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1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Bayındırın Yenice mahallesinde mukim 

Aydınlıoğullarmdan Hüseyinoğlu Altmdiş Mus
tafa Küçük^ydınlınm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkırjda Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/241) 20,21 

2 — Tr^bzonun Kemerkaya mahallesinden 
Hacı îbrahijmoğullarından Zaim diğer adı Sa-
imoğlu Nacj Erdikerin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkımda Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni njazbatası (3/305) 

3 — Bejlediye kanununun 15 nci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Dahili
ye encümeni mazbatası (3/299) 

4 — Dejvlet demiryolları ve limanları işlet
me umumî (idaresi memurları tekaüt sandığı 
hakkındaki [2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı 
maddeler eklenmesine ve bazı maddelerin değişti
rilmesine di i r kanun lâyihası ve Nafia, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/41) 

5 — Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, 

21 

21 

21 

Sayıfa 
belediye kanununun 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye en
cümeni mazbatası (2/17) 21,22 

6 — Hava taarruzlarına karşı korunma ka
nununun 10 ncu maddesinin tadiline ve bu ka
nuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Bütçe ve Millî müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/571) 22,23 

7 — Yedek subay ve askerî memurlar kanu
nunun 3923 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 
ncü maddesine iki fıkra ilâvesi hakkında 1/584 
ve yedek subay ve asekerî memurlar kanununun 
3923 , sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü 
maddesi sonuna bir fıkra ilâvesine dair (1/594 
sayılı kanun lâyihaları ve Millî müdafaa encü
meni mazbatası 23,24 

8 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve mü
teakip günlerde vuku bulan zelzelede fevkalâde 
hizmetleri görülen bazı mahkûmların cezala
rının affi hakkındaki 3804 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1/532) 24,25 
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ABIT HULÂSASI 1 — SABIK Zi 

iki kişinin ölüm cezasına^, çarptırılmasına dair 
mazbatalar kabul edildi. 

Cami ve .mescitlerin tasnifine dair kanumjın bi
rinci maddesine bazı fıkralar ilâvesi hakkındaki ka
nun lâyihasının birinci müzakeresi icra edildi. 
, Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî 
idaresi memurları tekaüt sandığı hakkındaki kanun
lara bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunların ba-

Lâyihalar 
1 — Fenerler hasılatının yarısının Hazineye öden

mesi hakkında kanun lâyihası (1/602) (Nafia, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
2 — îdare Heyetinin, Devlet memurları aylıkları

nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin Riyaseti Cumhur dairesi me
murlarına ait kısmının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/39) (Bütçe encümenine) -

Mazbatalar 
3 :— Akdjağ madeninin Emerek köyünden olup 

Karaçorak köyünde mukim Mustafaoğlu Şükrü Ilbas-

1 —• Bayındırın Yenice mahallesinde mukim 
aydınlıoğullarından Hüseyinoğlu Altındiş Musta
fa Küçükaytdınlının ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında B&şvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatam (3/241) [1] 

REİS — ölüm cezası hakkındaki mazbatayı 
okuyorum. 

(Mazbata okundu). 
MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Efendim, es

babı mucibe mazbatasında taammüden değil, 
sırf durdurmak ve korkutmak maksadile bir 
kurşun atılmış olduğu ve bununla da birisinin 
öldürülmüş bulunduğu kaydediliyor. Bu, doğ-

[1] 105 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası
nın müzakeresi neticesinde bir maddesi encümene 
tevdi ve diğer maddeleri kabul olundu. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Refet Canıtez Gazianteb Hatay 

Bekir Kaleli Hamdi Selçuk 

mışm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/238) 
(Ruznameye) 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci maddesi 
hükmünün 3546 sayılı kanuna göre Devlet şûrası aza-

lığına intihap edilenlere şümulü olup olmadığının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni 
mazbatası (3/346) (Ruznameye) 

5 — Rizenin Çamlıbel mahallesinden Şatıroğulla-
rından İbrahimoğlu Memet Sahmenin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatamı (3/143) (Ruznameye) 

• 

rudan doğruya ölüm cezasını istilzam eden bir 
suç mudur? Taammüden olmadığına göre, ve 
biz bazı taammüden katil ika edenleri bile affet
tiğimiz halde bunun niçin idam cezasını istilzam 
ettiğini anlamak isterim. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASl DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, ölüm cezasına mahkûm 
suçlu; şekavet kasdile ve soymak için kamyon 
üzerine hücum etmiştir ve bu itibarla kanunu 
cezanın muayyen maddesi mucibince ölüm ceza
sına çarptırılmıştır. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Yani birisi 
soygunculuk yapmak için bir kurşun atsa ve bu 
tesadüfen bir adam öldürse mutlak olarak ölüm 
cezası mı verilmek lâzımdır. Taammüt yoktur. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİPLER : Cavid Oral (Niğde), Vedit Uzgören (Kütahya). 

w » 

REİS —* Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ADLİ? E E. M. M. ŞtNASl DEVRİN (Zon

guldak) 4- Bu, ceza kanununda muayyen bir 
suçtur. Bunun hakkında mahkemece verilen 
kararlar 30 - 30 sayıfadır. bunların aynen maz -
bataya getirilmesinde bittabi hiç bir fayda ol
mamak itjibarile biz mazbatamızda kısaca zik
retmiş bulunuyoruz. 

MİTAf AYDIN (Trabzon) — Raporda baş
ka şekilde yazılmışta onun için arzettim. 

ADLİYE E. M.' M. ŞÎNASt DEVRİN (Zon
guldak) -|- Raporda da başka şekilde yazılma
mıştır. Soygunculuk zımnında yapıldığı teba
rüz ettirümiştir. Müsaade ederseniz orasını 
aynen okuyayım : « Vaka gecesi İzmirden Öde
mişe giden şoför Hasan idaresindeki kamyonun 
Bürüncük mevkiine yaklaştığı sırada yolun her 
iki tarafıûda pusu kurmuş olan suçlulardan Al-
tmdiş Mustafa Küçükaydınlı ile Ekrem Rait 
ve Ismailin silâh atarak kamyonu durdurduk
ları ve bunlardan Altındiş Mustaf anın ahzügasp 
filini teshil maksadile ... » 

REİS i— Mazbatayı reye arzediyorum. Ka
bul edenljer ... Etmeyenler Kabul edilmiştir. 

2 —- Trabzonun Kemerkaya mahallesinden 
Hacı îbrahimoğullarından Zaim diğer adı Saim-
oğlu Naci' Erdikerin ölüm cezasına, çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/305) [11 

(Mazbata okundu). 
REİS i— Mazbatayı kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
3 — Belediye kanununun 15 nci maddesinin 

tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (3/299) [2] 

REİS — Müsaade buyurursanız mazbatanın 
karar kısmını okuyalım : 

Karar 
Orduya ait motorlu nakil vasıtaları şoförle

rinin ehliyetnameleri hangi merciden verilece
ğinin tesbiti için belediye kanununun 15 nci 
maddesinin 8 nci fıkrasının tefsiri talep edil
mekte iseı de; bir kanunun tedvini sırasında der
piş edilmediği muhakkak olan bir hüküm, o ka
nunun bir maddesini tefsir etmek suretile yeni
den tesis edilemiyeceğine ve bu meselenin müsta
kil bir kanun teklifi suretile halledilmesi lâzım 
geleceğinle ittifakla karar verildi. 

REİSİ— Mütalea var mı? 
NAFİjA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe

hir) —• Bu kararda, bu işin müstakil bir kanun 
teklifi suretinde halledilmesi, deniliyor. Malû
mu âliniz bütün vesaiti nakliyenin seyrüseferi 

[1] 94 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 111 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

doğrudan doğruya, kara yollarındaki seyrüsefer 
nizamnamesine girmesi lâzım gelir. Henüz kara 
yollarında seyrüsefer nizamnamesi tanzim edil
memiştir. Lâkin seyrüseferi tanzim için Hü
kümetçe bir kanun lâyihası teklif edilmiştir, 
bu da Nafia encümenindedir. Bu mevzu da doğ
rudan doğruya o kanunda yer alacaktır.. Bunu 
arzetmek için geldim. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde karar 
doğrudur. 

NAFİA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Yani kanun Meclise teklif edilmiştir, 
Nafia encümenindedir, o kanunda yer alacaktır. 

REİS — Encümen bunu istiyor mu? 
NAFİA E. M. M. İZZET ARUKAN (Devam

la) — Tabiî, bu hususta bir lâyihai kanuniye 
vardır. Bu da encümene gönderilsin, onunla bir-
leştirilsin. Ayrı ve müstakil bir kanuna ihtiyaç 
yoktur. 

REİS — Umumî kara seyrüseferi hakkında 
Dahiliye vekâletinden gelen teklifin Nafia en
cümeninde müzakere edilmekte olduğunu maz
bata muharriri söylediler ve bu kararın da en
cümene havalesile o kanunla birleştirilmesini 
encümen namına teklif ettiler. Reye arzediyo
rum. Kararın Nafia encümenine gitmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir 

4 -— Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umumî idaresi memurları tekaüt sandığı 
hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı 
maddeler eklenmesine ve bazı maddelerin değiş-
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Nafia, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/41) 

REİS — Bu lâyihanın 9 ncu maddesi daha 
evvel bir takrirle encümene gitmişti, henüz gel
memiştir, geçiyoruz. 

5 — Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, 
Belediye kanununun 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye encü
meni mazbatası (2/17) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
laa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reye arzediyorum : Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

1580 numaralı Belediye kanununa ek kanun 
MADDE 1 — Merkezleri Türkiye Cumhuri

yeti hudutları haricinde olupta şubeleri vasıta-
sile Türkiye dahilinde icrayi ticaret eden mües
sese ve teşekküllerin aylıklı veya ücretli işi ile 
Belediye reisliği birleşemez. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 110 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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MADDE: 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Hava taarruzlarına karşı korunma ka

nununun 10 ncu maddesinin tadiline ve bu ka
nuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Bütçe ve Millî müdafaa encümenleri maz
bataları (1/571) [1] 

REÎS— Encümen mazbatasında müstaceli
yet teklifi vardır. Reyinize arzediyorum. Müs
taceliyetle müzakeresini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Hava taarruzlarına karşı korunma hakkındaki 
3502 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Fevkalâde hallerde görülecek 
lüzum üzerine Hava haber verme teşkillerine 
muktazi eşhas Genelkurmay başkanığının tek
lifi ve icra Vekilleri Heyeti kararile hizmete ça
ğırılırlar. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. RElSÎ Gl. KlAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Maddede «muk
tazi» kelimesinden sonra (aşağıdaki maddelerde 
yazılı....) cümlesinin ilâvesini rica ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Milli Müdafaa 
encümeninin bu tashihi yerinde oldu. Çünkü 
alelıtlak eşhas kalsaydı bir çok iltibaslara mey
dan verilmiş olurdu. 

Bir şey daha rica edeceğim: 
Yine bu maddenin sonunda (hizmete çağırı

lırlar) tabiri, yerine (fevkalâde hallerde görü
lecek lüzum üzerine hizmete çağırılabilirler) şek
linde olmalıdır. Bunu da böyle tashih edersek 
daha mazbut olur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. RElSl Gl. KlAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Muvafıktır. 
Fevkalâde hallerde hizmete çağırılabilir. 

RElS — (Fevkalâde hallerde) tabiri mad
denin üst tarafında var. Maddenin sonuna tek
rar mı ilâve edilsin? 

REFİK İNCE (Manisa) — Hayır, irtibatı 
muhafaza için söyledim, istediğim değişiklik 
maddenin sonundaki (çağırılırlar) kelimesi ye
rine, (çağırılabilirler) kaydının konması idi. 

[1] 109 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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I MtLLl MÜDAFAA En. REÎSÎ Gl. KlAZIM 

SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Madde yeni 
şekline göre lütfen bir kere daha okunsun. 

MADDE 1 — Fevkalâde hallerde görülecek 
lüzum üzerine hava haber verme teşkillerine 
muktazi aşağıdaki maddelerde yazılı eşhas Ge
nel kurmay başkanlığının teklifi ve İcra Vekil
leri Heyeti kararile hizmete çağırılabilirler. 

REFtK İNCE (Manisa) — Maddede «teşkil» 
kelimesi geçti. Bu «teşekkül» olacaktır, yanlış 
yazılmıştır. 

BURHANETTlN DENKER (Kırklareli) — 
Efendim, askerî tabirlerde «teşkil» kıta manası
nı ifade eder. Binaenaleyh «teşkil» yerindedir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Haber verme teş
killeri olmaz, lisanımızda böyle bir şey yoktur. 

(Haber verme teşkillerine) olamaz, (teşkilâ
tına) olur, (teşekküllerine) olur. Hava haber 
verme kanununda (teşekkül) tabiri vardır. İn
sicam lâzım. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. RElSİ KİAZIM SE
VÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Pekâlâ. 

REİS — Maddeyi; «teşkillerine» yerine «te
şekküllerine» şeklinde reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 
. MADDE 2 — Sefer halinde bütün sefer müd-
detince ve fevkalâde hallerde müddet ve lüzu
mu Vekiller Heyeti kararile tayin olunacak za
manlarda Hava haber verme teşkilâtı dahilinde
ki vazifelerde kullanılmak üzere yedek subay
lardan vaş haddini aşmış ve 1076 numaralı kanu
nun 22 nci maddesi mucibince yedek subaylık
tan affedilmiş olanlar hizmete çağırılırlar ve bu 
hizmette bulundukları müddetçe subay elbisesi 
giyerek rütbelerine ait üniformayı taşırlar ve or
duya alman sin haddi dahilindeki emsalleri hak
kındaki hükümlere tâbi tutulurlar ve ayni huku
ka sahip olurlar. 

REFlK İNCE ( Manisa ) — Şimdi birinci 
madde ile ikinci madde arasındaki fark hususun
da benim anlayışım şu oluyor: Birincisinde; Ge
nel kurmay başkanlığı muayyen şahıslar üze
rinde icra Vekilleri Heyeti kararı alacak., ikin
cisinde, icra Vekilleri mutlak olarak, karar ve
recek o karara müsteniden şu şeraiti havi olan
lar vazifedar kılınacak. Şimdi burada ufacık 
bir kelime tashihini rica edeceğim: Bunu da 
(hizmete çağırabilirler) yapalım, ki yukarıki ile 
tenazur teşkil etsin. Yalnız burada anlamadığım 
bir nokta var. Bu şekilde vazifeye davet edile
cek zevatın, subay olduklarına göre, bunların 
«sin haddi dahilindeki emsalleri hakkı» demek
ten ne kastediliyor? Yani yaş hakkı, tevellüt 
vaziyeti ancak subaylardan maadası hakkında
dır gibi geliyor bana. Halbuki burada hem ye
dek subay hem de emsalleri hakkında, yedek su
bay ki müddetlerini ikmal etmişler, kendilerine 

I askerlik mükellefiyeti tevcih edilmiyor. Onlara 
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vazife verilirken «sin haddi dahilindeki emsalle
ri hakkındaki hükümlere tâbidir» tabirinin ne 
demek olduğumu izah etmelerini rica edeceğim. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REÎSÎ KÎAZIM SE-
VÜKTEKÎN [ (Diyarbakır) — Efendim, Genel 
Kurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üze
rine Heyeti Vekile bunu tayin ve tahsis eder di
yoruz. Gene ayni veçhile birinci maddenin hükmü 
bakidir. Yalnız bu subaylar tahdidi sin kanunu 
mucibince sin tahdidine uğramış. Bu kanunun 
gösterdiği lüzum üzerine yaşından beş sene daha 
geçmiş olanları celbedeceklerdir. Bu madde bu
dur. Yani birj teğmen 41 yaşında hizmetini ikmal 
ediyor, 5 sene; geçiyor, Hükümet isterse 47 yaşın
da bulunan bu teğmeni silâh altına çağıracaktır. 
Bu zat elbiseyi giydiği zaman, elbiseli, sin tahdi
dine uğramamış zabitan hukuku neyse bütün 
bunlara sahip olacaklardır. Mesele budur (Doğ
ru sesleri) . 

RFEÎK ÎNCE (Manisa) — Paşanın izahatı 
bu yazıya tevafuk etmiyor. Sin haddi dahilin
deki emsalleri hukuku ne demektir? 

Gl. KÎAZJEM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Yüzbaşı î e sin dahilindeki yüzbaşı gibi, mü-
lâzımsa sin dahilindeki mülâzım gibi. 

EEFÎK ÎNCE (Manisa) — O halde sinle mü
nasebeti ne? Yüzbaşı olur 60 yaşında, yüzbaşı 
olur 40 yasında. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— 60 yaşında yüzbaşı olmaz. 

ÎSMET EKER (Çorum) — Müsaade buyu
run, bunlarıp. emsalleri orduda yok (Kürsüye 
sesleri). 

Efendim,! sin haddini aşmış, mükellefiyetten 
affedilmiş olînlar fevkalâde hallerde yeniden va
zifeye çağırılacaklardır. Orduda bunların em
sali yoktur. Bunların emsali sin haddi dahilin
de olanlardır. Onun için orduda sin haddi da
hilinde bulufcan emsalleri gibi bunlar da hak sa
hibi olacaklardır. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bendenizin uğraş
tığım, kanun gibi veciz olması lâzımgelen yerde 
mümkün olduğu kadar iphamlardan kaçınmaktır. 
Bendeniz ihtiyat zabitiyim. 1328 senesinde ihtiyat 
zabit mektebinden çıktım. Tevellüdüme naza
ran, bu günkü kanuna göre, 2 - 3 senedenberi 
artık ihtiyat subaylığı yapmıyacaksm, dediler; 
Şimdi bu kanun diyor ki; yedek subaylıktan af
fedilmiş olanlar - yani benim gibi affedilmişler -
hizmete çağırılırlar. Dikkat buyurun, bu hiz
mette bulundukları müddetçe subay elbisesi gi
yerek, rütbejlerine ait üniformayı taşırlar, be
nim vazifemi hukuk müşavirliği idi, «ve orduya 
alman sin hfiddi dahilindeki emsalleri hakkın
daki hükümjere tâbi tutulurlar». Bu, ne demek
tir? Yani bejnim yaşım bu gün 56 dır. Sorarım, 
sin haddinden kasit nedir? 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 30 yaşındaki 
bir mülâzım! gibi muamele göreceksin. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Ben anlamadım. 
BÜTÇE En. REÎSÎ ÎSMET EKER (Çorum) 

— Muhavere etmiyelim, söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
BÜTÇE En. REÎSÎ İSMET EKER (Çorum) 

— Bu o kadar anlaşılmıyacak bir mesele değil
dir ki. Kendini misal göstererek Refik înceyi 
bende misal olarak söyliyeceğim. Bu kanun ol
masaydı onu hiç bir zaman yedek subaylık 
rütbesile bir hizmete çağıramıyacaklardı. Bu 
kanun bunu çağırıyor. Çağırdığı için mükellef 
sin haddi dahilinde bulunan, subaylar gibi ay
nı hakkı haiz olacak. Bu kanun mezuniyet ver
dikten sonra rütbesine göre, eğer rütbesi teğ
men veya üsteğmen ise, sin haddi dahilinde 
mükellef olarak bulunan ordudaki zabitanm 
haklarına malik olacaklardır. Bunun sarih ma
nası budur. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Sin haddi nedir?. 
BÜTÇE En. REÎSÎ ÎSMET EKER (Çorum) 

— Yani mükellef zabitan, sin haddini aşmamış, 
mükellefiyetten affedilmemiş, yani sizin gibi ol
mayarak aynen mükellef bulunan zevat. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Demekki genç-
leşiyoruz.. (Gülmeler) 

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

MADDE 3 — Hava haber verme teşkilâtı 
için hizmete alınacak mükellefiyet harici erat 
ve gedikli erbaşlar orduda istihdamları müdde-
tince ordudaki mükellefiyet dahili emsali erat 
ve gedikli erbaşlar gibi muameleye tâbi tutulur
lar. 

REÎS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 •— Yedek subay ve askerî memurlar kanunu
nun 3923 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü 
maddesine iki fıkra ilâvesi hakkında 1/584 ve ye
dek subay ve askerî memurlar kanununun 3923 
sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü maddesi 
sonuna bir fıkra ilâvesine dair 1/594 sayılı ka
nun lâyihaları ve Millî Müdafaa encümeni maz
batası [1] 

[1] 108 sayılı basmayazı zaptın sonundadır* 
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REİS -*4-- Encümenin; bu kanun lâyihası hak

kında da müstaceliyet teklifi vardır. Bu teklifi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler. .. Müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 
kanunun 3923 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesine bazı hükümler ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi sonuna aşağıdaki üç fıkra ilâve edilmiştir: 

A) Yedek subay ve tatbikat okullarile askerî 
fabrika ve müesseselerdeki altı aylık tahsil 
müddeti, icabında. Genel kurmay başkanlığının 
teklifi üzerine, Millî müdafaa vekâletince dört 
aya kadar indirilebilir. Bu takdirde altı aylık 
asteğmenlik hizmeti, indirilen müddet kadar 
uzatılır. 

B) Yabancı mamleketlerde yüksek mühendis
lik ve mühendislik tahsiline talebe olarak gön
derilip görülen lüzum üzerine memlekete celp 
edilenlerin ecnebi memleketlerde yedek subay ol
mak için görecekleri tahsil ve staja tekabül 
eden iki senelik müddetin mütebakisini memle
ketimizde tamamlayarak liyakatleri usulen tas
dik edilenler yedek asteğmen nasbedilirler. 

O) Yine görülen lüzum üzerine memlekete 
celp edilenlerden mühendislik tahsilinden sarfı
nazar ederek harp okullarına iade edilmiş olan 
talebelerin subaylık nasıpları askerî liselerden 
harp okuluna geçen emsallerinin nasıplarına ve 
sanat lisesi mezunlarının memurluk nasıpları sa
natkâr olarak yetiştirilmiş olan emsallerinin na
sıplarına göre tashih edilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REİSİ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Bu sene hasbel-
lüzum, yedek subay okulunda okuyan gençler 
4, 5 ayda yetiştirilmiş, hattâ şimdi kıtalara bile 
sevkedilmiş bulunuyorlar. Fakat biz bu kanu
nu, araya cumartesi, pazar gününün girmesi do-
layısile vaktü zamanile yüksek huzurunuza tak
dim edemedik. Bunun için bu sene çıkanların 
yalnız 31 marttan itibaren subaylıklarının tasdi
ki ve bu suretle de nisan maaşını almaları için 
müsaadenizi rica edeceğim. Bu hususta da bir 
muvakkat madde takdim ediyoruz, kabulünü is
tirham ederim (Muvafık sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat madde — Bu kanunun hükmü 

1941 senesi mart ayı içinde yedek subay oku
lundan neşet edenler hakkında 31 mart 1941 ta-
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i rihinden muteberdir. 

Diyarbakır Samsun 
Gl. Kiazım Sevüktekin Amiral F. Engin 

REİS — Mütalea var mı? Bu suretle bir 
muvakkat madde eklenmesini yüksek reyinize I 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

f MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

8 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve mü
teakip günlerde vukubulan zelzelede fevkalâde 
hizmetleri görülen bazı mahkûmların cezalarının 
af fi hakkındaki 3804 sayılı kanuna ek, kanun 
lâyihası ve Adliye encümeni mazbalası 
(İ/532) | 1 | 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesi
ni reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip 
günlerde vuku bulan zelzelede felâkete uğra
yanların kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri 
görülen bazı mahkûmların cezalarının affi 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Bağlı listede adları ve soy ad

ları yazılı 32 mahkûmun mahkûmiyet müddet
lerinin beşte dördü ve hukuku âmme ve taz
minat kabilinden olan para cezaları affedilmiş-
tir. Bunların muhakeme masraflarile iaşe be
delinden olan borçları da terkin olunmuştur. 

REİS — Listenin okunmasını emir buyurur 
musunuz? (Hayır sesleri). 

Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun inzibati cezalara 
tesiri yoktur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] i 19 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr, 
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REİS — MJaddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler ... [Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 j — Bu kanunun, icrasına İcra Ve

killeri Heyeti jmemurdur. 
REİS —j Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
•A Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. V 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet verilmiştir. 

Kapanma saati : 15,30 
B>' 

t>m<i 



T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 94 
Trabzonun Kemerkaya mahallesinden Hacı ibrahimoğulla
rından Zaim diğer adı Saim oğlu Naci Erdikerin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

encümeni mazbatası (3/305) 

w. c. 
Başvekâlet 

Yazı işleri fyairesi müdürlüğü 
Sayı : İ-1929/9688 

28-X-1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Irza geçhıek ve öldürmek suçundan dolayı Trabzon ağır ceza mahkemesince ölüm cezasına mah
kûm edilen JHacı ibrahimoğullarından Zaim diğer adı Saimoğlu 1322 doğumlu Naci Erdikere ait hüküm 
Temyiz mahkemesi tarafından tetkik ve tasdik edildiğinden Büyük Millet Meclisince kanunî 
merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 24 - X -1940 tarih ve 373/109 sayılı tezkere ile gönde
rilen evrak i ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
[ Başvekil 
( Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B 
Adliye 
Esas 
Karar 

M>. 

M. M. 
encümeni 
. 3/305 
No. 18 

26 - III - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Saim Çocuğu öldürmekten suçlu Trabzonun 
Kemerkaya (mahallesinde mukim Hacı ibrahim
oğullarından Zaim diğer adı Saimoğlu 1322 do
ğumlu Naci, Erdikerin ölüm cezasına mahkûmi
yeti hakkınjda Trabzon Ağır ceza mahkemesin
ce verilen kararın tasdikma dair Temyiz mah
kemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 18 -
IV -1940 tarih ve 1026 esas 1082 karar numara
lı ilâmın, müteakip kanunî muamelenin ifası 
için Başvekâletin 28 - X -1940 tarih ve 4/9688 
sayılı tezkeresile birlikte Encümenimize havale 
ve tevdi bu^urulması üzerine bu işe taallûk eden 
dava dosyası tetkik olundu. 

Suçlu Hacı İbrahimoğullarından Zaim diğer 
adı Saimoğlu Naci Erdikerin 1935 senesi ağus
tosunun 8 nci günü şeker fabrikası cihetinden 
muallim mektebi istikametine geldiği sırada 

tesadüf ettiği ve ötedenberi her rast geldikçe 
para vererek alıştırdığı yedi yaşındaki Saimi 
çağırıp kendisine para verdikten sonra boş bir 
hana götürerek orada diğer suç ortaklarile bir
likte çocuğun ırzına geçtiği ve bunu müteakip 
bu cürmü gizlemek ve suçun delil ve emarelerini 
ortadan kaldırmak ve kendisini cezadan kurtar
mak maksadile adı geçen Saim çocuğu kablo te

li ile boğmak suretile öldürdüğü sabit görülerek 
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ölüm cezasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimizde yapılan müzakere neticesin
de suçlu Saimoğlu Naci Erdikere hükmedilen 
ölüm cezasının hafifleştirilmesini veya değişti
rilmesini müstelzim bir sebep görülemediğinden 
Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi hü
kümlerine tevfikan bu cezanın infazına karar 
verilmesi hususunun Umumî heyetin tasvibine 
arzedilmesi ittifakla karar altına alınmıştır . 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. R. Na. 

Şinasi Devrin 
Antalya 
N. Aksoy 
(iazianteb 

Ö. A. Aksoy 
Hatay 

B. 8. Kunt 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
Balıkesir 
0. N. Hurcu 

Kayseri. 
R. Özsoy 

Kâtiı> 
Konya 

(J. Gültcldn 
Erzincan 

A. Fırat 
Manisa 
A. Tünu-r 

»~&<İ 

(S. Sayısı : 94) 



S. Sayısı: |05 
Bayındırın Yenice mahallesinde mukim Aydınlıoğullarından 
Hüseyinoğlu Altmdiş Mustafa Küçükaydınlınm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

encümeni mazbatası (3/241) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4 - 414/3086 

9 - IV - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Hüseyinoğlu 1325 doğumlu Altmdiş Mustafa Küçükaydmlı hakkında 
ödemiş ağjr ceza mahkemesince verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edil
diğinden Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 8 - IV - 1940 
tarih ve 142/38 sayılı tezkere ile gönderilen evrak ve Temyiz mahkemesinin ilâmı ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/241 
Karar No. 20 

31 - III -1941 

Yüksek Reisliğe 

Abdullah Naciyi öldürmekten suçlu 1325 do
ğumlu Altmdiş Mustafa Küçükaydmlmm ölüm 
cezasına majhkûmiyeti hakkında ödemiş ağır ceza 
mahkemesince verilen hükmün tasdikma dair 
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır 
olan 21 - XI I - 1939 tarih ve 3246 esas ve 3266 
karar numaralı ilâm, müteakip kanunî muamele
nin ifası içjin Başvekâletin 9 - IV - 1940 tarih 
ve 4 - 414/Î3086 sayılı tezkeresile birlikte Adliye 
encümenine havale ve tevdi buyurulması üzeri
ne bu işe taallûk eden dava dosyası tetkik olundu. 

Vaka gecesi İzmirden ödemişe giden şoför 
Hasan idaresindeki kamyonun Bürüncük mevkii

ne yaklaştığı sırada yolun her iki tarafında pu
su kurmuş olan suçlulardan Altmdiş Mustafa 
Küçükaydmlı ile Ekrem Iiait ve îsmailin silâh 
atarak kamyonu durdurdukları ve bunlardan Al
tmdiş Mustafanm ahzügasp filini teshil maksa-
dile kamyona doğru attığı tabanca kurşununun 
kamyon içinde bulunan Abdullah Naciyi öldür
düğü sabit görülerek ölüm cezasına mahkûm 
edildiği yapılan tetkikat neticesinde anlaşılmış 
olmasına mebni Hüseyinoğlu Altmdiş Mustafa 
Küçükaydmlıya hükmedilen ölüm cezasının ha-
fifleştirilmesini veya değiştirilmesini müstelzim 
bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı esasiye ka-
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nununun 26 ncı maddesi mucibine*1 bu cezanın 
infazına karar verilmesi hususunun Umumî He
yetin tasvibine arzedilmesi Encümence ittifakla 
karar altına alınmıştır. 

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

Zonguldak Zonguldak Konya 
Sinasi Devrin Şinasi Devrin G. Gültelcin 

Antalya 
N. Aksoy 
Erzincan 
A. Fırat 
Manisa 

A. Tümer 
Trabzon 

F. Barutçu 

Balıkesir 
0. Niyazi Burcu 

Hatay 
B. 8. Kunt 

Rize 
Saim Ali Dilenire 

Bursa 
Atıf Akgiiç 

Kayseri 
R. özsoy 
Tokad 

8. Atane 

( S a y ı s ı : 105) 



S. Sayısı M 08 
Yedek subay ve askeri memurlar kanununun 3923 sayılı 
kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü maddesine iki fıkra ilâve
si hakkında 1/584 ve yedek subay ve askerî memurlar 
kanununun 3923 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü 
maddesi sonuna bir fıkra ilâvesine dair 1/594 sayılı kanun 

lâyihaları ve Millî müdafaa encümeni mazbataları 

Yedek subay ve askerî memurlar kanununun 3923 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü 
maddesine iki fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/584) 

T. C. 
Başvekâlet 21-111-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1137 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1076 sayılı yedek subay ve askerî memurlar kanununun 3923 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 
üçüncü maddesine iki fıkra ilâvesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 14 - I I I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Yabancı memleketlere yüksek mühendis ve mühendis yetiştirilmek üzere gönderilip görülen lü
zum sebebile memleketimize celbedilerek diğer bir yabancı memlekete gönderilinceye kadar memle
ketimizdeki fabrika ve sanat müessese ve mekteplerinde hazırlık stajına tâbi tutulmuş olanlar esa
sen ilk defa olarak yabancı memleketlere gönderilmezden evvel iki ay hazırlık kıtası ve altı ay 
fabrika ve müessese stajlarını ikmal ederek yedek asteğmen olmak hakkını ihraz etmiş oldukların
dan iki senelik tahsilin nihayetine talik edilmiş olan yedek subaylıklarının stajiyer olarak memle
ketimizde tamamlayacakları işbu iki senenin sonunda tasdik edilmesi kanunun esas hükmüne muhalif 
düşmiyeceğinden ve subaylıklarının daha ziyade tehiri ise mağduriyetlerini mucip olacağından 
bu talebenin stajlarını memleketimizde tamamlayarak liyakatleri usulen tasdik edilince yedek asteğ
men rütbesine terfilerinin icrasile tahsillerine devam ettirilmesi ve harp okuluna iade edilenlerin 
de emsallerinden geri bırakılmaması zarurî görülerek işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir, 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3923 numaralı kanunun 1. maddesile tadil edilen 
1076 numaralı kanunun 3. maddesi nihayetine iki 

fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3923 numaralı kanunun 1. 
maddesile tadil edilen 1076 numaralı kanunun 
3. maddesi sonuna aşağıdaki fıkralar ilâve edil
miştir. 

A) Yabancı memleketlerde yüksek mühen
dislik ve mühendislik tahsiline talebe olarak 
gönderilip görülen lüzum sebebile memlekete 
celp edilenlerin ecnebi memleketlerde yedek su
bay olmak için görecekleri tahsil ve sitaja te
kabül eden iki senelik müddetin mütebakisini 
memleketimizde tamamlayarak liyakatleri usu
len tasdik edilenler yedek asteğmen nasbe-
dilirler. 

B) Yine görülen lüzum sebebile memlekete 
celp edilenlerden mühendislik tahsilinden sarfı
nazar ederek Harp okullarına iade edilmiş olan 
talebelerin subaylık nasıpları askerî liselerden 
harp okuluna geçen emsallerinin nasıplarma ve 
sanat lisesi mezunlarının memurluk nasıpları 

Yedek subay ve askerî memurlar kanununun 3923 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü maddesi 
sonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası (1/594) 

T. C. 
Başvekâlet 27 - III - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1240 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2923 sayılı kanunun birinci maddesile tadil edilen 1076 sayılı kanunun üçüncü maddesi sonuna 
bir fıkra ilâvesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 24 - I I I -
1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

sanatkâr olarak yetiştirilmiş olan emsallerinin 
nasıplarma göre tashih edilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

14 - III - 1941 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. 
H. Menemencioğlu 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

M. M. V. 
S. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
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Mucip sebepler 

Fevkalâde ahval dolayısile, subay ihtiyacının bir an evvel ikmal edilmesi lâzım gelecektir. Bu
nunla beraber, bir harp halinde, subay kadrosunda vukubulacak zayiatın da süratle telâfisi icap ede
cektir. Bu |ki maksadın temini, ancak yedek subay yetiştirme müddetinin - umumî hizmet müd
detine dokuiımıyacak surette - Kısaltılmasile mümkündür. Bunun için 1076 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesindeki cetvelde yazılı olan tahsil müddetinin, icabında 4 : 6 ay olarak kabul edilmesi ve bu 
devreden alınacak müddetin asteğmenlik hizmetine zammedilmek suretile mezkûr maddenin sonuna 
bağlı şekilde bir fıkra ilâvesi lüzumu görülmüştür. 

HÜKÜMETIN TEKLÎFI 

3923 sayılı kanunun 1 nci maddesile tadil edi
len 1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesi sonuna 

bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1076 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi sonuna aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Yedek subay ve tatbikat okullarile askerî 
fabrika ve müesseselerdeki altı aylık tahsil 
müddeti, icabmda, Genelkurmay başkanlığı
nın teklifi üzerine, Millî Müdafaa vekâletince 
dört aya kadar indirilebilir. Bu takdirde altı 
aylık asteğmenlik hizmeti, indirilen müddet ka
dar uzatılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE |3 — Bu kanunun hükmünü yürüt

meğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24-III-1941 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

M. M. V. 
S. Arikan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
//. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1584, 1/594 
Karar JVJo. 17 

Yüksek Reisliğe 

1 - IV - 1941 

3923 sayılı kanunun birinci maddesile tadil 
edilen 1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesi sonu
na bir fıkra ilâvesi hakkındaki Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclse arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine 
dair olup encümenimize havale edilen Başvekâle
tin 27 mart İ941 tarihli ve 6/1240 numaralı tez
keresi ve yine 1076 sayılı yedek askerî memurlar 
kanununun 3923 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 

3 ncü maddesine iki fıkra ilâvesi hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönde
rildiğine dair olup Encümenimize havale edilen 
Başvekâletin 21 mart 1941 tarihli ve 6/1137 nu
maralı tezkeresi Millî Müdafaa vekilliğinden 
gönderilen salahiyetli memurları huzurunda 
okundu ve görüşüldü : 

Her İM kanun lâyihasının ayni kanunun 3 n-

( S. Sayısı : 108 ) 

i 



— 4 — 
cü madesine fıkralar ilâvesini tazammun ettiği 
cihetle bunların birleştirilerek müzakere edilme
si Encümenimizce kabul edilmiştir. 

Her iki kanun lâyihasında verilen izahata na
zaran Hükümetin esbabı mueibelerinde gösterilen 
hususat Encümenimizce tamamen muvafık görü
lerek kanun lâyihaları aynen kabul edilmiş ve 
fıkra numaraları teselsül ettirilerek 3 fıkra ha
linde ve bir kanun lâyihası şeklinde tanzim kı
lınmıştır. 

Heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arzedil-

mek ve müataeelen müzakere olunmak üzer« Yük
sek Keisliğe sunulmuştur. 
M. M. E. Eeisi 
Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Bursa 
N. Tınaz 
Kayseri 

N. Toker 
Muğla 

8. Güney 

M. M. 
Samsun 

A. F. Engin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Malatya 

O. Koptagel 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Manisa 

K. N. Duru 
Urfa 

Ahmed Tazgan 

MlLLl MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

3923 sayılı kanunun birinci maddesile tadil 
edilen 1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesi 
sonuna üç fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 —1076 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi sonuna aşağıdaki üç fıkra ilâve edilmiştir: 

A) Yedek subay ve tatbikat okullarile askerî 
fabrika ve müesseselerdeki altı aylık tahsil 
müddeti, icabında, Genel kurmay başkanlığının 
teklifi üzerine, Millî Müdafaa vekâletince dört 
aya kadar indirilebilir. Bu takdirde altı aylık 
asteğmenlik hizmeti, indirilen müddet kadar 
uzatılır. 

B) Yabancı memleketlerde yüksek mühendis
lik ve mühendislik tahsiline talebe olarak gön
derilip görülen lüzum üzerine memlekete celp 
edilenlerin ecnebi memleketlerde yedek subay ol
mak için görecekleri tahsil ve staja tekabül 
eden iki senelik müddetin mütebakisini memle

ketimizde tamamlayarak liyakatleri usulen tas
dik edilenler yedek asteğmen nasbedilirler. 

C) Yine görülen lüzum üzerine memlekete 
celp edilenlerden mühendislik tahsilinden sarfı
nazar ederek harp okullarına iade edilmiş olan 
talebelerin subaylık nasıpları askerî liselerden 
harp okuluna geçen emsallerinin nasıplanna ve 
sanat lisesi mezunlarının memurluk nasıpları sa
natkâr olarak yetiştirilmiş olan emsallerinin na
sıplanna göre tashih edilir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

}>9<* 
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S. Sayısı: 109 
Hava taarruzlarına karşı korunna kanununun 10 ncu 
maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine 
oair kanun lâyihası ve Bütçe ve Millî müdafaa encümenleri 

mazbataları (1/571) 

T.C. 
Başvekalet 

Kararlar dairesi müdürlüğü İS - III - 1941 
Sayı \: 6/1063 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3502 sayılı Pasif korunma kanununun 10 ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna yeniden bazı 
hükümler ilâvesine dair Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 14 - I I I -
1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. ; 

Müstaceliyetle müzakeresi hususuna yüksek müsaadelerini rica ederim. 
| Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

1 — Hava haber verme mmtaka ve merkez komutanlıklarile muavinlik ve mülhaklıklarmda -ça
lıştırılacak (olan yedek subaylardan askerlik yaş haddi içinde bulunanlar kendi rütbelerine ait ma
aşları alacajkları gibi subay elbisesi giyerek rütbelerini gösteren üniformayı taşıyacaklar ve rütbele
rinin salâhiyetini kullanacaklardır. 

2 — Fakat askerlik yaş haddi dışına çıkarak 1076 numaralı kanunun 22. maddesi hükmünce 
yedek subaylıktan affedilmiş olanların hava taarruzlarına karşı korunma kanununun 8. maddesin
de yazılan [tazminat kaydile maaş almalarına ve üniforma taşımalarına mezkûr 1076 numaralı ka
nunun 27. maddesinden istifade edilemiyeceğinden kanunî imkân olmadığı için ayni vazifeyi almış 
olan .muhtelif şahısların bir kısmı maaşlı ve rütbeli, diğer bir kısmı maaşsız ve rütbesiz olarak 
ahenksiz kullanılmaları gibi disiplini bozan bir aykırılık doğmaktadır. 

3 — Bujıdan başka bu subayların vazifesi diğer pasif korunma teşkillerinde vazife alan şahıslar 
gibi yalnız[ alarm zamanları için olmayıp bütün sefer müddetince devam eder. Yaş haddi dışındaki 
bu yedek ^bay la ra mecburî olarak elbise ve üniforma tedarik ettirilemeyeceği gibi hak ve salâ
hiyetleri tâm verilmezse kendilerinden emir ve komuta mevkiinde ciddî bir çalışma dahi istene-
meyeeektiri 

Halbuki bu subaylar D. 112 hava haber verme hizmeti talimatının 24 ve 25. maddelerine ve 
hava taarruzlarına karşı pasif korunma nizamnamesinin 15, ve 67 nci maddelerine göre seferde o mın-
takanm veya mevkiin hava müdafaa komutanı olduklarından o mmtaka veya merkezde bulunan 
ve muvazjzaf kıtalardan ibaret aktif müdafaa birliklerine ve bütün pasif korunma teşkillerine 

emir ve komuta edecekleri gibi mevkiin pasif korunma âmiri olan emniyet müdürü veya jandarma 
komutanı ila bu komutanların emri altında bulunacaklardır. Vilâyet erkânından teşekkül etmiş 
olan pasif I korunma komisyonları da bu komutanların direktiflerine göre hareket edeceklerdir. Bu 
komutanlar kendi emirlerinde bulunan hava haber verme teşkillerine de emir ve komuta edecek-
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lerdir. İcabında bütün teşkillere mensup şahısları cezalandıracaklardır. 
4 — Bu teşkilâta dahil olacak erat vazifeleri icabı şehir ve kasabalardan uzakta ve geceli gün

düzlü vazifeleri başında bulunarak daimî vazife göreceklerinden serbest çalışmaya imkân bulama
yacakları ve kendi ihtiyaçlarını temin edemeyecekleri cihetle bunların da ordu eratı gibi maaş, 
harcırah, elbise ,iaşe ve sair masraflarının M. M. V. bütçesinden verilmesi zarurî görülmüştür. 

5 — Genelkurmay başkanlığının son ve müstacel bir teklifi olan ve bağlı olarak sunulan 3502 
sayılı kanunun 10. maddesine ek fıkra, her hangi bir hava baskınına uğramamak için lüzumlu 
olduğu tabiidir. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 25 - / / / - 1941 
Sayı : 6/1183 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18 - I I I - 1941 tarih ve 6/1063 sayılı tezkere ile takdim olunan «3502 sayılı Pasif korunma kanu
nunun 10 ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna yeniden bazı hükümler ilâvesine dair kanun 
lâyihası» hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinden sonradan alman 21 - I I I - 1941 tarih 
ve 86 sayılı mütaleaname ile ilişiklerinin suretleri sunulmuştur. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının müzakeresi esnasında nazarı dikkate alınmasına müsaade buyu-
rulmasını rica ederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği Seferberlik müdürlüğü ifadeli 86 sayılı ve 21 - III -1941 
tarihli tezkere sureti 

Yüce Başvekâlete 

Millî Müdafaa vekâletinin ordu dairesi Ş. IV. 40342 sayılı ve 11 - I I I - 1941 tarihli tezkeresine 
bağlı olup biri.hava korunma teşkillerinden haber verme teşkilâtına tayin kılınacak çağ harici ye
dek subaylar hakkında olunacak muameleye diğeri hazarda faaliyete getirilecek işbu teşkilâta muk-
tazi eşhasın çağırılmasına dair olup 3502 numaralı kanuna ilâvesi teklif kılman bir maddeyi ve 

bir fıkrayı havi kanun lâyihaları okundu. 
1 — 3502 numaralı kanun ile buna dayanan 10680 sayılı nizamnamenin 10 ncu maddesi muci

bince gerek seferde mütemadiyen, gerek hazarda Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üze
rine talim, manevra ve sair sebeplerle bir aydan fazla müddet faaliyette bulunmak üzere teşkil olu
nacak yedi teşkilin beherine muhtelif sınıflardan çağ harici yedek subay tayini lâzım geleceği 
cihetle bunların umumu hakkında seyyan muamele yapmak ve bilâhare ergeç faa
liyete geçirilecek beher teşikildeki beher sınıf yedek subay için ayrı ayrı kanun 
teklifi külfet ve zaruretinden kurtulmak üzere ayni mmtaka veya mevki hava müda
faa komutanı emri altında çalışacak olan bu muhtelif teşkillere mensup muhtelif sınıf çağ harici 
yedek subayların hizmete seçilip alınabileceklerine şamil derli toplu bir kanun maddesi teklifi mas
lahata ve subaylık hukukuna daha muvafık görülerek ona göre hazırlanan kanun lâyihası sureti 
ilişik bir numaralı varakada : 

2 - Yine gerek seferde ve gerek Genel kurmay başkanlığı teklifi ve icra Vekilleri Heyeti kararile 
hazarda bu yedi pasif korunma teşkiline çağırılacak eşhasm sıhhî, içtimaî ve hukukî şartları ile 
hizmete celp suretleri diğer şahsî mükelleflerinki ile birleştirilmek üzere şahsî mükellefiyetin ana 
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kanununu tesjril eden 3634 numaralı Millî Mükellefiyet kanununun 1 - 2 - 3 ncü maddelerile bu 
kanunun tarzı tatbikim gösteren 13765 sayılı nizamnamenin 73 - 90 ncı maddelerindeki gerek ha
va taarruzlarına karşı korunma, gerek diğer askerî hizmetlere çağırılma bakımından şahsî mükellef
lerin bütün bedenî, medenî ve hukukî şartlarını ve hizmete sureti celplerini tesbit eden hükümler ve 
şartlar seyyanen bunlar hakkında da cari olmak üzere kaleme alınıp 3502 numaralı kanunun 10 ncü 
maddesine ilâvesi icap eden kanun fıkrası lâyihası ilişik 2 numaralı varakada takdim kılınmıştır. 

Muktazasıjım ifasına müsaade buyurulmasmı yüksek saygılarımla arzeylerim. 
| Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 

Dr. H. Alataş 

T. C. 
Sıhhat ve içtimaî muavenet V. 
Seferberlik1, işleri müdürlüğü 

Özet No. 86 
(21 • III - 1941 T. ve 86 sayılı yazı eki) 

3502 sayılı| Pasif korunma kanununun 10 ncu maddesi sonuna bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun lâyihası 

Fıkra: H$zarda her hangi şehir, kasaba veya müessesede 3502 numaralı hava taarruzlarına karşı 
korunma kanjanile yapılan korunma teşkillerinden her hangilerini bir aydan fazla müddet faaliyete 
getirmek lâzin geliyorsa bu teşkillere muktazi eşhasın, şahsî mükellefiyet kanunu ve nizamnamesi
nin hükümleti dairesinde hizmete çağırılması Genelkurmay Başkanlığının teklifi-ve îcra Vekilleri 
Heyetinin kairarile icra olunur. 

T. C. 
Sıhhat ve içtimaî muavenet V. 
Seferberlik işleri müdürlüğü 

özü No. 86 
(21 - III - 1941 T. ve 86 sayılı yazı eki) 

Yaş haddini aşarak 1076 numaralı kanuna göre yedek subaylıktan affedilmiş olanlardan hava ta
arruzlarına karşı pasif korunmaya tâbi şehir, kasaba vesair hassas yerlerde hizmet için çağırılacak
lara ait olmat üzere 3502 sayılı hava taarruzlarına karşı korunma kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun ljâyihasi: 

Madde ı11— 3502 numaralı hava taarruzlarına karşı korunma kanunu mucibince yapılan teşkiller
den her hangi birinde, sefer halinde bütün sefer mıüddetince ve hazarda Genelkurmayın teklifile 
her hangi bii yerde her hangi bir suretle bir aydan fazla devam edecek bir müddet için kullanılmak 
üzere, yaş haddini aşarak 1076 numaralı kanunun22 nei maddesi mucibince hizmetten affedilmiş olan 
yedek subaylardan lüzum görülenleri tayin kılındığı halde bunlar bu hizmette bulundukları müd
detçe ve icap ettikçe rütbelerine ait üniformayı taşırlar ve rütbelerinin maaş ve tahsisatını Millî 
Müdafaa bütçesinden alırlar. Bunlardan umumî muvazene, hususî idare ve belediyeler bütçelerinden 
maaş ve ücret alanların maaşları 1108 sayılı kanunun 3041 sayılı kanunla değişen maddelerine göre 
verilir. 

Madde 2 
Madde 3 

I— Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
— Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 24 - UT - 1941 
Mazbata No. 64 
Esas No. 1/571 

Yüksek Reisliğe 

3502 sayılı hava taarruzlarına karşı korunma 
hakkındaki kanunun 10 ncu maddesinin tadi
line ve bu kanuna yeniden bazı hükümler ilâve
sine dair Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 18 - I I I - 1941 tarih ve 6/1063 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Encümenimize havale buyurulınakla Millî 
Müdafaa vekili Saffet Arıkan ve Maliye vekili 
Fuat Ağralı, Divanı muhasebat reisi ile Dahiliye 
vekâletinin salahiyetli memuru hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu : 

Sin haddini aşmış olmalarından dolayı yedek 
subaylıktan affedilmiş olanlardan, hava taarruz
larına karşı korunma teşkilâtının haber verme 
teşkillerinde kullanılacak eşhasın celbi hakkında 
Hükümete salâhiyet verilmesini ve bu işlerde is
tihdam edilecek subayların rütbelerine mahsus 
üniformaları taşımalarını ve o rütbeye mahsus 
maaşlarını almalarını ve ayni maksatla celp 
olunacak erat hakkında da emsalleri gibi muame
le yapılmasını temin maksadile hazırlandığı mu
cip sebeplerin tetkikinden ve alman şifahî izah
lardan anlaşılan kanun lâyihası Encümenimiz-
ce esas itibarile kabule şayan görülmüştür. 

Ancak, hava taarruzlarına karşı korunma hak
kındaki kanunda bu hizmetlerde kullanılacak 
kimselerin hazarda talim için celp müddetleri 
tesbit edilmiş bulunduğundan birinci madde ile 
tesis edilen hükmün fevkalâde hallere münhasır 
olduğu alman izahlardan anlaşıldığından madde
nin bu şekilde tavzihi ve müstakil bir madde ol
ması Encümenimizce kabul edilmiştir. 

İkinci maddenin birinci fıkrasındaki hazarda 
tâbiri yukarıdaki maddeye uyularak fevkalâde 
hallerde tâbirine tahvil edilmiş ve bu fıkradaki 
subaylar için maaş tahsisat, ikinci fıkrasında da 
erat için maaş, iaşe, ilbas, ibate, nakil ve teda
vi masraflarının ve bunlardan gedikli erbaşlara 
harcırahlarının verileceğinin tadat edilmesi bu 
madde hükmüne göre hizmete çağırılacak yaş 
haddi ve mükellefiyet harici yedek subay ve era

tın yaş haddi ve mükellefiyet dahilindeki emsa
li yedek subay ve erata nisbetle hukukunun 
tahdidi manasını tazammun edeceği ve halbuki 
kanun lâyihasının Hükümetçe tanzim ve şevkin
de bunlara da hukuk ve vecibeleri itibarile yaş 
haddi ve mükellefiyet dahilindeki emsalinden 
farksız muamele tatbiki esas ittihaz edilmiş ol
duğunun Vekillerin izahından anlaşılmış olduğu 
cihetle madde bu maksadı temin edecek surette 
tadil edilmiş ve fıkralar ayrı birer madde ha
linde tedvin olunmuştur. 

Maddenin bu suretle tadilinden sonra 3041 
numaralı kanunun tatbiki de maddelerin şümu
lüne girdiğinden Hükümet teklifinde mevcut 
olan fıkraya da ayrıca lüzum kalmamış ve mezkûr 
fıkra kaldırılmıştır. 

Bu esaslar dahilinde hazırlanan lâyihanın ha
valesi veçhile Millî Müdafaa encümenine tevdii 
hususu Yüksek Riyasete arzedilir. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu Kırklareli 
/ . Eker T. Goşkan B. Denker 
Kâtip 

İstanbul Ağrı Bolu 
F. öymen İhsan Tav Dr. Zihni Ülgcn 

Bursa Bursa Bursa 
Dr. Sadi Konuk A. Nevzat Ayaş Fazlı Güleç 

Diyarbakır Elâzığ Giresun 
Rüştü Bekit M. F. Altay M. Akkaya 

Gümüşane îsparta İsparta 
Durak Sakarya Mükerrem Karaağaç Kemal Turan 

İsparta Kayseri Kayseri 
R. Ünlü F. Baysal S. Serim 
Kayseri Kırklareli Kütahya 

Suad Hayrı Ürgüblü B. Denker A. Tiridoğhı 
Malatya Mardin Samsun 

M. öker R. Erten M. A. Törüker 
Seyhan Trabzon Tunceli 
S. Çam Sırrı Day M. Yenel 
Yozgad 
S. îçöz 
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Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No, 1/571 

Karar No. 16 

1 - IV - 1941 

Yüksek Başkanlığa 

3502 sayılı pasif korunma kanununun 10 ncu 
maddesinin) tadiline ve bu kanuna yeniden bazı 
hükümler ilâvesine dair Millî müdafaa vekilliğin
ce hazırlanan ve icra vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte gönderildiğine ve müs-
tacelen müzakeresi talebine dair olup Bütçe en
cümenince müzakere edilerek tanzim edilen 
mazbatasile birlikte encümenimize havale edi
len Başvekâletin 18- I I I -1941 tarihli ve 6/1063 
numaralı t^zkeresile Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilliğinden bu işe dair olan mütaleaname ile 
ilişiklerini^ suretleri gönderildiğine dair olan 
ve son içtünaımızda alman 25 mart 1941 tarihli 
ve 6/1083 numaralı Başvekâlet ikinci tezke
resi Millî müdafaa, Dahiliye ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilliklerinden gönderilen salâ-
hiyettar memurları huzurunda okundu ve görü
şüldü. 

3502 numaralı hava taarruzlarına karşı ko
runma kanununun icabatmdan olarak yapılma
sına teşebbüs edilen hava haber verme teşkilâ
tında kullanılacak sin haddini aşmış yedek su
baylarla eratın celp ve istihdamı hakkında Hü
kümetin talep ettiği salâhiyeti, Bütçe encümeni
nin noktai nazarına göre encümenimiz de esas 

itibarile kabule şayan görmüştür. Ancak ikinci 
maddede yazılan makam ve memuriyetlerin zik
ri, ileride bir noksanlığı mucip olabileceği dü-
şüncesile Millî müdafaa vekâletince yapılacak 
teşkilât dahilinde bu subayların istihdamları ten
sip edilerek ikinci madde o suretle değiştirilmiş
tir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince ta
lep ve teklif edilen hususlar kanun lâyihasının 
ikinci maddesinde tamamen nazarı mütaleaya 
alınmış olmakla işbu kanun lâyihasının Heyeti 
Umumiyenin mütaleasma arzedilmesi ve müsta-
celen müzakere olunması ricasile Yüksek Bas 
kanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Bursa 

İV. Tınaz 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Manisa 

K. N. Duru 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

M. M. 
Samsun 

Amiral F. Engin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Kayseri 

N. Toker 
Muğla 

S. Güney 
Yozgad 
C. Arat 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Erzurum 

A. Akyürek 
Malatya 

O. Koptagel 
Samsun 

R. Barkın 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3502 sayılı Pasif korunma kanununa bazı hü
kümler ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3502 sayılı Pasif korunma ka
nununun onuncu maddesi sonuna aşağıdaki fık
ra ilâve edilmiştir: 

(Hazarda görülecek lüzum üzerine hava ha
ber verme teşkillerine muktazi eşhas Genelkur
may Başkanlığının teklifi ve İcra Vekilleri He
yeti kararile hizmete çağırılırlar). 

MADDE 2 — Bu kanuna yeniden aşağıdaki 
hükümler ilâve olunmuştur: 

(1 - Sefer halinde bütün sefer müddetince 
ve hazarda müddet ve lüzumu Vekiller Heyeti 
kararile tayin olunacak hallerde; hava haber 
verme mrntaka ve merkez komutanlıklarile mua
vinliklerinde ve mülhaklıklarmda kullanılmak 
üzere yedek subaylardan yaş haddini aşarak 
1076 numaralı kanunun 22 nci maddesi muci
bince yedek subaylıktan affedilmiş olanlar, bu 
hizmette bulundukları müddetçe subay elbise
si giyerek rütbelerine ait üniformayı taşırlar ve 
rütbelerinin maaş ve tahsisatını M. M. Vekâleti 
bütçesinden alırlar. 

Bunlardan; Devletten maaş alan memurla
rın maaşları 1108 saylı kanunun 3041 sayılı ka
nunla değişen maddelerine göre verilir). 

(2 - Hava haber verme teşkilâtı için hizmete 
almacak mükellefiyet harici eratm istihdam
ları müddetince maaş, iaşe, ilbas, ibate nakil ve 
tedavi masrafları ve bunlardan Gedikli erbaş
ların kanunu dairesinde harcırahları M. M. V. 
bütçesinden temin olunur). 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTÎRÎŞÎ 

Hava taarruzlarına karşı korunma hakkındaki 
3502 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Fevkalâde hallerde görülecek 
lüzum üzerine hava haber verme teşkillerine muk
tazi eşhas Genelkurmay başkanlığının teklifi 
ve icra Vekilleri Heyeti kararile hizmete çağırı
lırlar. 

MADDE 2 — Sefer halinde bütün sefer müd
detince ve fevkalâde hallerde müddet ve lüzumu 
Vekilleri Heyeti kararile tayin olunacak zaman
larda, hava haber verme mıntaka ve merkez ko
mutanlıklarile muavinliklerinde ve mülhaklıkla
rmda kullanılmak üzere yedek subaylardan yaş 
haddini aşarak 1076 sayılı kanunun 22 nci mad
desi mucibince yedek subaylıktan affedilmiş 
olanlar, bu hizmette bulundukları müddetçe su
bay elbisesi giyerek rütbelerine ait üniformayı 
taşırlar ve orduya alman sin haddi dahilindeki 
emsalleri hakkındaki hükümlere tâbi tutulurlar. 

MADDE 3 — Hava haber verme teşkilâtı 
için hizmete alınacak mükellefiyet harici erat 
ve gedikli erbaşlar orduda istihdamları müdde
tince ordudaki mükellefiyet dahili emsali erat 
ve gedikli erbaşlar gibi muameleye tâbi tutulur
lar. 

MADDE 4 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DE-

ĞİŞTİRİŞÎ 

Hava taarruzlarına karşı korunma hakkındaki 
3502 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bütçe encümeninin 1 nci mad 
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Sefer halinde bütün sefer müd-
detince ve fevkalâde hallerde müddet ve lüzu
mu Vekiller Heyeti kararile tayin olunacak za
manlarda hava haber verme teşkilâtı dahilinde
ki vazifelerde kullanılmak üzere yedek subaylar
dan yaş haddini aşmış ve 1076 numaralı kanu
nun 22 nci maddesi mucibince yedek subaylık
tan affedilmiş olanlar hizmete çağırılırlar ve bu 
hizmette bulundukları müddetçe subay elbisesi 
giyerek rütbelerine ait üniformayı taşırlar ve or
duya alınan sin haddi dahilindeki emsalleri hak
kındaki hükümlere tâbi tutulurlar ve ayni huku
ka sahip olurlar. 

MADDE 3 — Bütçe encümeninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — 

Hü. 

- Bu kanunun hükmünü icraya-
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Ji§. V. 
Dr. H. Saydam . 

Da. V. 
Fay ıh öztrak 

Mf.V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
G. K. Incedayı 

14 
Ad. V. 

• I I I - 1941 
M. M. V. 

//. Menemencioğlu S. Ankan 
Ha. V. 

$. Saraçoğlu 
Na.V. 

A. F. Cebesoy 
G. î. V. 

R. Karadeniz 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Ik .V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

MADDE 5 -
aynen 

B. E. 

- Hükümetin dördüncü maddesi 
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M. M. E. 

MADDE 5 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

» • « 
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S. Sayısı: | |Q 
Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, Belediye kanununun 
23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifi ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/17) 

Msbabı mucibe 

Belediye} teşekküllerimizin yurdun temizlik ve imar işlerde beraber bölgelerinde (içtimaî, ik
tisadî, ziraîj malı ve adlî bakımlardan) memleketin iç politikasında da vazife ve salâhiyet nokta
sından çok iııühim ve hayatî rolleri bulunduğu ve binaenaleyh bu kıymetli müesseselerimizin bu 
bakımdan rtüfuz ve otoritelerile belediyeye ait bütün vesait, eleman ve imkânlarını ancak belde ve 
belde sakinleri menfaatine hasrü tahsis etmeleri icap ettiği ve hiç bir suretle yabancı teşekkül ve 
şahıslara alet olarak onların menfaatlerine istekli veya isteksiz kapılmam alan ve her hangi bir ma
nasız ve yersiz mazeretle belde işlerinin ihmal ve teseyyüplere bırakılmaması pek tabiî ve zarurî 
olduğu göz; önüne getirilirse belediye teşekküllerinin icra mekanizmalarının başlarında bulunan 
belediye reislerinin de bu işlerde hassas, müdakkik, dürüst ve çalışkan olmaları icap ettiği ve 
esasen vakitleri de müsait olmadığından hiç bir suretle ticaret kastile bölgelerinde çalışan ecnebi 
müesseselerde başkaca vazife almalarının muvafık olraıyacağı bedilıidir. Halbuki bu gün tatbikatta 
belediye reisleri ecnebi şirketlerde ücretli munzam vazifeler almakta olup bu halde belediye nü
fuz ve otoritesinin ecnebi şirketler ve şahıslar menfaatleri uğruna istismarını mucip olmakta ve hat
ta bu hal ıjealitede idareyi de fuzulî yere işgal etmektedir. Bu suretle ecnebi müesseselerden ay
rıca kârlı vazifeler alan belediye reisleri tabiatile şirket işlerini belediye işlerine nazaran daha üstün 
tutmakta ve netice itibarile belediye işlerini oluruna bırakmaktadırlar. 

iki tarafjtan maaş almak suretile nemalanan bu kabîl zevat tabiatile bu kârlı vaziyeti idame 
ettirebilmek! için de ayrıca lüzumunda belediye ve şirket nüfuz ve sermayelerini dahilî politika 
işlerinde (vatandaşlar üzerinde tehdit ve tahakküm yaşatmak ve dolayısile menfaat elde etmek 
suretile) kullanarak yurt ve yurddaşların izzeti nefis ve menfaatlerini de ayrıca ihlâl etmekte
dirler. 

Diğer bakımdan bu gayri tabiî halin devamı dolayısile vatandaşların pek mukaddes olan in
tihap ve şikâyet hak ve salâhiyetlerinin de tahdit ve ihlâlini mucip olmaktadır. 

Binaenaleyh belediye kanunumuzun vuzuh ve kifayetsizliğinden dolayı vatandaşlar ve millî ik
tisat ve ziraatimiz zararına olarak sırf kendi şahsî menfaatleri cephesinden yürüyen bu kabîl ecnebi 
şirket ve şahısların yukarılarda tasrih edildiği veçhile ihdas ettikleri gayri tabiî vaziyetlerinden yurt 
ve yurddaşları korumak için badema belediye reislerinin memleketimizde sırf ticaret kastile 
çalışan ecjneoi şirketlerde ikinci bir vazife almalarına asla müsaade edilmemek icap eder. 

Binaenaleyh belediye kanununun 23 ncü maddesinin sonuna 9 ncu fıkra olarak eklenmesini tek
lif ettiğim İlişik maddei kanuniyenin kabulü bütün bu mahzurları hal ve bertaraf edecektir. 

Denizli mebusu 
E. Aslan Tokad 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 2/17 
Karar No. 13 

3 - IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın Belediye 
kanununun 23 neü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi üzerine Dahiliye encüme 
nince tanzim edilen mazbata ve lâyiha, Heyeti 
Umumiyenin 19 - VI - 1940 tarihli içtimamda 
müzakeresi edilirken dermeyan edilen mütalea-
lara göre ikinci bir tetkik yapılmak üzere maz
bata tekrar Encümenimize alınmıştı. 

Teklif sahibinin huzurile icra kılınan müza
kerede, belediye reislerinin, merkezleri Türkiye 
haricinde bulunan ecnebi ticaret müesseseleri şu
belerinde her hangi bir meslek ve sanata ait 
vazife deruhde etmelerinin, esas reislik vazife
lerini ihlâl edeceği ve kendileri belde mümessili 
olmak itibarile bu hal, belediye otoritesini muh
temel bir zâfa duçar edebileceği mütaleasmda 
tevakkuf eden Encümenimiz, Heyeti Umumi-
yece ileri sürülen avukatlık meslekini bu muta-
leadan hariç bırakmakta isabet görmedi. Çünkü; 
avukatlığı istisna edince, doktorları da ve hatta 
hesapları murakabe gibi mukannen bir kaç saat
lik çalışmayı mümkün kılan buna benzer işleri de 
istisna etmemek için bir sebep kalmaz. Bahusus 
lâyihanın muhtevası, yalnız belediye reisliklerine 
münhasır olup belediye azalıklarma şamil değil 
dir. Binaenaleyh böyle bir müessesede vazifesi 
olup ta belediye intihabında rey kazanmış olan 
zat, aza arkadaşları tarafından reisliğe seçildiği 
zaman kendisini, ya müessesedeki vazifeyi terke-
derek Belediye reisliğini veya o hizmeti uhdesin

de tutarak belediye azalığını tercih etmek hu
suslarında muhtar kılmak, hiç bir istisna kaydı 
kabul etmeyen en doğru bir hareket olur. Yoksa 
ne teklif sahibi ve nede encümenimiz, Heyeti 
Umumiye müzakeresinde izhar edildiği gibi, böyle 
bir müessesede hizmet sahibi olmaklığın, belediye 
reisliklerine seçilmeyi mâni bir sebep telâkki 
edilmesi mütaleasını derpiş etmiş değildir. 
Binaenaleyh, böyle bir telâkkiye meydan vermek 
ihtimalini tevlit eden madde metni, daha sarih 
bir ifade ile tadil edilmiş ve Heyeti Umumiye
nin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
takdim kılınmıştır. 
Dahiliye E. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. Vybadm Atıf Tüzün Edib Ergin 

Yozgad Ankara Ankara 
S. Korkmaz Ekrem Ergun F. Daldal 
Balıkesir Bursa Çanakkale 
S. Uzay F. Güvendiren H. Ergeneli 

Çankırı Çorum Erzurum 
A. Doğan t. Kemal Alpsar N. Elgün 
Erzurum Gazianteb İçel 

Z. Soydemir Dr. A. Melek T. C. Beriker 
izmir Kars Kütahya 

M. Aldemir E. özoğuz 8. Ertem 
Malatya Tokat Trabzon 
E. Barkan Galib Pekel S. Abanozoğlu 

Zonguldak Zonguldak 
/ . E Bozkurt Rifat Vardar 
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DENİZLİ İMEBUSU EMİN ASLAN TOKADIN 

TEKLİFİ 

1580 numaralı belediye kanununun 24 ncü mad
desine bîr fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1580 numaralı belediye kanu
nunun 24 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

(9 - Türkiyede ticaret kasdile çalışan ecnebi 
şirketlerde vazife alanlar). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1580 numaralı Belediye kanununa ek kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Merkezleri Türkiye Cumhuri
yeti hududları haricinde olupta şubeleri vasıta-
sile Türkiye dahilinde icrayi ticaret eden mües
sese ve teşekküllerin aylıklı veya ücretli işi ile 
Belediye reisliği birleşemez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 
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S. Sayısı: 11 j 
Belediye kanununun 15 nci maddesinin tefsiri hakkında 

Başvekâlet tezkeresi, ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (3/299) 

T. C. 
Başvekâlet 17 - X - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4728 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî şpförlerin ehliyetnameli sayılıp sayılmayacağı hakkında 1580 sayılı kanunun 15 nci 
maddesinin |8 nci fıkrasında bir kayıt ve sarahat bulunmadığından mezkûr maddenin tefsiri hak
kında Millî (Müdafaa vekilliğinden yazılan 11 - X - 1940 tarih ve 14472/24743 sayılı tezkere sureti 
sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Millî müdjafaa vekâleti ordu dairesi Ş: II. Ks: 3. 11 - X -1940 tarih ve 14472/24743 sayılı tez-
i kere suretidir: 

Yüksek Başvekâlete 

1 — Ordu mensuplarının muhtelif motorlu ve zırhlı vasıtalarının sevk ve idaresinde» teknik hu
susiyetlerinde ve seyrisefer işlerindeki bilgileri mütehassıs bir heyet huzurunda yapılan imtihan 
neticesinde sabit olduktan sonra bunlara şoför ehliyetnamesi verilmektedir. 

2 — Çok; müşkül şartlar altında ve arızalı arazi üstünde yapılan bu imtihanda muvaffak ola
rak ehliyetname alan şoförlerin, ayrıca da belediyelerde de imtihana tâbi tutularak ehliyetname al
maları orduıjmn manevi şahsiyeti ve belediyedeki mütehassısların bu işlere askerler derecesinde vu
kuflu bulumhaması bakımından fazla ve imkânsız görülmektedir. 

3 — Zırhlı ve motorlu vasıtalar ile seyri sefer eden ve şehir, kasabalar içinden geçerken bir ka
zaya sebebiyet veren bir şoförün ehliyetnamesiz şo förler gibi cezalandırılması ve şoförün ehliyetna-
mesiz şoförler gibi cezalandırılması ve o şoförün bağlı bulunduğu makamın mesul tutulması haksız 
bir muamele! olacağı kanaatindeyim. 

4 — Binaenaleyh İ580 saydı kanunun 15. maddesinin 8. fıkrasında askerî şoförler hakkında bir 
kayit ve sarahat olmadığından keyfiyetin tefsir yolile halline emir ve müsaadelerini arz ve istirham 
ederim. 

M. M. V. 
S. Arıhan 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 3/299 
Karar No. 17 

3 -IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Askerî şoförlerin ehliyetnameli sayılıp sayıl
mayacağı hakkında 1580 sayılı kanunun 15 nci 
maddesinin 8 nci fıkrasında bir kayit ve sara
hat bulunmadığından maddenin tefsiri hakkın
da Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan tezkere
nin gönderildiğini ve işin tefsir yolile halledil
mesi talebini ihtiva eden 17 - X - 1940 tarihli 
ve 4728 numaralı Başvekâlet tezkeresi Encüme
nimize havale buyurulduğundan Millî Müdafaa 
vekâletinden gönderilen memur hazır olduğu 
halde okundu ve müzakere olundu. 

Millî Müdafaa vekilliğinin tezkeresi müfa-
dma ve memurun verdiği izahata nazaran : 

Ordunun motorlu kıtaatında ve zırhlı vasıta
larında şoförlük hizmetinin ifası, şehir ve kasa
balar içinde seyrüsefer eden otomobil ve moto
siklet gibi nakil vasıtalarını idare eden şoför
lerin bilgilerinden daha fazla teknik bilgiye ve 
hususî maharete mütevakkıf olduğu şüphesiz
dir. Bu ehliyet ve ihtisasların, belediyelerce ya
pılacak ehliyet imtihanından daha sıkı ve daha 
kayitli şartlar içinde askerî mütehassıs heyet
ler huzurunda yapılması, imtihan neticesinde 
verilecek şoför ehliyetnamesine daha fazla bir 
kıymet izafe edeceği de aşikârdır. 

Bu yolda ehliyetname almış şoförlerin, ayrı
ca belediyelerden de ehliyetname almakla mü
kellef tutulmaları ordunun manevî şahsiyeti ba
kımından tecviz edilemez. Binaenaleyh, zirhlı 
ve motorlu vasıtalar ile şehir ve kasabalar için
de seyrüsefer ederken bir kazaya sebebiyet ve
ren şoförlerin, ehliyetnamesiz şoförler gibi ce
zalandırılması ve şoförün bağlı bulunduğu ma
kamın mesul tutulması haksız bir muamele ol
duğundan askerî şoförler hakkında bir kayit ve 
sarahati ihtiva etmeyen belediye kanununun 
15 nci maddesinin tefsir edilmesi talep edilmek
tedir. 

Filhakika; belediyelerin ordu motorlu kıtaa
tında şoförlük vazifesini ifa eden askerlerin eh
liyetini imtihan ederek kendilerine vesika ver
mesi, ordu hizmetlerine belediyelerin filen mü

dahalesi demektir. Böyle bir müdahale hatıra 
getirilemez. Nitekim askerî şoförlere belediye
lerce ehliyetname vermek gibi bir talep ve bir 
teşebbüste vaki olmuş değildir.; bu yolda bir 
tefsir taTep edilmesinin saiki ve istihdaf edilen 
gaye şudur: 

Türk Ceza kanununun 455 ve 459 ncu mad
deleri, bir kimsenin ölümüne sebebiyet ver 
mek veya bir kimseye cismen eza ve
recek bir zarar iras etmek filinin 
faillerini tecziye etmek için fiilde bulun
ması lâzım gelen kayitler arasında (meslek ve 
sanatte acemilik) şartını zikretmiş ve 465 nci 
maddesi de bu fiiller, hakikî veya hükmî diğer 
bir şahsın hizmetinde bulunanlar tarafından 
yapılmışsa iras edilen zarardan dolayı hükme
dilecek tazminattan o şahsiyetleri malen mesul 
tutmuştur. îşte şehir ve kasabalar dahilinde 
ciheti askeriyeye ait bir otomobil veya motosik
let gibi motorlu bir vasıta ile seyir ederken bir 
kazaya sebebiyet veren şoförler, muhakemeleri 
esnasında bu hâdisenin (Meslek ve sanatte ace
milik) dolayısile vukubulmuş olup olmadığının 
tesbit edebilmek için mahkeme, şoförün ehliyet
namesi olup olmadığını belediyelerden sormakta 
ve tabiidir ki; belediyeler, bu şoförün belediye 
tarafından bir ehliyetnamesi bulunmadığı ceva
bını vermektedir. 

Meselenin ma,hiyeti yukarıda arzedildiği şe
kilde tesbit edildikten sonra kanunî icabatı dü
şünüldü; şöyleki: 

1930 senesinde tedvin edilen Belediye kanu
nu ihzar edilirken, ordu motorlu vasıtalarının 
bu günkü gibi şehir ve kasabalar içinde inkişaf 
ederek normal bir surette seyrüsefer etmesi ih
timali derpiş edilmemiş olduğu muhakkaktır. 
Çünkü kanunlar, zamanın ihtiyacı ve efkârı ile 
mütenazır olarak'tanzim edilir. Tefsir ise; ka
nun vazmın maksadının açıklanması demek ol
masına göre; kanunun tesisi zamanında hatıra 
getirilmemiş bir maksadın tavzihi cihetine gi
dilmesi, hukuk esaslarile telif edilemez. 

( S. Sjmsı : 111 ! 



— 3 — 
Bundan başka şehir ve kasabalar harici arı

zalı arazi üzerinde manavralar yapan zırhlı oto
mobillerin idaresi ile binlerce halkın gelip geç
tiği kalabalik şehir ve kasabalar içinde geçip 
giden binek otomobillerinin idaresi, yekdiğeri
nin ayni olan takyitlere tâbi tutulamayacağı 
bedihidir. Bu vasıtaların her birinin kendile
rine ait sevk ve idare hususiyetleri göz önünde 
tutularak her birini ayrı ayrı kaide ve kayitlere 
tâbi bulundurmak icap eder. 

Bu mütalealara müsteniden aşağıda yazılı 
karar ittihaz edildi ve Umumî heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lındı. 
Dahiliye E. R. R. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. Uybadın Atıf Tüzün Edip Ergin 

Kâtip 
Yozgad 

S. Korkmaz 
Antalya 

R. Kaplan 
Çanakkale 
H. Ergendi 

Erzurum 
N. Elgün 

içel 
T. C. Beriker 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Trabzon 
Salise Abanozoğh 

Zonguldak" 
Rifat Vardar 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Balıkesir 
S. Uzay F 

Çankırı 
A. Doğan I. 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Kars 
E. özoğuz 

Malatya 
E. Barkan 

Tokad 
ı Galib Pekel 

M 

Ankara 
F. Daldal 

Bursa 
. Güvendiren 

Çorum 
Kemal Alpsar 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Konya 
Ş. Ergun 
Maraş 

Z. Kayran 
Zonguldak 

/ . E. Bozkurt 
izmir 

. Aldemir 

Karar 

Orduya ait motorlu nakil vasıtaları şoförle
rinin ehliyetnameleri hangi merciden verilece
ğinin tesbiti için belediye kanununun 15 nci 
maddesinin 8 nci fıkrasının tefsiri talep edil
mekte ise de; bir kanunun tedvini sırasında der

piş edilmediği muhakkak olan bir hüküm, o ka 
nunun bir maddesini tefsir etmek suretile yeni
den tesis edilemiyeceğine ve bu meselenin müsta
kil bir kanun teklifi suretile halledilmesi lâzım 
geleceğine ittifakla karar verildi. 

( S. Sayısı : 111 ) 





S.Sayısı: 119 
27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip günlerde vuku-
bulan Zelzelede fevkalâde hizmetleri görülen bazı mah
kûmların cezalarının affi hakkındaki 3804 sayılı kan ina ek 

kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/532) 

T. q. 
Başvekâlet 20 - XII - 1940 

Kararlar demesi müdürlüğü 
Sayı : 6J5582 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip günlerde vukubulan zelzelede felâkete uğrayanların 

kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri görülen bazı mahkûmların cezalarının affi hakkındaki 3804 sa
yılı kanuna ek olarak Adliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 11 - XII - 1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip günlerde Erzincan ve havalisinde vukua gelen 
zelzelede felâkete uğrayanların kurtarılmasında fedakârane hizmetleri sebkettiği tahakkuk eden 
241 mahkûnnin cezaları 3804 sayılı kanunla affedilmişti. Bu mahkûmların fedakârane hizmetleri ma
hallî Cumhuriyet müddeiumumiliklerile zabıta âmirlerinin ve Halk partisi reislerinin işarlarına isti
nat etmekte idi. 

Ayni vesikalarda felâket mmtakasmdaki ceza evlerinde bulunan bir kısım mevkufların da affa 
mazhar olan mahkûmlar derecesinde fedakârlık gösterdikleri tesbit edilmiş olmasına rağmen af 
sırasında bunların hükümleri henüz katilesmemis olduğu ve mevkuflar hakkında hususî af cihetine 
gidilmesi mümkün olmadığı cihetle bunlar 3804 sayılı kanun ile Yüksek Meclisin atıfet ve şefka
tine mazhar olamamışlardı. Bu kanun projesi arzolunan mâni dolayısile 3804 sayılı kanundan isti
fade edemeyen 32 makûmun aflarını temin maksadile tanzim edilmiştir. Şu cihet arza şayandır ki 
haklarında tanzim edilmiş müşterek vesikalarla fedakârane hizmetleri tevsik edilmiş olan daha al
tı mevkufun hükümleri katilesmemis ve katileşmesinin mahallî C. M. umumiliklerile yapılan muha
bere neticesinde hayli zamana tevakkuf etmekte bulunduğu anlaşılmıştır. Bunların duruşmalarının 
tacilile haklarındaki hükümlerin hiç bir gecikmeye mahal vermeyecek surette bir an evvel katileşme
sinin teminine çalışılmakla beraber bu kanun projesine ithal edilmiş olan 32 mahkûmun mağduri
yetlerine mahal kalmamak üzere şimdiden affa mazhar olmaları için bu kanun projesinin Yüksek 
Meclise arzı muvafık görülmüştür. 



Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 3 - IV -1941 
Esas No. 1/532 
Karar No. 28 

Yüksek Reisliğe 

27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip 
günlerde Erzincan ve havalisinde vukua gelen 
zelzelede felâkete uğrayanların kurtarılmasında 
fevkalâde hizmetleri görülen bazı mahkûmların 
affine dair Adliye vekâletince hazırlanarak İcra 
Vekilleri Heyetinin 11 - X I I - 1940 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının Adliye encümenine havale ve 
tevdi buyurulması üzerine ihtiva etmekte oldu
ğu hükümler Adliye vekili Hasan Menemencinin 
huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

1939 yılının kânunuevvel aynıda vukubulan 
zelzelede enkaz altında kalanların kurtarılması 
işinde büyük bir f eragatla ve tam bir intizam 
içinde çalışmış olmalarından dolayı Yüksek Mec
lisin affine mazhar olan mahkûmların yanıbaşm-
da ayni şartlar altında ve büyük bir fedakârlık
la hizmet etmiş olan mevkuflar, haklarındaki 
takibatın henüz katî bir hükümle neticelenmemiş 
olmasından dolayı bu aften istifade edememişler
di. îşte bu kanun projesi zelzele felâketine uğ
rayanların kurtarılmasında büyük hizmetleri seb-
keden bu kabil mevkuflardan 32 kişi hakkında 

verilen mahkûmiyet kararlarının katileşmiş ol
masına mebni onların da Yüksek Meclisin atıfet 
ve şefkatine mazhar kılınmalarını istihdaf eyle
mektedir. Bağlı listede ad ve soy adları yazılı 
mahkûmların 3804 sayılı kanunla cezaları af
fedilmiş olan diğer iki yüz kırk bir mahkûm gibi 
büyük: bir fedakârlıkla çalışmış oldukları Cum
huriyet müddeiumumilikleri ile mahallî teşekkül
lerden verilmiş olan resmî vesikalar münderica-
tile tesbit ve tevsik edilmiş olmasına göre hususî 
af hakkındaki Hükümet teklifinin kabulü itti
fakla karar altına alınmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Balıkesir Bingöl Gazianteb 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Ö. A. Aksoy 

Kastamonu Kayseri Manisa 
Abidin Binkaya B. özsoy A. Tümer 

Rize Tokad 
Dr. Saim Ali Dilemre S. Atanç 

( S . Sayısı : 119) 



i HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip gün
lerde vukua gelen zelzelede felâkete uğrayanla
rın kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri görü
len bazı mahkûmların cezalarının affi hakkında

ki 3804 sayılı kanuna -ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bağlı listede abları ve soy ad
ları yazılı 132 mahkûmun mahkûmiyet müddet
lerinin beşde dördü ve hukuku âmme ve taz
minat kabilinden olan para cezalan affedilmiş-
tir. Bunların muhakeme masraflarile iaşe be

delinden olap. borçları da terkin olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanunun inzibatî cezalara 
tesiri yoktur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

11 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

8. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. t. V. 

R. Karadeniz 
Ti. V. 

M. ökmen 

B§. V. | 
Dr. R. Saydam 

Da. Vİ 
Fayik öztrak 

Mf. V. I 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alâtaş 

Mü. V.İ 

XII - 1940 
M. M. V. 
8. Arıkan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
//. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

27 kânunuevvel 1939 tarihimde ve müteakip gün
lerde vukubulan zelzelede felâkete uğrayanların 
kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri gürülen ba
zı mahkûmların cezalarının affi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükûnîetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayım ; 119) 



Sıra M A H K Û M U N 
No. Babasının adı Adı Soyadı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Kâmil 
Halil 
Hasan 
Hasan 
Memet 
Memet 
Hasan 
Hüseyin 
İsmail 
Recep 
Halil 
Mahmut Ziya 
Hamdi 
Süleyman 
Rüstem 
Cafer 
Mustafa 
Tahsin 
Mustafa 
Hasan 
Tahsin 
Abdullah 

Dursun 
Ahmet 
Sabrı 
izzet 
İsmail 
İbrahim 
Yusuf 
Asım 
Memet 
Ahmet 
Ramiz 
Sadettin 
Neşet 
Yusuf 
Ali 
Haydar 
Rahim 
Ramazan 
Memet 
Ruşen 
Kâzım 
Osman 

Çelik 
Çamurlu 
Şahin 
Deli 
Coşkun 
Kor 
Deli 
Kılavuz 
Yıldırım 
Bayraktar 
Yücel 
Yücel 
Aydoğan 
Taşkın 
Yavuz 
Taş 
Çetinkaya 
Günüuğur 
Doğan 
Namlı 
Ereğli 
Bay 

23 ibrahim Şaban Bayer 

24 Ahmet Memet öztürk 

«I 

L t S T E 

Suçun nevi 

Soygunculuk 
» 

Adam öldürmek 

> » 
ölüye el uzatmak 
Adam öldürmek 

Hırsızlık 
» 

ölüme sebebiyet 
Hırsızlık 
Eve girmek 
Kaçakçılık 

Mahkûm bulu 
ceza müdd 

Sene Ay 

7 
7 

24 
18 

6 
12 

6 
7 
9 
9 

18 
1 

10 
7 
3 

18 

5 
6 v 

a 

6 v 
a 

Tatili uzuv 

k 
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Dursun 

Ahmet 

Söy»& 

5° Sayısı 

25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

İsmail 

Ahmet 

Hasan 
Rıza 
Süleyman 
Ahmet 
Ali 
Memet 

Şimşek 

Kırbıyık 

Bekir 
İsmail 
Sabri 
Ali 
Nuri 
Nazif 

Tarakçı 
özeren 
"Uçar 
Bilici 
Yılmaz 
Bölükbaşı 

Suçun nevi 

Yaralamak 

Kaçakçılık 

Yaralamak 
Kaçakçılık 

» 

Mahkûm bulu 
ceza müdd 

sene Ay 

2 veTnr 
ığır p 

91 lira p 
muhav 

1 

»e-« 




