyurulmak-
la müzakere ve tedkik olundu : 

îtalya ile aramızda meri ticaret anlaşmasının 
tadili mahiyetinde olan işbu karar bazı malları
mıza mahreç bulmak noktasından muvafık görül
müş ve bu babda hazırlanan kanun lâyihası 

Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzedilmek üze
re yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

îk. E. Eeisi 
îzmir 

R. Köken Dr. 
A f y o n K4 

Berç Türker 
Gazi Anteb 
R. Güreş 

Zonguldak 
Ragib 

Zonguldak 
17. Karabacak 

M. M. N. Kâtib 
Niğde Niğde 

R. Ferid Talay Dr. R. Ferid Talay 
Samsun 

Ali Tunah 
Konya 

H. Dikmen 
Gazi Anteb 

B. Kaleli 
Giresun 

Muzaffer Kılıç 

Seyhan 
Esma Nayman 

Afyon K. 
İzzet Akosman 

îzmir 
Benal Artman 

Gümüşane 
Edib Tor 

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Bazı İhracat mallarımız için İtalya tarafından 
verilen munzam kontenjan listesinin kabulü 
ve buna mukabil îtalyanın genel ithalât reji
mimizden mutlak surette istifade etmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bazı ihracat mallarımız için 
îtalya tarafından verilen ve bu kanuna bağlı 
munzam kontenjan listesinin kabulü ve buna 
mukabil îtalyanın genel ithalât rejimimizden 
mutlak surette istifade etmesi hakkında Hükü
metçe 28-IX-1937 tarihinde ittihaz olunan 

karar kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Îşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — işbu kanunun hükümlerini ic
raya îktısad vekili memurdur. 

(S. Sayısı : 166) 



3 -
KARARNAME 

Hariciye vekilliğinden yazılan 20 - IX - 1937 tarih ve 20371/565 sayılı tezkerede; ihracat malla
rımızdan deri, yumurta, pamuk, palamut ve palamut hulâsası için îtalyadan munzam kontenjan 
temini ve buna mukabil îtalyanın mutlak surette Genel idhalât rejiminden istifade ettrilmesi Iktısad ve
killiğince istenilmesi üzerine ilişik listede yazılı kontenjanların temin edildiği bildirilmiş ve meri Türk -
İtalyan ticaret anlaşmasının tadili mahiyetinde olan bu hususun 2967 ve 2294 sayılı kanunlar hükümleri
ne tevfikan karara bağlanması ve bu kontenjanlara mukabil Îtalyanın 2/7005 sayılı kararnamenin mu
vakkat maddesinde derpiş edilen Genel idhalât rejimimizden mutlak surette istifade ettirilmesi için bir 
karar ittihazı istenilmiştir. 

Bu iş İcra Vekilleri Heyetinin 28 - IX - 1937 tarihli toplantısında görüşülerek; 2967 sayılı ka
nunla müddeti uzatılan 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden ilişik munzam kontenjan lis
tesinin kabulü ve buna mukabil İtalyanların 2/7005 sayılı kararnamenin muvakkat maddesinde derpiş 
edilen Genel idhalât rejimimiıden mutlak surette istifade ettirilmesi onanmıştır. 

28 - IX - 1937 

îtalya Hükümetinin verdiği munzam kontenjan listesi 

İtalyan 
Tarife numarası Emtia Munzam kontenjan 

24 
33 
69 
84 b 

117 
124 a) 2 
181 
549 
654 b) 
784 den 
805 
951 
951 den 
246 
778 bis 

Kümes hayvanı yumurtası 
Taze balık 
Alelûmum tohumlar 
Kuru üzüm 
Yağ istihsal edilen tohumlar 
Balıkyağı 
Ham pamuk 
Zımpara 
Kitre (gom adragant) 
palamut 
Kürk imaline yaramayan ham deriler 
Yün paçavralar 
Kâğıd paçavralar 
ipek böceği kozası 
Afyon 

Lit. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

'* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 500 000 
3 000 000 
2 500 000 

400 000 
2 500 000 

600 000 
12 000 000 

500 000 
400 000 
500 000 

6 000 000 
400 000 
400 000 

3 000 000 
200 000 

(S. Sayısı : 166) 
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S. Sayısı: 168 
Elâzığın Cafola köyünden Bekiroğlu Osman Calkm ile 
Dinarın Yeregiren köyünden Karaközoğullanndan Hidayet 

oğlu Battalın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 

mazbatası (3/400) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 4/6412 

23 -IX - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İşkence ve taziple teammüden adam öldürmekten suçlu Bekiroğlu 323 doğumlu Osman ve Hida-
yetoğlu 317 doğumlu Battalın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında izmir Ağır ceza mahkemesin
ce verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesi mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 22 - IX - 1937 
tarih ve Ceza işleri umum müdürlüğü 357/244 sayılı tezkeresile gönderilen ilâm ve bu işe aid evrak 
bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil vekili 

C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/400 
Karar No. 24 

4-V-1938 

Yüksek Reisliğe 

Cumaovası civarında Kuruçay mevkiinde 
Hımhım Hüseyini işkence ile Şeriki Yusufoğlu 
Ahmedle birlikte öldürmekten maznun Elâzığın 
Cafola köyünden Bekiroğlu 1323 doğumlu Osman 
Calkm ve îzmir yolunda şoför Yusuf ve Osman 
ve Ahmed ile Kadrinin kamyonlarının önlerine 
çıkarak şoförlerle yolcuların para ve eşyasmı 
yağma etmekten ve şaki Ömeri kasten ve Osman 
Pehlivan namında birini taammüdle adı geçen 
Ahmedin iştirakile öldürmekten maznun ve Di
narın Yeregiren köyünden Karagözoğullarından 
Hidayetoğlu 1317 doğumlu Battal haklarında 
İcra kılınan muhakeme neticesinde Osman Calkm 

ile Battalm suçlan sabit görülerek Ölüm ceza
sına ve Yusufoğlu Ahmedin de yirmi sene altı 
ay ağır hapse mahkûm edilmelerine dair İzmir 
Ağır ceza mahkemesinden verilen hükmün tas-
dikma ve Osman Calkm ile Battal hakkında 
müteakib kanunî muamelenin Büyük Millet Mec
lisince yapılmasına dair Temyiz mahkemesi 
Birinci ceza dairesinden sadır olan 12 - V -1937 
tarih ve 1945 sayılı ilâm Başvekâletin 23-IX-1937 
tarih ve 4/6412 sayılı tezkeresile Adliye encüme
nine tevdi edilmiş ve sonradan Başvekâletten 
gönderilen 17 - III -1938 tarih ve 4/6412 sayıl* 
tezkerede mahkûmlardan Battalm îzmir mem-
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leket hastanesinde Öldüğü Adliye vekâletinin 
işarına atfen bildirildiğinden mahkûmlardan 
yalnız Bekiroğlu Osman Calkın hakkında ted-
kikat yapıldı. 

İlâm ve dosyasındaki muhakeme zabıtnamesi 
münderecatına göre; mahkûm Osmanm bakkal 
Lûtfi adında biri nezdinde bir kaç yüz lira toplu 
parası olduğunu maktulün bilmesinden ve mak
tulün evvelce paralarına tama ederek iki kişiyi 
öldürdüğünü söylemesinden kendisinin de öldü
rüleceğini sanarak arkadaşı Ahmedle her üçü 
düğüne gitmek bahanesile araba ile yola çıkıb 
yol üstünde Kınkmağra denilen yerde Hüseyin 
üzerine tabanca ile ateş ederek yere serdikten 
sonra taşla kafasını ezdikleri ve kulağını kes
tikleri subııt bulması üzerine Ahmedin yaşının 
küçüklüğü sebebile ağır hapis cezasına ve Osman 
Calkmın da ölüm cezasına mahkûm edildiği an
laşılmıştır. 

Kamyonun önüne çıkarak yolcuları ve şo
förleri soymak ve diğer öldürmek fiillerini icra 
etmekte Ahmedin de iştirakile Battal tarafından 

işlenen suçlar ve buna karşı verilen hükmün 
Battalın ölmüş olması sebebile tedkike mahal 
kalmamıştır. 

Encümenimizce icra edilen müzakere netice
sinde : Bekiroğlu Osman Calkın hakkında hük
medilen ölüm cezasının hafiflestirilmesini ve 
değiştirilmesini müstelzim bir sebeb görüleme
diğinden Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince bu cezanın infazına karar ve
rilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Us. 
Çoru m 

Münir Çağıl 

.Antalya 
Tevfik A rican 

Kayseri 
/ / . F. Ferker 

Erzincan 
A. Ftrat 

M. M. 
Kocaeli 
ASY. Yare/t 

Bursa 
H. F. Talay 

Kocaeli 
Ifayri Tan 
Kocaeli 

lİtKjıb Akra 

Kâ. 
E r z u r u m 
F. Hirmcn 

Kavse r i 
R. ÖzHoy 

Balıkesir 
0. N. Jîurru 
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S. Sayısı: 169 
Subay rütbe isimlerinde bazı değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası (I 1015) 

T. C. 
Basveklâet • 27 - IV - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 1754 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Subay rütbe isimlerinde bazı değişiklikler yapılması hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırla
nan ve icra vekilleri Heyetinin 21 - IV - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

' Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebler 

Yarsubaylar 863, 2771 ,3278 sayılı kanun hükümlerine tevfikan subay rütbe ve haklarını haizdir
ler. Subay yardımcısı manasına gelen yarsubay tabirinin bu rütbe ashabı için kullanılması hatalı gö
rülmektedir. Maaş ve sair haklar da bir gûııa tebeddülü tazammun etmemek şartile teğmen tehi
rinin (üstteğmen)e, asteğmen tabirinin (teğmen) e ve yarsubay tabirinin (asteğmen)e tahvili bu yan
lışlığı düzeltecektir. 

Kıtalarda takım komutanlığı vezaifi teğmen; asteğmen ve yarsubay rütbesindeki subaylar tara
fından yapılmakta olduğundan talim sırasında bu rütbe ashabının çağırılışlarında ekseriya vaki olan 
iltibaslarda ortadan kaldırılacaktır. 

Bu maksadlaırla işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

4-V - 1938 

Yüksek Başkanlığa 

Subay rütbe isimlerinde bazı değişiklikler ya- sayılı tezkeresi Millî Müdafaa vekilliğinden gönde-
pılması hakkında Mj. M. Vekilliğince hazırlanan rilen memuru huzurunda okundu ve görüşüldü : 
ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı Mucib sebeble de bildirildiği veçhile yarsubay 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile tabirinin subaya yardımcı olmayrb takım komu-
birlikte sunulduğuna dair olub Encümenimize ve- tanı subay olması dolayısile bu tabirin değiştiril-
rilen Başvekâletin 27 nisan 1938 tarihli ve 6/1754 mesi Encümenimkce de muvafık görülmüş ise 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/1015 
Karar No. 42 



de kanun lâyihasının Hükümetin teklifi veçhile 
başlı başına bir lâyiha halinde olmayıb ordu da
hilî hizmet kanununun ikinci maddesi ordudaki 
rütbe sırasile isimlerini bildirmiş olduğundan is
mi geçen ve 2771 sayılı bulunan kanunun ikinci 
maddesinin tebdili suretile kanun lâyihasının 
tanzim edilmesine ve bu rütbe isimlerinin mevcud 
olduğu kanunlardada değişiklik yapılması için 
lâyihaya bir madde ilâvesine Encümenimizce ka
rar verilerek kanun lâyihası kabul edilmiş ve 
Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Balıkesir 
C. Esener 
Gazi Anteb 

A. Kîltç 
Muğla 

İV. Tuna 
Tokad 

/ / . Konay 

M. M. Kâtib 
Erzurum Samsun 
Ş. Koçak 
Bilecik Elâzığ 

S. Bozok Ahmed Saffet Ohkay 
istanbul 

Dr. H. S. Erel 
Sinob 

G. K. încedayı 
Çoruh 

Asım Us 

Maraş 
/ / . R. Tankut 

Tekirdağ 
R. Apak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Subay i'ütbe isimlerinde bazı değişiklikler ya
pılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Subay rütbelerinde teğmen ta
biri (tîstteğmen) e Asteğmen tabiri (Teğmen) e 
ve Yarsubay tabiri (Asteğmen) e tahvil edil
miştir. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DUĞÎŞ-
TlRİŞÎ 

2771 sayılı kanunun 2 nci maddesini değiştiren 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2771 sayılı kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Er : İhtiyaçları Devlet tarafından deruhde 
ve temin olunan rütbesiz askerdir. 

Onbaşı, çavuş, üstçavuş, başçavuş, başgedikli 
bu rütbeleri haiz olan askerlerdir. Onbaşıdan 
maadasına erbaş denir. Bunlardan hususî ka
nunla mükellefiyetlerinden fazla hizmet deruh
de edenlere' gedikli denilir. 

Erat : Erden başgedikliye kadar olan asker
lerdir. 

Subay : Hususî kanunlara göre orduya inti-
sab eden yarsubaydan Maraşala kadar askerî 
rütbeyi haiz olan askerlerdir. 

Orduda rütbe sırası aşağıda yazılıdır: 

1) Onbaşı 

2) Çavuş 
3) Üstçavuş 
4) Başçavuş 
5) Başgedikli 

6) Asteğmen 
7) Teğmen 
8) Üstteğmen 
9) Yüzbaşı 

Erbaşlar 

Subaylar 

Assubaylar 
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MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

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

21 - IV - 1938 
Ba. V. 

C. Bay ar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. İ. M. V. 

Dr. II. Alatas 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

İta. V. 
Dr. T. U. Araş 

Na. V. 
A. Çetinhaya 

G. 1. V. 
ilana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

tk. V. 
Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

10) Binbaşı 
11) Yarbay 
12) Albay 

13) Tuğgeneral 
14) Tümgeneral 
15) Korgeneral 
16) Orgeneral 
17) Maraşal 

u 
03 •—ı i—t 

g 
ö <x> 

Ü5 

Üstsubaylar 

Tuğamiral 
Tümamiral 
Koramiral 
Oramiral 
Büyükamiral 

Hususî kanuna göre kıdemi ihraz eden yüz
başılara (Önyüzbaşı) ve bir tugaya kumanda 
eden albaylara da Tuğbay denilir. 

Askerî memur : Hususî kanuna göre subay
lara muadil ve hususî bir silsile ve kıyafet taşı
yan askerdir. 

MADDE 2 — Bu rütbe isimlerinin bulundu
ğu kanunlarda da takım komutanlığı isimleri 
birinci maddede olduğu gibi değiştirilir. 

MADDE 3 
nen. 

MADPE4 
aynen. 

Hükümetin ikinci maddesi ay-

Hükûmetin üçüncü maddesi 

-*••» 
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