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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına, 
Belediye kaununa bir madde eklenmesine dair tek

lifi kanunî ve 27 kânunuevvel 1939 tarihinde vuku 
bulan zelzelede fevkalâde hizmeti görülen bazı mah
kûmların aflarına dair kanuna ek kanun lâyihası 
kabul edildi. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî 
idaresi memurları tekaüt sandığı hakkındaki kanun
lara bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunların 
bazı maddelerinin değiştirilmesine, 

Türkiye ve Irak Hükümetleri arasında aktedilen 

Lâyihalar 
1 •— Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi ola

rak göçmenlerden aranılan paranın kaydinin ter
kimle birinci taksdt bedelinin sureti mahsubu 
ve çiftliğin tekrar köylülere satılması hakkında kanun 
lâyihası (1/609) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait mu-
kataa ve icareteynli gayrimenkullerin vakıfla ilişi
ğinin kesilmesi hakkında kanun lâyihası (1/610) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/611) (Bütçe encümenine) 

4 — Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edi
len mebaliğin tahsisat kaydının tasdiki hakkında ka
nun lâyihası (1/612) (Bütçe encümenine) 

5 — Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma 
hakkında kanun lâyihası (1/613) (Nafia, Adliye ve 
Dahiliye encümenlerine) 

/ — Küçük sanallar kanunu lâyihasının geri \ 
verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi I 

REİS — Tezkere okunacaktır. I 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
15 - V - 1937 tarih ve 6/1678 sayılı tezkere 

ile sunulmuş olan «Küçük sanatlar kanunu lâyi- | 

veteriner mukavelenamesinin tasdikma, 
Ordu subaylar heyetinin terfiine ait kanunu tadil 

eden 3342 sayılı kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihalarının birinci müzakere
leri icra edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Sivas Hatay Çanakkale 

Şemsettin Günaltay Hamdi Selçuk Ziya Gevher Etili 

6 — Yeniden kurulacak Erzincan şehri yerinin 
istimlâkine dair olan 3908 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası (1/614) (Dahiliye encümenine) 

Mazbatalar 
7 — Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı ka

nuna ek kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Bütçe ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları (1/495) (Ruzna-
meye) 

8 — Karaderenin Geçitli köyünden Hüseyinoğlu 
Ali Öztürkün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/293) (Ruznameye) 

i) — Kayserinin Molu köyünden Hasanoğlu Me-
met Bektaşm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/172) (Ruznameye) 

10 — Taşocakları nizamnamesinin birinci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ha
itiliye ve Maliye encümenleri mazbataları (3/149) 
(Ruznameye) 

| hası» nın, bazı tadil ve ilâveler yapılmak üzere 
I geri alınması iktisat vekilliğinin 9 - IV - 1941 
i tarih ve 4184 sayılı tezkeresile istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini rica ederim. Başvekil 

Rr. R. Saydam 
I REİS — Alelûsul iade ediyoruz. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Refet Canıtez 

KÂTİBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

« • » 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYE YE MARUZATI 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Sungurlunun Memedbeyli köyünden Ab-

dülganioğlu Hacı Osman Selçukun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/263) [1] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
NEVZAT AYAŞ (Bursa) — Muheterem ar

kadaşlar; bu ölüm hükmünün tasdikma dair 
olan Adliye encümeni mazbatası dolayısile iki 
nokta etrafında maruzatta bulunacağım. 

Birincisi, Adliye encümeninden bir temenni
yi tazammun edecektir. Adliye encümeni, bu 
nevi mazbataların her birinde tasrih ettiği veç
hile, hükümlerin Meclisten geçmesini Teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 ncı maddesine istinat et
tirmektedir. Yani hükmün infazı Meclisin tas
dikma vabestedir. Bu 26 ncı madde yine aynı 
kanunun 8 nci maddesindeki hükme dayanmak
tadır. Bu madde, hakkı kazanın mahkemeler 
tarafından millet namına kullanıldığını tazam
mun etmektedir. Bu iki hükmü yerine getirmek 
için mazbatalar yüksek reyinize arzolunmakta-
dır. Fakat bu iki hüküm, şimdiye kadar geçen 
mazbatalarda görüldüğü gibi bir şekil halini al
maktadır. Yani sadece şekle inhisar etmekte
dir. Şüphesiz Adliye encümenimiz her mevzuu 
etraflı bir surette tetkik ediyor. Biz de ona iti-
maden infaz hükmünü kabul ediyoruz. Yalnız 
bütün Meclis, hepimiz ayrı ayrı hakkı kazaya iş
tirak ettiğimiz için bendeniz Adliye encümeni
mizden bir temennide bulunacağım : Hâdise
yi, cinayeti tasvir ederken bu hâdisenin ceza 
kanununda taallûk ettiği maddeyi de tasrih et
melerini, kanun hükmü ile hâdise arasındaki 
münasebeti tesbit etmelerini rica edeceğim. 
Hiç olmazsa hükmümüzü verirken vazıı kanun 
namına kanunun hangi hükmüne istinaden hü
küm verildiğine muttali olalım. Bu, bir temen
nidir. 

İkinci noktaya geçiyorum : 
Bu mazbatalardaki ölüm cezası ile ferdî me

suliyet icabına göre bir vatandaşın hayatına 
nihayet verilmektedir. Bu günkü kanunlar, 
yüksek heyetinizce de malûmdur ki, ferdî hür
riyet ve mesuliyete müsteniddir. İptidaî cemi
yetlerde görülen içtimaî mesuliyetten bu gün
kü kanunlarda ancak iz kalmıştır. Fakat içti
maî mesuliyet büsbütün de zail olmuş değildir. 
Ve Hükümetin vazifeleri arasında suçların, bil
hassa cinayet nevinden olan ağır suçların 
önlenmesi için bazı tedbirler alınması ve müm
kün olduğu kadar bunları asgarî hadde indir
mek, mâni tedbirler almak ta vardır. Bu da iç
timaî mesuliyetin zamanımıza kadar devam eden 

,[1] 117 sayılı basmaıjpzı zaptın sonun da dır. 

ve kabul edilen tarzı telâkkisi icabındandır. 
Bu itibarla bendeniz meselenin bir de bu ba
kımdan mütaleası lâzım geldiğini bilvesile arzet-
mek istiyorum ve misal olarak bu gün okunan 
mazbatadaki cinayet hâdisesile bundan bir kaç 
celse evvel yine huzurunuzdan geçen mazbata
daki hâdiseyi ele almak istiyorum. Bu gün de
niyor ki: 

« Suçlu Hacı Osman Selçukun on iki yaşında 
bulunan Musa kızı Ayşenin ırzına geçerek kızlı
ğını bozduktan sonra suçunu gizlemek ve delil
lerini ortadan kaldırmak maksadile adı geçen 
Ayşeyi balta ile öldürdüğü sa,bit görülerek ölüm 
cezasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır ». 

Bu suretle ferdî mesuliyete göre ceza veril
miş oluyor, Fakat bunun içtimaî âmillerini 
araştırmak ta lâzımdır. Bu da Hükümetin va
zifesinden hariç bir şey değildir. Hükümet ta
biî. bu vazifesini ifa ederken rasgele davrana
cak değildir. Bununla uğraşacak teşekküller ve 
müesseseler vardır. Üniversite vardır ve ora
da bu mevzu üzerinde uğraşacak kürsüler mev
cuttur. Sosyoloji kürsüsü gibi. Bu vesile ile 
şunu arzetmek istiyorum ki, bu türlü hâdiseler
de Adliye vekâleti işi intaç etmekle vazifesini 
yapmış olur, fakat cemiyetin ve Hükümetin va
zifesi bitmez. Ya arzettiğim teşkilât, yahut 
bu işle meşgul sosyologlar bu mevzua 
ait bütün malûmatı, vesaiki toplarlar, ça
lışırlar ve aldıkları neticei mesaiyi istatis
tiklerle birlikte neşrederler. Hükümet te ona 
göre alacağı tedbirlerde tenevvür etmiş olur. 

İkinci misal bundan daha acıklıdır. 
HÜSNÜ ÖZDAMAR (İsparta) — Reis Bey, 

anlıyamıyoruz, hızlı söylesinler. 
NEVZAD AYAŞ (Devamla) — Daha evvel 

kabul edilen bir mazbatada da şöyle bir tasvir 
vardır. Aynen okuyorum : 

« Öğretmen Nazifin üç buçuk yaşındaki çocu
ğu llter ile Ümmünün çocuğu Nihal arasında 
oyun esnasında vukua gelen geçimsizlik ve kav
ga yüzünden anaları arasında hâsıl olan gergin
liğin bütün aile efradına sirayet etmesi üzerine 
intikam almağa karar veren Kasım Afacan, Öğ
retmen Nafizin akrabasından Haticenin Aliye 
verilmesinden münfail olan Kara Mustafa, ile 
teşriki faaliyet ve mesai ederek llter çocuğu 
bakkaldan aldırdığı beş kuruşluk şeker ile evi
ne celp ve herkesin uyuduğu bir sırada ahırda 
kazdığı çukur başında bıçağı çocuğun boynuna 
sürtmek suretile kestiği ve bu anda çocuğun 
ayaklarını tutan Kara Mustafanm ölmemiş olan 
masumun vücuduna bıçak sapladığı ve bu su
retle suçlu Kasım Afacanla Kara Mustafa Özku-
lanm ayni kasdi cürmî ile çocuğu taammüden 
öldürmüş oldukları » 

Bu okuduğum geçmiş bir karardır. Fakat ma
ruzatımı teyit için arzettim. Bu temennimi Hü-
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kûmetçe nazarı dikkate alınmak üzere, bilvesile, 
arzettim. Adliye encümeni mazbata muharririn
den temennim hakkında verilecek cevabı bekle
mekteyim. 

Ad. En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN (Zongul
dak) — Nevzad Ayaş iki noktaya temas bu
yurdular. Bunlardan birincisi; bu idam mazbata
ları Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad
desine tevfikan ölüm cezasmm infazı zımnında 
bize intikal ediyor, biz bunları okuyoruz. Kısaca 
mazbatalardan ıttıla hâsıl ediyoruz bu, şekle in
hisar etmesin; bizim, bu infaz kararında bir 
mesuliyetimiz vardır, bu itibarla daha tafsilâtlı 
olsun şeklinde bir temennide bulundular. 

Adliye encümeni namına şunu arzetmek is
terim k i ; hiç bir veçhile şekle inhisar etmemek
tedir. Tetkikatrmız şu yolda ceryan etmektedir. 

Bu işi encümenimizde, diğer lâyiha ve maz
batalardan farklı olarak, ayrıca bir raportör ta
yin ederek, dosyalarile ona veriliyor. Bunun 
dosyaları birden bire Encümende müzakereye 
vazedilmez. Evvelce Encümence bunu tetkik 
için tavzif edilen arkadaş bu dosyaları alır, ica
bında evine götürür, onu baştan aşağı tetkik 
eder ve Encümene raporte eder. Bu arkadaşın 
şifahî raporu üzerine Encümen ayrıca tamikına 
lüzum gördüğü noktalar varsa, bunu tamik ve 
tetkik eder ve icap ederse dosyaya müracaatle, 
dosya muhteviyatını okur ve tam bir kanaat 
hâsıl ettikten sonra ölüm cezasmm infaz veya 
ademi infazı hakkında bir karar verir. Yani 
Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilecek kararı 
tesbit eder. Maalesef, bütün bu dosyaların şim
diye kadar, infazı karar altına alındı. Çünkü 
kendileri de temas ettiler ,fevkalâde şeni şart
lar altında, hepimiz bu kararı verirken bir nef
ret hissile meşbu olarak vermekteyiz. Kendile
ri hâdiseyi tenvir ettiler. Üç yaşındaki kızı 
kesmiş, evvelâ ırzına tasaddi etmiş, şüpheyi iza
le için de öyle hareket etmiş. Bu kararlar üze
rinde Temyiz mahkemesinin büyük bir hassasi
yet göstermekte olması, bizim vazifemizi çok 
kolaylaştırmaktadır. Yani bir adamın hayatı 
mevzubahs olduğu zaman, en ufak bir noktayı 
da gözden kaçırmamaktadır. Meselâ; yalnız 
kürtçe bilen bir maznunun bütün celselerde ya
nında tercümanı bulunmuşta yalnız bir celsede 
bulunmamış veyahut bir imza noksanmış. En 
ufak teferruatına kadar Temyiz mahkemesi et
raflıca tetkikat yapmakta ve kararları da cid
den şayanı takdir bir surette, müdellel ve vazih 
esaslara istinat ettirerek vermektedir. Bu iti
barla Adliye encümeninin tetkikatı yalnız şek
le inhisar etmemektedir, her hâdisenin en ufak 
teferruatını dahi tetkik etmektedir. 

Dediler ki; bu mazbatada biraz daha taf
silât verilemez mi idi? Verilemezdi, çünkü, yal
nız temyiz kararı 30 - 32 sayıfa tutmaktadır. Bir 
defa teferruata giriştik mi tabiî bunu bütün et-
rafile burada tesbit etmeğe mecburuz. Aksi 
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takdirde, her hangi bir noktanın boş kalması, 
bu mazbatayı okuyan üzerinde bir tereddüt hu
sule getirir. Halbuki bizim mazbatamıza esas 
olan yalnız Temyiz kararı değildir, bu karara 
esas olan mahkemenin kararı vardır ki, Tem
yiz mahkemesi buna atıflar yapar, şu halde bi
zim 40, 50, 60 sayıfalık mazbatalarla bunu tes
bit etmekliğimiz, aksi takdirde bir çok noktaları 
boş bırakmaklığımız lâzımdır. Bu itibarla biz 
dosyadaki tafsilâta girmiyoruz. Sadece suçun 
tavsifine taallûk eden hususatı zikrediyoruz. Me
selâ, şimdi mevzuu müzakere olan ırza tecavüz 
ve suçun delilini gizlemek maksadile adam öl
dürmek bu ceza kanununun 450 nci maddesi
nin 9 ncu bendine temas etmektedir ki, biz bu 
suçu vasıflandırmış oluyoruz. 

Yüksek Meclisin, Teşkilâtı esasiye kanununun 
neşrindenberi tuttuğu formül de bu olmuştur, 
biz de buna uyduk. 

Bu itibarla arkadaşımızı tatmin etmişsek 
mazbatanın reye arzını rica ederim (Kâfi, kâfi 
sesleri). 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Arkadaşlar; 
bendeniz maruzatımda Adliye encümeninin maz
batalarında tafsilâta girişmesi ricasında bulun
madım. Mazbata muharriri arkadaşımızın da 
pek haklı olarak söylediği gibi bunun esasen 
amelî bir kıymeti de olamaz. Bütün dosyalar
daki müteselsil delâili toplayarak mazbataya 
yazmak beklenemez. Biz muttali olmağı arzu 
edersek Adliye encümeninin müzakerelerinde 
bulunabilir ve dosyalar üzerinde çalışabiliriz. 
Bendenizin ricam, tasvir edilen cinayetle bu 
cinayetin tekabül ettiği ceza kanunu maddesini 
mazbatada karşılaştırılmış görmekten ibarettir. 
Nitekim şimdi cevap verirlerken mevzubahs 
olan mazbatadan böyle bir misal verdiler, ceza 
kanununun filân maddesine tekabül eder dedi
ler. Bendeniz vazıı kanun sıfatile Adliye encü
meni mazbatasında tasvir edilen cinayetle o 
cinayetin taallûk ettiği kanunu maddesinin 
zikrini rica ettim. Bu Adliye encümenine bir 
külfet teşkil etmez, hâdise ile kanun hükmünün 
nasıl karşılaştırılmış olduğunu bize göstermiş ve 
anlatmış olur. Tafsilât istemedim. Bu, esasen 
beklenmez ve istenmez, kabiliyeti tatbikıyesi de 
yoktur. Eğer bu noktada mutabık kalırsak Ad
liye encümeni mazbatalarında bundan sonra bu 
temenni nazarı itibare alınabilir. 

(Reye sesleri). 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu kürsüden, 

memlekete filen bilvasıta, bilâ vasıta ihanet 
edenleri dahi affettik. Bilmiyorum, cehille, su
nunla, bununla cinayet işliyenleri her gün böy
le çekip gideriz. 

RÎFAT VARDAR (Zonguldr.k) — Başkala
rını öldürmemeleri için yapıyoruz. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Efendim, tabii 
başkalarına misal teşkil etmek üzere yapıyoruz. 
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Fakat bendenizin aklıma bir şey geliyor. Bu 
adamlar her halde enerjik adamlardır, ölümden 
korkmıyan adamlardır. Şu zamanda ölümden 
korkmayan insanlar da bu millete lâzım olur. 

(Gürültüler, def olsun gitsin sesleri) Müsa
ade buyurun, arzedeyim de... Acaba bizim islâh 
usullerimiz yok mu? Saraçoğlu zamanında bir 
takım şeyler yaptık, böyleleri çalıştırdık ve iyi 
neticeler aldık. Acaba bunlara da böyle fedakâr
lık yapacak bir şey vererek ölümden kurtarsak 
olmaz mı? (Gürültüler, olmaz sesleri). Bir lâh
za teemmül buyurun. Zaman fevkalâdedir. Böy
le adamlar bu zamanda lâzım olur, yani merha
met etmiyorsunuz (Etmiyoruz sesleri). Ben mer
hamet ediyorum. 

BEİS — Mazbatayı reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Tokadın Sulusaray köy imden İmamoğul-
1 arından Salihoğlu Hasan Yılmazın ölüm cezalına 
çarptırılması halikında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümene mazbatası (3/213) [1] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbatayı kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
3 — Tokad mebusu Nâzım Poroyun, Arzuhal 

encümeninin 6 - XII - 1910 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 2:292 saydı kararın Vmumî Heyette 
müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası (4/32) [2] 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu). 
NÂZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, filhakika Arzuhal encümeninin bu 
mazbatasına itiraz etmiş bulunuyorum. Fakat 
itirazım, doğrudan doğruya Arzuhal encüme
nine değildir. Yani encümenle halledilecek hiç 
bir meselem yoktur. Yalnız bu meseleyi huzu
runuzda kürsüye getirmekte bazı faydalar mü
lâhaza ettim. Evvelâ, bir memura; imtihanla 
yeni alınmış ve imtihanda gayet muvaffak oldu
ğu dosyadan anlaşılan bir memura haksız yere 
yol verilmiştir; nasiyei hali sicilline uymuyor 
diye. Sonra bu memur Şûrayi devlete müracaat 
ediyor. Şûrayi devlet bunun lehine karar ver
miş olduğu halde bu karara dairei aidesi tara
fından riayet olunmamıştır. 

Yani memur uzun müddet, aylarca vazifesi
ne iade edilmemiştir. Oldukça garip olan bu mu
amele neticesinde tabiî memura,zannederim ki 
açıkta kaldığı müddet için, Şûrayi devletten ka
rar aldığı zamandan sonrası için, kanun muci
bince - maddesini iyice hatırlıyamıyorum - hiz
metinden istifade edilmediği halde, bir miktar
da para verilmiştir ve nihayet memur buraya 
müracaat ederek meseleyi arzetmiş, istida encü
menince mesele tetkik edilmiş ve Arzuhal encü-

|1] 118 sayılı basmayazı zaptın somunladır. 
[2 | 134 sayılı basmayazı zaptın sorumdadır. 

menincede, vekâlette cereyan eden bu muamelede 
bir çok yolsuzluklar görülmüştür. 

Bendeniz bunları yüksek huzurunuzda arzet-
mekle, bu kürsüden, demek istiyorum ki; ken
dilerinden her zaman ve her fırsatta gayet 
dürüst ve ciddî muamele beklediğimiz memur-
larm hakkınm da, yine aynı derece şiddet ve 
kuvvetle Büyük Millet Meclisi tarafından mu
hafaza edildiğinin bir kere daha, bu vesile ile 
bu kürsüden tekrarını faydalı gördüm. 

Sonra bir memura hizmet görmediği halde 
verilmesi kanunen icap eden bir para vardır. 
Bu para muamelesi ne olacaktır? Yani bu me
mura haksız yol verilmiştir, kendisi mahkemeye 
müracaat ederek, ilâm alarak, bin müşkilâtla 
da olsa, bu işde olduğu gibi, eğer vazifesine 
iade edilirse, memuriyetten çekildiği günden 
tekrar vazifesine avdet edeceği güne kadar ken
disine bir para verilmektedir. Bu para Hazine
den, hiç bir hizmet mukabili olmayarak, çıkmak
tadır. Buna, haksız bir muameleye yol vermiş 
bir âmir sebebiyet vermektedir. Bunu aramak 
lâzım gelmez mi?. 

Bendeniz, bu meseleleri Yüksek huzurunuza 
vazetmek üzere bu istidaya itiraz etmiş bulunu
yorum. Encümen kararma muteriz değilim. En
cümenle aramızda hiç bir ihtilâf yoktur. İhtilâfı
mız yoktur amma, Encümene küçük bir tarizim 
vardır; Encümen, bendenizin arzettiğim şekilde 
karar verdikten sonra, diyor ki; «Bu noktanm 
vekâlet makamının dikkat nazarına arzı lüzumu
na karar verildi». Bendeniz öyle zannediyorum 
ki Büyük Millet Meclisi ne bir şahsa, ne bir mü
esseseye. ne de bir makama maruzatta bulunmaz. 
Büyük Millet Meclisi karar verir ve kararları 
lâsimülittibadır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
İF KARADENİZ (Trabzon) — 1920 numaralı 
kanun gümrük muhafaza memurlarından iyi si
cil alamıyanlar ve iyi hizmet etmiyenleri ve ah
vali dan şüphe olanların vazifelerinden alâka
larının kesilmesine karar verebileceğini ihtiva 
etmektedir. Bu salâhiyete istinaden bu memur 
sicil alamadığından dolayı vazifesine nihayet ve
rilmiştir. Bu muameleye razı olmayan memur 
Devlet şûrasına müracaat ediyor. Devlet şûra
sı; 920 numaralı kanunun verdiği salâhiyete ve 
o kanunun ruh ve maksadına uygun hareket 
edilmemiştir, binaenaleyh bu memurun vazife
sine nihayet veremezsiniz, diyor. Bu ilâm ve
kâlete geliyor. İlâmı alan memur müracaat 
ediyor, tavzifini istiyor, bu ilâmı getiren zatin 
nüfus kaydi şüpheyi dai görülüyor, mahallinde
ki nüfustan soralım diyorlar ve soruyorlar. Ma
hallindeki nüfus idaresi bu adamın nüfus kay-
dinde silinti görülüyor diyor. İzahat noksan gö
rülüyor. Tekrar iyice tetkik edin diyorlar. 
Neticede mahallinde tetkikat yapılıyor. Haki
kat halde bu nüfus kaydinde silinti olmadığı 
anlaşılıyor. Bunun üzerine ilâmın hükmü ye-
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rine getirilmek için bu memur da tekrar vazife
ye almıyor. Binaenaleyh bu, Devlet şûrasmca 
verilmiş olan bir ilâmın icrasını tehir etmek de
ğil, bilâkis o ilâmın tam ve sıhhatli surette icra
sına girişilmiş bir muameledir. Bu muamelede 
vekâlet ve muhafaza kumandanının ve ne de di
ğer bir memur hakkında mucibi mesuliyet bir 
hal görmemiştir. Çünkü kumandan kanaati şah-
siyesi ve kanunun kendisine verdiği hakkı tak
dire istinat ederek bir memurun vazifesine ni
hayet vermiş, memur buna kani olmamış, Şû-
rayi devlete gitmiş, Şûrayi devlet tekrar vazi
fesine alınsın demiş ve memur da tekrar vazife
sine alınmıştır. Bu itibarla vekâletçe Gümrük 
muhafaza komutanının bu tarzı hareketinde hu
kukî ve cezaî mahiyette mesuliyeti müstelzim 
bir hareket görmemiştir. 

Diğer taraftan ilâmla müracaat eden şahsın 
tavzif edilebilmesi için de ayrıca kadro mesele
sini de nazarı itibare almak lâzımdır. Bu şekil
de ihraç edilerek ve kanun mucibince ihracı 
katiyet kesbetmiş olan bir memurun yerine baş
ka birisi tavzif edilmiş olabilir, o yeri ilânihaye 
biz münhal tutamayız. Bu memur hakkını istih
sal ettikten sonra bazan ona diyoruz ki, münhal 
bulununcaya kadar bekliyeceksiniz. Maaşınızla 
mütenasip ilk münhalde tekrar sizi tavzif 
edeceğiz. Bu memur da müracaat ettiği 
zaman tayini için çare aranmış, nihayet 
bulunmuş, tavzif edecekleri sırada arzettiğim gi
bi nüfus meselesi çıkmış, o da tetkik ve tahkik 
edilmiş, tetkikat ve tahkikat yapıldıktan sonra 
tavzif muamelesi yapılmıştır. Eğer ilâm üzeri
ne Muhafaza komutanlığı bu tavzif muamelesi
ni yapmamış olsaydı hakikaten vazifede bir ih
mal olurdu. Fakat ilâm gelmiş, adamın nüfus 
kaydinde görülen bazı tereddütler üzerinde bu
nu ıslah için biraz beklenmiş, fakat nihayet tav
zif edilmiştir. Bundan dolayı idare mucibi me
suliyet görülmemiş ve bundan dolayı vekâletçe 
yapılacak başka bir şey kalmamıştır zannederim. 
Cereyanı muamele icaba ve kanuna uygundur. 
Bazı idarî zaruretler dolayısile teahhur etmekle 
beraber ilâm yerine getirilmiştir. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDÎ ŞARLAN (Or
du) — Bendeniz de kısaca arzedeyim : Alay ko
mutanının bir tezkeresile vazifeden çıkarılan 
bu zat Devlet şûrasına müracaatla çıkarma mu
amelesinin yanlışlığını ispat etmek suretile vazi
fesine iadesi hakkında almış olduğu kararla ta
yini için vekâletine tekrar müracaat ediyor. Ma
lûmu âlinizdir ki Devlet şûrasından sadır olmuş 
ve katiyet kesbetmiş olan bir ilâmın infazı için 
hiç bir dairenin tereddüt etmesi caiz değildir. 
Kaziyei muhkeme halini iktisap etmiş, ilâmın 
müfadı ne ise onun infazı zaruridir. Bu zat ilâ
mının infazını istediği sırada, ihracına ait va

ziyetinden değil, nasiyei hali elindeki kaydi 
mîikezzip olduğundan bahisle ikinci bir muame
leye tâbi tutuluyor ve müstediye : Ancak bu 
tahkikatın neticesinde seni tavzif edeceğiz de
niliyor. Tahkikata başlandığı bu sırada Yük
sek Meclise vaki müracaat encümenimize havale 
ediliyor. Encümenin vskâletten aldığı cevapta, 
arzettiğim, nüfus meselesi mevzubahs edilmiş
tir ve ilâmın infazından bahsedilmeyerek doğ
rudan doğruya müstedinin nasiyei halinin elde
ki vesaike uygun olmadığından tahkikat netice
sinde sabit olacak vaziyete göre muamele yapı
lacaktır, denmiştir. 

Biz de bunun üzerine hâdiseye daha ziyade 
vukuf hasıl etmek için vekâletten Zat işleri 
müdürünü davet ettik, müdürün verdiği izahat
ta bu zatin 12 haziran 1939 tarihinde vazifesine 
alınmış olduğu anlaşıldı ve nüfus idaresindeki 
muameleninde, 20 haziranda yani müstedinin 
vazifeye tayin edildikten 8 gün sonra yapılan 
tahkikatın bir neticeye iktiran etmediği şeklin
de tecelli ettiği anlaşıldı. Mademki nüfus idare
sinde bir tahkikat mevcut idi ve tayin keyfiyeti 
o tahkikatın neticesine bırakılmış idi, o halde 
müstedinin 12 haziranda tayin edilmemesi lâ
zımdı. Şu anlaşılıyor ki, istida vekâlete havale 
edilince vekâlet bir ilâmın infazında gösterilen 
tereddüdün kanun nazarında eyi bir hareket 
olamıyacağı noktasına tevakkuf ile derhal ilâ
mı infaz ediyor ve son bir tezkerede de münhal 
olmadığından tayin yapılamadığı ayrıca bildi
riliyor. İlâmın infaz edilmemesi, nüfus meselesi 
ve son tezkere üzerinde, Zat işlerinin vazifesini 
ihmal ettiği kanaatine vardık, vekâletin yük
sek nazarı dikkatine arzına karar verdik. Çün
kü demek istedik ki vekâletin yapacağı iş doğ
rudan doğruya ilâm hükmünü ifa etmiyen me
mur hakkında takibatı kanuniyedir. Bu takiba
tı kanuniye neticesinde, ihmalin vuku ve ade
mi vukuu takibatı ve muhakemeyi yapacak ka
nunî mercie aittir, işte cezaî hükümle mesul 
gibi görünen memur hakkında takibatı kanu
niye yapılmamış olduğu için, Meclis namına 
murakabeye memur olan encümen, bunu, veki
lin nazarı dikkatine arzetmiştir. 

Arkadaşımız «arz» kelimesi üzerinde durdular. 
Meclis nâmına icrayı kuvvet makamını ifade 
eden İnhisarlar vekâleti ve aramızdan bu kuv
veti temsilen seçilen bir arkadaşa arz kelime
sini fazla kullandım ise ve buna müsaade etmi
yorsanız o «arz» kelimesini şahsım namına geri 
alırım (Gülmeler). 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, 

mazbatada bir fıkra görüyorum. Bu fıkra da 
bendenizi bir az tereddüde şevketti. Bunu bir 
az aydınlatmak lâzımdır. Deniliyor ki: «Bu se
beple kanunî takibat yapılmasını mucip bir ih-
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mal fiiline Büyük Millet Meclisi namına muraka
beye salahiyetli Arzuhal encümenince ıttıla hâ
sıl edilmiş ve fakat vekâletçe bir muameleye te
vessül edilmemiş olduğuna göre usûl ve kanu
nî merasim dairesinde takibat yapılmak için 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin dikkat nazarı
nın çekilmesine karar verilmiştir». 

NAZIM POROY (Tokad) — Burada «Arz» 
yok. Birinci mazbatada «Arz» denilmişti. 

FERİDUN FÎKRİ (Devamla) — Şimdi bu
rada vaziyeti iki bakımdan mütalea etmek icap 
ediyor. Birincisi; Millet Meclisi namma çalışan 
Arzuhal encümeni bir cürüm ika edildiğine ıttı
la hâsıl ediyor, bu cürme de vekili aidi mâni 
olmamış bulunuyor. Şimdi bu bakımdan eğer bu 
hüküm bu şekilde kabul edilecek olursa Veki
lin vaziyeti kanuniyesi müşkül bir şekle girer. 
Diğer taraftan yine bu fıkra kabul edilirse vazi
yet mahkeme huzurunda yine müşkül bir şekle 
girer. Vaış bir suç işlendiği Büyük Millet Mec
lisi tarafından tasdik ediliyor, yalnız mahke
me huzurunda beraati takdirinde veya ademi 
mesuliyeti cihetine gidildiği zaman husule gele
cek vaziyet Büyük Millet Meclisinin bu kara
rma mütezat bir vaziyeti ifade eder. Bu bakım
dan gerek Vekile ait her hangi bir suretle hadi
sede vazifesi noktai nazarından esasa müteal
lik bir mütalea dermeyan edilmemiş olmasına ve 
gerek bir fert hakkında Encümenin bu suretle 
bir cürüm vaki olduğuna ıttıla edildiği şeklindeki 
kararının Meclisçe tasdikmdan sonraki muame

lenin arzedeceği müşkül ve garip vaziyete göre 
mazbatanın bu fıkrasının encümen tarafından 
yeniden tetkik edilmesinin ve bunun gerek Ve
kilin vaziyeti itibarile ve gerek hâdisenin bilâha
re mahkemeye intikal şeklindeki vaziyete göre 
mütalea edilmesi icap eder. Çünkü burada böyle 
karar verdiğimiz takdirde bu zat hakkında ya
pılacak müamelei kanuniye nedir? Hakkında 
memurin muhakematı kanununa tevfikan mua
mele cereyan edecektir. Memurin muhakemat en
cümeni bu zatin, bu alâkalının muhakeme edil
memesi lüzumuna karar verdiği takdirde, ki ka
rar verebilir. Vaziyet ne şekil alacaktır. Mec
lisin bir kararı vardır. Sonra hüküm safhasını 
arzettim. Demek ki böyle bir cürüm vaki olmuş 
şekli katisinde mütalea dermeyan edilmesi ile
risi için hem alâkalının kanunî variyetini, ada
let terazisi bakımından biraz hırpalamış ve hem 
de ayni zamanda o memuru muhakeme altına 
alacak mercilerin vaziyetini güçleştirir. Diğer 
taraftan da arzettiğim şekilde vekil hakkındaki 
fıkra da mazbatadaki r^kilde kabul edildiği tak
dirde Vekil bizzat kendisinin nezareti umumiye-
si tahtında bulunan bir cihaz içinde ika edilmiş 
olan bir cürmü takip etmemiş ve takip vaziye
tinde bulunmamış olması mevkiine düşer. 
Bu noktai nazardan bendeniz encümenden ve
kilin demin buyurduğu esasları da nazarı itiba-
re alarak ve fakat bu üç aylık fasıla içinde, fası

la vaziyetini de alâkalı merciin tetkikine bırar 
karak bu şekilde meseleyi halletmesi, gerek cür-
mün takibi bakımından alâkalıların adalet ci
hazı karşısında ve kanun karşısındaki vaziyet
leri bakımından ve gerek vekilin siyasî vaziye
ti bakımından bunun telifi cihetine giderse en
cümen daha eşkâli hukukiyeye uygun bir vazi
yete vâsıl olmuş olur. Bu itibarla bu cihetlerin 
nazarı itibare alınmasını ve şu cihetleri etraflı
ca düşünmek üzere encümenin mazbatayı geri al
masını kendilerinden bilhassa rica ederim. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDÎ ŞARLAN (Or
du) — Vazifemiz ahkâmı kanuniyenin ademi 
tatbikini murakabedir. Arzuhal encümeninin 
esas vazifesi budur. Bu hâdisede yaptığımız tet-
kikat ve tahkikatta bir ilâm hükmünü derhal 
infazla mükellef olan bir memurun bu vazifesi
ni üç aydan fazla ihmal etmesi filine vâkıf oldu
ğumuz için bu vukufumuzu alâkadar icra ma
kamına bildirerek o memur hakkında takibatı 
kanuniye yapılmasını istedik. Bunu istemek de
mek o memurun mutlaka mesul olması demek de
ğildir. O memur hakkında yapılacak takibat 
ve tahkikat neticesinde cezaî bir hüküm verile
cekse bunu vermek asla encümenin ve asla Mec
lisin vazifesi değildir. Bu doğrudan doğruya 
mevzuatı adliyedendir. Mesele salahiyetli mer
cilerde tahkik ve tetkik edilecek, hakikaten ih
mal sabit olursa - ki yeknazarda sabit gibi gö
rünüyor - ihmal filinden dolayı mahkûmiyetine 
karar verilecektir. îşte biz üç aydan fazla ih
mal filinden mahkûmiyeti icap eden ve üç ay 
vazifesini ihmal eden bir memur hakkında taki
batı kanuniye yapılmamıştır diye işi vekâlete 
bildiriyoruz ve mazbatamıza bunu yazmak sure-
tile de murakabe vazifemizi yapmış oluyoruz. 
Encümenin hâdiseyi vekâlete bildirmesi o me
murun mutlaka bu filin faili olduğunu bir hü
küm gibi teyit değildir, ayrıca adlî takibat yapı
lacak ve ondan sonra neticelenecektir. 

AVNÎ DOĞAN (Çankırı) — Bir sual sora
cağım : 

Nasiyesile nüfus kaydi arasında bir tehalüf 
görüldüğü için kayitli bulunduğu mıntakanın 
nüfus memuruna sual sorulmuş, birinci cevapta; 
nüfus kaydinde tahrif olduğu bildirilmiş, sonra 
bu sabit olamamış. Muamelâtı resmiyede yanlış 
malûmat vermek bir suçtur. Acaba nüfus me
murunun alâkalı bulunduğu vekâletçe bu suç 
üzerine bir muamele yapılmış mıdır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÎLl RAÎF 
KARADENİZ (Trabzon) — Mahallî nüfus dai
resinden gelen cevap; nüfus kaydindeki silinti
nin tam izahına ait bir cevap değildi. Bu ada
mın tevellüdü şu şekilde görülüyor fakat defter
den iyi okunamıyor diye bir cevap geldi. Bunu 
tekrar teyit ettik, bize lâzım olan nüfus kaydinin 
açık olarak bildirilmesidir dedik. Bunun üzeri
ne evvelce vermiş olduğumuz izahat kâfi değil-
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dir, yeniden meseleyi zah ediyoruz, dediler. Bu 
şekilde biz de kani olduk ki hakikaten evvelce 
vermiş oldukları cevap hilafı hakikat değildir. 
Noksan, izaha müstenit bir cevaptır. Bunun da 
tavzihini istedik. O bakımdan dairei aidesi nez-
dinde takibatı kanuniye yapılması için bir ta
lepte bulunmadık. Yalnız Arzuhal encümeninin 
bu mazbatasına göre gümrük muhafaza teşkilâ
tının zat işleri müdürü hakkında takibatı ka
nuniye yap diye bir emri mahsusu olacaktır. Yük
sek Meclis bu emri mahsusu verir, bu emre göre 
derhal takibat yaparız ancak biz bu memurun 
vazifesinde bir ihmalini görmemişsek, vazife
sini tamamen yapmışsa bundan dolayı yine 
B. M. M. nin bir kararı olarak bu vatandaşı 
mahkemeye sevkedecek miyiz, etmiyecek miyiz? 
Bu meselenin tavazzuh etmesi, bu vatandaşın 
hukuku bakımından, lâzımdır. Mazbata muhar
riri arkadaşımız, ilâm gelince derhal icra edile
cekti diyor. Bunun üzerinde savsaklama yap
mak ihmaldir diyor. Halbuki biz o kanaatte de
ğiliz. ilâm gelmiştir, ilâmı getiren bu adam 
mıdır, değil midir diye şüphe edilmiştir. Tah
kikat yapmadan derhal ilâmı getiren adamı va
zifeye almağa ve bu suretle belki de icrada bir 
hata yapmağa imkân yoktu. 

İkinci nokta; bu memurun tayinine tevessül 
edilmiş, fakat münhal olmadığı için tayin edi
lememiştir, bu yüzden zaman geçti diye bu me
murun ihmali tahakkuk etmiştir demek mi lâ
zımdır? Onun için Yüksek Meclisin kararımı şu 
şekilde anlamak istiyorum: Bu memur haKkm-
da tahkikat yapınız, eğer hakikaten bir ıhüiali 
görülürse mahkemeye sevk edin, eğer hakikaten 
ihmali yoksa mahkemeye sevk etmeyin şekLnde 
ise, icraatı bu şekilde yapacağız. Yok eğer Mec
lisin kararı Arzuhal encümeninin bu tahkikatı
na istinat ile hakikaten ihmal vardır, mahkeme
ye kadar gitsin diye emrederseniz mahkemeye 
sevkederiz. Neticede belki de beraet edebilir 
veya müddeiumumi takibi davaya lüzum görmi-
yebilir. Onun için bu balkımdan müsaade buyu
rursanız mazbatayı tanzim etmiş olan Arzuhal 
encümeni, B. M. Meclisinin bundaki maksadının 
ne olduğunu bize izah etsinler, ona göre icraata 
geçelim. 

ZIYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — 
Efendim, idaremizde senelerdenberi devam eden 
bir teseyyübü Nâzım Poroy huzurunuza getir
miş bulunuyor. Bu, tek mesele değildir. Öte-
denberi bir çok insanların Şûradan veyahut 
diğer makamlardan almış oldukları ilâmların, 
diğer Devlet dairelerince infaz edilmemesi, âdet 
haline gelmiştir. (Doğru,doğru sesleri). 

Şahit mi istersiniz arkadaşlar?. Be -
nim elimde böyle ilâm olduğu halde 
üç buçuk senedenberi infaz ettir emiyorum. Et
mezler. Bu, Şûrayi devletin bir ilâmıdır. Şûrayi 
devlete gittiğim zaman, Şûrayi devlet reisinden 
mümeyyizine kadar, ya biz varız veya olmamalı

yız, diyorlar. Arkadaşlarım, bunların gördüğü 
vazife, kazaî bir vazifedir. Bunlar, verdikleri 
hükümlerin infaz edilmemesinden mükedderdir-
ler, meyusturlar. Böyle bir takım vesilelerle, bu 
kazaî hakkımızı teyit ettiğimiz zamandır ki işle
rimiz yoluna girecektir, ilâmı icra etmemek bü
yük cürümdür arkadaşlar, ilâma karşı bir takım 
vazı ve tavır alan memurlar, şimdi burada ve
receğimiz kararla hattı hareketlerini değiştire
ceklerdir. içimizde böyle ilâmı icra edilmemiş 
bazı arkadaşlar vardır, çıkıp söyliyebilirler. 
Feridun Fikrinin teklifi gibi, zamanın tabirile, 
bir kompromiyi kabul edemeyiz arkadaşlar. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bu ne demek, anlıyamadrm. 

ZÎYA GEVHER ETlLt (Devamla) — Za
manın tabirlerinden. 

Arzuhal encümenine gitsin, vekilin beyanatile 
telif edilsin... Hayır arkadaşlar, Arzuhal encü
meninin kararı karardır. Mazbata muharriri, bu
rada, kendisi çıkıyor, diyor ki, biz behemehal 
ceza olsun diye söylemedik. Belki cezayı müs-
telzim değildir, fakat biz burada vazifeyi suiis
timal şemmesi gördük, vazifenin suiistimal edi
lip edilmediği tetkik edilecektir, Memurin mu-
hakemat encümeni kararını verecektir, vazife
nin suiistimal edildiğini gördüğü takdirde, vazi
feyi suiistimal etmiştir diyecektir. 

Bu kadar mükemmel ve bu kadar usu
lü dâiresinde ve bu kadar güzel bir 
tedbiri neden dolayı bırakıp, encümen, ha,tır 
için, yapma, bırak kardeşim mi? diyecektir. 
Hayır; Büyük Millet Meclisi böyle kazaî işlerde 
asla bu gibi ihtilâf zemini kalmasına razı ola
maz. 

Nâzım Poroy arkadaşımıza candan teşekkür 
ederiz. Ben getirmek isterdim ama, şahsıma 
ait olduğu için, davamı başka mahkemelerde 
görmekteyim, çetin bir surette davamı takip 
etmekteyim. Behemehal bu işi icra etmeyenlere 
karşı hüküm alarak oraya götüreceğim. Her
hangi bir kimse bunu yapamaz. Hele memur 
hiç yapamaz. Bilhassa bu Meclisin azası ve hu
kukçu olan bir vekil, behemehal yanlış hare
ket eden bir memuru, bizim huzurumuzda, mü
dafaa ile mükellef değildir. Bu, vekili alâka
dar etmeyen bir iştir. Vekil bir memurun sui 
istimalini gördüğü zaman, bizimle beraber, onu 
daha şiddetli takibata maruz bırakır. Çünkü 
vekil de Büyük Millet Meclisi azasından birisi
dir. Binaenaleyh, böyle bir ihtilâf zemini bı
rakmamakla memlekette büyük bir teseyyübe 
yer vermemiş oluruz. Bu memur da behemehal 
cezasını görmelidir, cezasından vazgeçmiyelim. 
Kanunun, en büyük memur hakkında da, her
kes hakkında da cari olduğunu, kafalara sok
mak zamanı gelmiştir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, ve
kil beyefendinin buyurdukları nokta üzerine 
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bendeniz söz aldım. Vekil Bey, mazbata şu şe
kilde anlaşılır mı, anlaşılmaz mı, mazbata mu -
harriri bunu izah etsin, dedi. Mazbatanın izahı 
ile mazbatanın sarih muhtevası, sarih ifadesi 
değiştirilemez. Mazbata, mazbatadır, ifade onu 
takviye ederse onun manasının anlaşılmasını 
teshil eder. Şimdi burada mazbatanın demin 
okuduğum fıkrasındaki iki kelime şayanı dik
kattir ve yapılmak istenilen işin ne olduğunu 
kâfi «jleıtecede tebarüz ettirmektedir. «Takibat 
yapılniak için» yani Meclis takibat yapılmasını 
emredjiyor, takibat yapılmak için. Binaenaleyh 
bu bir emir ve hüküm ifade eder. Ve şimdiye 
kadar ittihaz edilmiş olan şekillere de uygun 
değildir. Meclisten takibat yapılması için emir 
verilmiştir, şeklinde şimdiye kadar bu kabil bir 
hüküm hiç bir kararda yer almamıştır. Ben 
kompromi yapmayorum, kompromi mevzuubahs 
değildir. 

ili]. 0SMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Bu ne demektir?. 

FERÎDUN FlKRl BİNGÖL (Devamla) — 
Bilmem, Besim Atalay versin manasını.. Ziya 
Gevher kullandı, ben de kullandım. Kompromi 
mevzuubahs değildir. Yani bir anlaşma şekli 
mevzuubahs değildir. Vaziyeti telif etmek için 
bir ortalama düsturuna gitmeyi düşünmiyo-
rum. Benim düşündüğüm şudur; vekil geliyor, 
ben bunu kanuna mugayir görmiyorum diyor. 
Biz vekilin kanuna mugayir bulmuyorum ta
birini bir tarafa bırakıyoruz, vekilin bu telâk
kisi hakkında bir hüküm ittihaz etmiyoruz, 
memurla uğraşıyoruz, memur hakkında bir ka
rar vermek cihetine gidiyoruz. Öyle değildir. 
Teşkilâtı esasiye ve Hukuku esasiye prensipleri 
noktasından Millet Meclisi ile vekillerinin bunu 
demin arzetmedim, fakat bu sefer söyliyeceğim, 
memur ile biz uğraşamayız. Vekilin noktai na
zarına btı Meclis iştirak ediyor mu, etmiyor mu? 
Vekil jikl kere kürsüye çıktı ve noktai nazarını 
izah etti. Hukuku esasiye bakımından ve Me
murini niuhakemat kanunu noktai nazarından 
ve adaletin tatbikatı icabından, vaziyetin ye
niden mütalea edilmesi ve işin tam bir esas nok
tasına varabilmesi icabile deminki maruzatta 
bulundum. Yoksa bu, ilâmatm tenfizine hail ve 
mâni olmağa vesile olmaz. Vekillerin Meclis 
karşısın4a vazife ve mesuliyetleri vardır. Ve
kil mütateasını yürütmüştür ve vekilin ifadeleri 
de vardık1. Bu hususta mesuliyetin tetkiki ba-
kımuMfaıjL işin etraflıca mütaleası ve mevzuun 
aydınlatılması için encümene iadesinde fayda 
vardır. 6 itibarla mütaleamı arzettim. Şunu da 
arzedeyim ki, mazbata muharririnin ifadesile 
Meclis kprarı olmak mahiyeti değiştirilemez. 

Bu şökilde bir kararı olmadığına göre yeni
den tetkik edilmesi lâzımdır. Bu kararı verme
ği de bendeniz salim görmemekteyim. Maruza
tım bundan ibarettir. 

İSMET EKER (Çorum) — Encümenden bir 
şey soracağım. Takibatı mucip ihmal filini mu
hakkak bir fiil mi addediyorlar, yoksa bunun fa
ilini maznun addederek tahkikatın icap ettiğini 
mi ifade ediyorlar? 

RUŞEN! BARKIN (Samsun) — Maznun ad
dediyor. 

İSMET EKER (Çorum) — Maznun olursa 
mesele yoktur. Yani zan altına almıyor de
mektir. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or
du) — Efendim, müsaade ederseniz heyeti umu-
miyesi hakkında kısaca arzı malûmat edeyim. 
Yine maksada rücu etmek zarureti vardır. Şu 
şekilde ki, Türkiye milleti namına icrayi kazaya 
memur mahkemeler kaziyei muhkeme halini ik
tisap edecek şekilde verdikleri ilâmın mutlaka 
infaz ettirilmesi hususunda musırnz. Bu husus
ta tereddüt yoktur. İşte bu vaziyette olan bir 
ilâmın infazı için müracaat eden bir vatandaşa 
karşı ihmalkârlık yapılmış oluyor. İhmalin na
sıl yapıldığını arzedeyim. Elindeki ilâmla mah-
kûmünleh kendisi midir, değil midir tereddüdü 
yoktu. Kendisinin mahkûmünleh olduğu malûm. 
Fakat her nasılsa evvelce vazifeden çıkarılması 
hakkındaki kanaatin izleri tamamen izale edil
mediği için alâkadar makam başka sebepler or
taya çıkarmak suretile ortaya kanunî bir ih
mal hâdisesi çıkmıştır. 

Vaziyet açıktır. Yani encümeniniz buna bu 
şekilde kanaat etmiştir. Bu şekilde bir muame
leye tâbi tutuluyor ve 3 ay bu dairelerle yapı
lan muamelât uzuyor o vakit vatandaş en son 
merci olmak üzere Yüksek Meclise müracaat 
ediyor. İstidası encümenimize havale buyrulu-
yor. Encümenimiz keyfiyeti vekaletten soruyor. 
Vekâletin ilk verdiği cevabta ilâmın şu veya bu 
şekilde infaz edilip edilmemesi hakkında hiç bir 
şey bahsedilmiyerek doğrudan doğruya bu ada
mın nasıyei hali kaydını tekzip ettiği için hak
kında takibat yapıyoruz, neticeye göre muame
le yapacağız, deniyor. Şimdi bu adamm vaktile 
bu vekâlette memuriyeti mevcut iken hakkında 
nüfus sicilli ve nasıyei hali nazarı dikkati cel-
betmeyipte ilâmı aldıktan sonra nazarı dikkati 
celbetmesi cayi teemmül görülüyor. 

Vekâletin memurunu davet ettik. Adamın 
istidasının vekâlete havalesinden sonra tayin 
edildiğini öğrendik, şunu da arzedeyim ki isti
danın havalesi üzerine ilâmın infazının lüzum 
ve zaruretini gören vekâlet nüfus tahkikatı 
neticesine intizar etmeden 12 haziranda bu ada
mı vazifeye alıyor. Tahkikatın neticesi 8 gün 
sonra bitiyor. Eğer tahkikat kanunî bir manayı 
ifade etseydi, vekâlet yine o muamele üzerinde 
tevakkuf eder ve o adamı vazifeye tayin etmez
di. Fakat 8 gün evvel tavzif ediyor ve tahkikat 
neticesi anlaşılınca bize 3 ncü bir yazı yazarak 
şimdiye kadar tavzif etmememizin sebebinin 

/ — 71 — 
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açık bir vazife olmamasından dolayı olduğunu 
bildiriyor bu suretle evvelki tezkere ile memurun 
ifadesi ve üçüncü tezkerede görülen farkları 
esas tutarak şu neticeye vardık ki ait olduğu 
daire tarafından sevilmeyen bu memurun elin
deki ilâma rağmen yeniden tayinine tevessül 
edilmemek istenmiş ve bunun için gerek nüfus 
sicilli ve gerek başka türlü bir vaziyet almarak 
bir müşkülât çıkartılmak istendiği anlaşılmıştır. 
Bizce kanun muvacehesinde caiz olmayan bu 
hareket kanunen memnu bir ihmal fili meydana 
getirmiştir. Bir ilâm ele alındığı zaman derhal 
infaz edilmelidir. Bu yapılmamıştır. Binaen
aleyh ihmal fili kanunun tecrim etmiş olduğu 
bir fiil olduğu için bundan dolayı bu memur 
hakkında takibatı kanuniye yapılması lâzım gel
mektedir. 

Fakat o takibatı kanuniyeyi istemek salâhi
yeti ne bizimdir, ne de Yüksek heyetinizindir. 
Bu, doğrudan doğruya icra makamı olan vekile 
aittir. Biz burada yine diyoruz ki siz bulama
dınız. Biz bu muamele içinde bulduk, sizin na
zarı dikkatinizi çekiyoruz. Bunu yakalayın ve 
hakkında yapılması icab eden şeyi yapın. Amma 
neticede beraet eder, o başka. (Kâfi, kâfi sesleri). 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR VEKÎLÎ RAIF 
KARADENİZ (Trabzon) — Kısa maruzatta bu
lunacağım : 

Arkadaşlar; Gümrük muhafaza komutanlığı 
askerî şekilde teşkil edilmiş müstakil bir mevcu
diyettir. Başında bir komutan vardır. Bu muame
le de tamamen orada cereyan etmiştir. Oradaki 
bu kabil memurların tayin ve azilleri oraya ait
tir. Bu komutanlık gümrük muhafazası bakı
mından vekâlete bağlıdır. Onun bütün muame
leleri hakkında sorulan sualleri Büyük Millet 
Meclisi huzurunda, Gümrük ve inhisarlar ve
kili sıfatile, bendeniz cevap veriyorum. 

Arzuhal encümeni, kendisine izahat vermek 
üzere gelen zat işleri müdürünün şifahî ifadele-
rile yazılı ifadeleri biribirini tutmuyor diye bir 
neticeye varmıştır. İlâm gelmiş, bu ilâmda ya
zılı olan yaş üzerinde tereddüt edilmiş. Ondan 
dolayı tahkikat yapılmıştır. Asıl iş bunda de
ğildir. Kanunî bir mâni vardır, o da münhal 
olmamasıdır. Bir taraftan münhal memuriyet 
yok, diğer taraftan da memuru vazifeye alın de
niliyor, ne yapacaklardır. Mutlaka bir münhal 
vukuuna intizar edilecektir. O münhal vuku-
bulunca ilk evvel bu yerde o memur tavzif edi
lecekti. Gümrük muhafaza komutanlığı da bu
nu yapmıştır. Arada bu tahkikat işi çıkmış, bu
na tevessül edilmiş, fakat münhal vuku bulduğu 
için vakit geçirmeksizin tayini de yapılmıştır. 
Yalnız bir noktayı müsaade buyurursanız yük
sek huzurunuzda tebarüz ettirmek istiyorum. 
Güya ilâm gelmiş, ilâm hükmünü kasden icra et
tirmemek için oradaki memur muhtelif vesile
lerle işi tavik etmiş dediler. Hiç bir memuru
muz, Cumhuriyet Hükümetinin hiç bir memuru 

bir ilâm karşısında böyle tavik edeyim, muha
keme hükmünü geri bırakayım gibi bir gayret 
sarfedeceğini zannetmiyorum. Kaide bu oldu
ğuna göre zanla, tahminle hiç bir memurumuz
dan bu şekilde bir kastı mahsusu vardır de
mek yerinde olmasa gerektir. Zira onların da 
vicdanları muazzep olur. Yapılan muamele tek
rar ediyorum. Alınan ilâm hükmü derhal icraya 
başlanmış fakat münhal olmadığı için beklenmiş, 
bir taraftan da diğer tahkikat yapılarak intaç 
edilmiş. İşte tahkikat intaç edilmeden tayinine 
gidilmiş olması şunu isbat ederki, hakikaten ta
yine teşebbüs edilmiştir. Bendenize Yüksek 
Meclisin bu mazbata ile bana verdiği emri şöyle 
anlıyorum, yapılan bu muamelede ihmal şem-
mesi görmekteyiz, tahkikat yapın. Eğer ihmal 
suçu sabit olursa mahkemeye verirsiniz olmaz
sa hiç bir şey yapmazsınız. Bendeniz böyle 
anlıyorum, bu emrinizi bu şekilde yerine geti
receğim. (Güzel sesleri). 

REİS — Bir sual var (Müzakere kâfi ses
leri) Fikrinizde İsrar ediyormusunuz?. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — İsrar etmez 
olurmuyum, iki defa kürsüye çıktım bunun 
için. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim, meselenin uzamasına ihtiyaç yoktur. 
Mazbata iki şıktır. Birinci şık; bir haksızlık 
yapılmış, bir memur işinden çıkarılmış ve tek
rar alınmış. Bu safha bitmiş. İkincisi; bu gadre 
ve mağduriyete sebep olanın ceza görüp gör
memesi meselesi. Mazbata muharriri diyor ki; 
eğer lüzum varsa eşkâli kanuniyeden geçirilir
ken yapılacak vekil, ben de öyle anlıyorum di
yor. Tarafeyn anlaşmıştır. Mazbatayı kabul 
ettik mi kâfi, işi uzatmağa ihtiyaç yoktur. Asıl 
mühim mesele; bu şûra ilâmlarının behemehal 
lâzimülicra olduğunu burada perçinlemektir. 
Nâzım da bunun için yapmıştır. Şu köşeye ba
kınız, iki generalin oturduğu mesafe dört met
re murabbaı kadar da yok, bir buçuk metre 
murabbaıdır. Bizim Mecliste bir buçuk metre 
murabbaı sahada infaz edilmemiş üç, Şûra ilâ
mı vardır. (Gülümsemeler). 

Misalin azameti budur. Arkadaşlar, demek ki, 
Şûra ilâmlarına karşı infaz için böyle bir hareke
ti riciyye vardır. Büyük Millet Meclisinin va
zifesi, bu adlî meseleyi kökünden halletmektir. 
Bizim işimiz budur. Binaenaleyh asıl mesele, 
bu kadar ehemmiyetli bir mesele değildir. Yan
lış anlamaktır, şudur, budur, nihayet bir me
mur ceza da görür, diğerlerine misal olur. İlâm, 
arkadaşlar, idama kadar giden bir şeydir. İdam 
olsa dahi icra olunur. En küçük bir memu
run hakkındaki haksızlığı tashih için de nası-
yeden filân dem vurulmaz. Nihayet nasıyesi-
ni müdür bey beğenmiyorsa idareten başka bir 
şubeye nakledilebilir. İdarî tedbirler gayet 

ı kolaydır, her zaman için kabili tatbiktir. Bi-
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naenaleyh, asıl mesele şûra ilâmıdır, bu ilâmı, şu 
ilâmı.. Ne olursa olsun arkadaşlar, müsteşarın
dan, kapıcısına kadar herkes tarafından boyun 
eğilecek bir hüküm olduğunu herkesin kafasına 
koymaktır. Bu olursa Devlet kanunî bir Dev
let olur, bu olmazsa anarşi olur arkadaşlar. 
Biz bu Meclis, şûranm bu hükmünü her tarafta 
behemehal infaz ettirecektir. Binaenaleyh maz
batanın aynen reye konmasını ve kabul edil
mesini rica ederim. 

FERİDUN FÎKRI (Bingöl) — Arkadaşlar; 
Ziya Gevher arkadaşımız vekille mazbata mu
harriri ... (Kürsüye sesleri). 

Arkadaşlar; Ziya Gevher arkadaşımız vekil
le mazbata muharririnin noktai nazarlarının bir
leştiğini söyledi. Birleşmemiştir. Vekilin nok
tai nazarı başkadır, mazbatanın ifadesi başka
dır, mazbata muharririnin beyanatı tamamile 
başkadır. Bunların üçü de yekdiğerinden ay
rıdır. Mevzubahs olan nokta; Meclisin memurla 
karşı karşıya gelmemesi, memurun doğrudan 
doğruya vekille karşı karşıya gelmesi hakkın
daki hukuku esasiye bakımından vaziyetin mü-
taleasıdır. Bu noktai nazardan bendeniz, bu 
cihetlerin etraflı şekilde zabıtta okunarak yeni-
baştan tetkike tâbi tutulması bakımından mü-
talea dermeyan ettim. Takririm bu noktadan 
verilmiştir, yoksa ilâmın infazı, ademi infazı gi
bi bir şey asla mevzubahs değildir. Verilecek 
karar bu noktadan değil, verilecek karar, doğ
rudan doğruya cürüm ika edildikten sonra ta
kibatın icrası için vekille temasa gelmeksizin 
muhataba hâsıl olup olmayacağını anlamak icap 
eder. Bendeniz bu noktaların tedkikı için tak
ririmi takdim ettim. Heyeti Celile bunu na
zarı dikkate alırsa ... 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Al-
mıyacaktır. 

FERİDUN FİKRÎ Devamla) — Onu Heye
ti umumiye bilir. Zati âlinizin yerinizden « Al-
mıyacaktır » demeniz kâfi değildir. 

REÎS — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen mazbatanın En
cümene iadesini teklif ederim. 

Bingöl mebusu 
Feridun Fikri 

(Red sesleri) 
REÎS — Takriri nazarı itibare alanlar... Na

zarı itibare almryanlar... Takrir nazarı itibare 
alınmadı. 

O halde mazbatayı aynen reyinize arzediyıo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mazbata ka
bul edilmiştir. 

4. — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısın
dan müteessir olan mıntakada zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki 3773 sayılı kanuna 

ek 1/479 ve Erzincanda ve Erzincan yer sarsın
tısından müteessir olan mıntakada zarar gören
lere yapılacak yardım hakkındaki 3773 sayılı 
kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair 1/487 sayılı kanun lâyihaları ve Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mmtakada zarar görenlere yapıla
cak yardım hakkındaki kanunun 5 nci madde
sine bir fıkra ilâvesi ve bu kanuna yeniden bazı 

hükümler eklenmesine dair kanun 
MADDE 1 — 17 - I - 1940 tarih ve 3773 sa

yılı kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

C - Kızılay cemiyeti tarafından zelzele felâ
ketzedeleri için yaptırılacak inşaata mahsus ke
resteler muamele vergisinden muaftır. İşbu mua
fiyet 2 - V - 1940 tarih ve 3843 sayılı muamele 
vergisi kanununun meriyet mevkiine girdiği 
tarihle bu kanunun neşri tarihi arasmda geçen 
müddet zarfında mezkûr cemiyete teslim edilmiş 
olan kerestelere dahi şamildir. 

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

MADDE 2 — 3773 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinde zikrolunan ve yer sarsıntısından za
rar görenlere yardım maksadile zelzelenin vu
kuu tarihinden beri ecnebi memleketlerden 
gönderilmiş olan her türlü eşya, malzeme, 
erzak ve vasıtalardan çabuk bozulur nevinden 
olanları veya felâketzedelerin ihtiyaçlarını 
tatmine yaramıyanları hasılatı aynen veya nak-
ten felâketzedelere tahsis edilmek şartile Kı
zılay kurumu tarafından yurt içinde satılabilir. 
veya mübadele edilebilir. 

Bu suretle satılacak veya mübadele edilecek 
olan eşyadan mezkûr maddede yazılı resim ve 
vergiler aranmaz. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

[1] Birinci müzakeresi 39 ncu inikat zaptın-
dadır. 
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Kanununheyeti umumiyetini açık reye ar

zediyorum; 
5 — Devlet demiryolları ve limanlâfi umu

mî idaresinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 
sayılı kamunun 32 nci maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Nafia ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/482) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda muta-
lea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet demiryolları ve limanlarıle Devlet deniz
yolları ve Devlet limanlarında yapılacak askerî 
nakliyattan alınacak ücretler hakkında kanun 

MADDE I — Devlet demiryolları şebekelerin
de seyahat edecek kara, deniz, hava, jandarma, 
gümrük ve orman muhafaza subaylarile askerî 
memurları ve eratı ve emniyet teşkilâtı polis 
âmir ve memurları Millî müdafaa, Dahiliye ve 
Münakalât vekâletleri arasında tesbit edilecek 
şartlar dairesinde esas tarifenin üçte bir ücre-
tile naklolunurlar. 

Askerî nakliyat dahi bu hükme tâbidir. 
Ahvali fevkalâde veya seferde Millî müda

faa vekâletinin teklifi ve Vekiller Heyeti kara-
rile ordu hizmetinde çalıştırılacak Devlet me
teoroloji, Hava kurumunun havacılık dairesi ve 
emsali teşekküllere mensup sivil şahısların ve 
bunlara ait hizmet eşya ve malzemesinin nakli
yatı da yukarıdaki hükümlere tabidirler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ İSMET EKER 
(Çorum) — Burada bir şekil tashihi var. «Ah
vali fevkalâde veya seferde ...» deniyor. Bu, 
« Fevkalâde hallerde veya seferde .... » şeklinde 
tashih edilecektir. 

REİS — Fevkalâde hallerde veya seferde, 
şeklinde tashih ediyoruz. 

Söz isteyen var mı? Maddeyi bu suretle re-

[1] 133 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede zikredilen eş
has ve eşyanın Devlet denizyolları ve Devlet 
limanlarında seyahat ve nakilleri de kendi as
kerî tarifesi üzerinden yapılır. 

REİS — Mütalea yoktur. Reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Müteahhitlere ait bilûmum 
nakliyattan tam ücret alınır. 

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

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

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun tatbikına Millî 
müdafaa, Dahiliye ve Münakalât vekilleri me
murdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reye iştirak etmiyen arkadaş var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reyin neticesini arzediyorum: 
Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 

müteessir olan mıntakada zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkındaki kanunun 5 nci mad' 
desine bir fıkra ilâvesi ve bu kanuna yeniden 
bazı hükümler eklenmesine dair olan kanuna, 
kabul etmek sur etile, (271) zat rey varmiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (271) reyle kabul 
edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edecek başka bir şey 
yoktur. Cuma günü saat 15 te toplanmak üze
re celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16, 37 
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Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mıntakada zara? görenlere yapılacak; 
yardım hakkındaki kanunun 5 nci maddesine bir fıkra ilâvesi ve bu kanuna yeniden bazı hükümler 

eklenmesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkari 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kura] 
Halit Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Eead Sümer 
Basih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

Aza L adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 

429 
271 
271 

0 
0 

157 
Münhaller •: ı 

[Kabul edenler] 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

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

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 

iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

€Himü§ane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
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İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

îsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Tur»n 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hemdi Denizmer 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali. Kâmi Akyüz 
Ali Hana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
.Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
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Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

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

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayar 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
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Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim E rem 

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

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmer, 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Şerif Bilgen 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 
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[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Berç Türkçr 
izzet Akosıaon 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü i(Rs. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalk Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Fahri Akçokoea Akça 
Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuat Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu (M.) 
Dr. Abdurrahman Melek 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen (M.) 
ismail Sabuncu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 

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

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 

Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl, Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar 

! Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir ( Ma
zur) 
Nazmi ilker 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen (M.) 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S, Akbaytu-
ğan (M.) 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak (M.) 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Tevfik Fikret Sılay 
Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Kenan Örer 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 

Dr. Vehbi Demir 
Rize 

Hasan Cavid 
Samsun 

Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 
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Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
GL A. öztekin Erdemgil 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V . ) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmj^pak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 

Sami îşbay 
Van 

ibrahim Arvas 
Münib Boya (Mazur) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

Z'. B, M. M. Matbacm 



S.'Sayısı: 117 
Sungurlunun Memedbeyli köyünden Abdülğanioğlu Hacı 
Osman Selçukun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/263) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
8ay% : 4 - 745/4701 

28 - V - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Abdülgani oğlu 1329 doğumlu Hacı Osman Selçukun ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Çorum ağır ceza mahkemesinden verilen hüküm Temyiz mahkemesince tasdik 
edilmiş olup Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 27 - V-
1940 tarih ve 193/60 sayılı tezkere ile gönderilen evrak ve Temyiz mahkemesinin ilâmları ilişik ola
rak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. : 3/263 

Karar No. : 21 

3 -IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Sungurlunun Memetbeyli köyünden Musa 
kızı Ayşeyi öldürmek maddesinden suçlu Abdül
ğanioğlu 1329 doğumlu Hacı Osman Selçukun 
ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Çorum 
ağır ceza mahkemesince verilen hükmün tasdi-
kına dair Temyiz mahkemesi birinci ceza daire
sinden sadır olan 26-1-1940 tarih, 76 esas, 81 
karar sayılı ilâm müteakip kanunî muamelenin 
ifası ijçiıjı Başvekâletin 28 - V -1940 tarih ve 
4-745/4701 sayılı tezkeresile birlikte Adliye en
cümenine havale ve tevdi edilmekle bu işe taal
lûk eden dava dosyası tetkik olundu. 

Suçlu Hacı Osman Selçukun on iki yaşında 
bulunan Musa kızı Ayşenin ırzına geçerek kızlı
ğını bozduktan sonra suçunu gizlemek ve delille
rini ortadan kaldırmak maksadile adı geçen Ay
şeyi balta ile öldürdüğü sabit görülerek ölüm 
cezasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde suçlu Hacı 
Osman Selçuka hükmedilen ölüm cezasının hafif-
leştirilmesini veya değiştirilmesini müstelzim bir 
sebep görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın in
fazına karar verilmesi hususunun Umumî Heye
tin tasvibine arzedilmesi encümence ittifakla ka
rar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. R. N. 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Antalya 
N. Aksoy 

Hatay 
B. S. Kunt 

Rize 
Dr. 8. A. Dilemre 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Kayseri 

R. özsoy 
Sinob 
C. Atay 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Bursa 

A. Akgüç 
Manisa 

A. Tümer 
Trabzon 

F. A. Barutçu 





S.Sayısı: 118 
Tokadın Sulusaray köyünden Imamoğullanndan Salihoğlu 
Maçan Vılmâ2in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/213) 

T. a 
Başvekâlet '" ~ 8 -II -1940 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4/1078 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İki kişiyi öldürmekten ve saireden suçlu Salihoğlu 1918 doğumlu Hasan Yılmazın Ölüm Cezasına 

çarptırılması hakkında Sivas Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün tasdikma Temyiz mahkeme
since karar verilmiş olduğundan Büyük Millet meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye ve
killiğinden 7 - II - 1940 tarih ve 61/11 sayılı tezkere ile gönderilen evrak ve Temyiz mahkemesi ilâmı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 3 - IV -1941 
Esas No. 3/213 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Artovanın Sulusaray köyünden İmamoğulla-
rmdan Ahmetoğlu Mustafa ile karısı Muniseyi 
taammüden öldürmekten gasp ve ilâmda zikre
dilen diğer maddelerden suçlu ayni köyden 
İmamoğullarından Salihoğlu 1318 doğumlu Ha
san Yılmazın ölüm cezasına mahkûmiyeti hak
kında Sivas ağır ceza mahkemesince verilen hük
mün tasdikma dair Temyiz mahkemesi birinci 
ceza dairesinden sadır olan 30-XI-1939 tarih 
ve 3402; esas, 3109 karar sayılı ilâm, müteakip 
kanunî ! muamelenin ifası için Başvekâletin 
8 -XI -1940 tarih ve 4/1078 sayılı tezkeresile 
birlikte jAdliye encümenine havale ve tevdi edil
mekle bu işe taallûk eden dava dosyası tetkik 
olundu. 

Suçlu Salihoğlu Hasan Yılmazın askerliği sı
rasında firar etmesi üzerine kendisini yakala
mak isteyen köy muhtarı Salihi tüfenk kurşu-

nile yaraladığı ve tutularak askere sevkedildik-
ten ve tekrar firar ile avdet ettikten sonra kendi
sini bulup teslim etmeğe memur edilen köy ihti
yar heyeti azasından amucası Mustafa ile ya
nında bulunan karısı Muniseyi Çine mevkiinde 
rastlayarak hâmil olduğu mavzer kurşunile yara
lamış olmasına rağmen bununla da iktifa etmi-
yerek canavarca bir hissin sevkile ve kama ile 
üzerlerine hücum suretile her ikisini ayni zaman 
ve mahalde taammüden öldürdüğü sabit görüle
rek ölüm cezasile cezalandırıldığı ve suçlunun 
ayrıca Hanımı öldürdüğü ve Musayı soyduğu ve 
Mehmedi dağa kaldırıp kardeşi Ismailden fidyei 
necat almak istediği ve Hatipoğlu Musa ve Ço
ban Ömer ve Hasanm eşyalarını gesbeylediği sa
bit olmuş ise de ölüm cezasma mahkûmiyeti itiba-
rile bu cürümlerden dolayı ayrıca ceza tayini ve 
içtima ahkâmmm tatbiki maddeten mümkün 



olamamasına mebni bunlardan dolayı ayrıca ce
za tayinine mahal olmadığına Karar verildiği 

anlaşılmıştır. 
Bu hususta cereyan eden müzakere netice

sinde Hasan Yılmaza hükmedilen ölüm cezasının 
hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini müstel-
zim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı esa
siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu 
cezanın infazına karar verilmesi hususunun Umu
mî Heyetin tasvibine arzedilmesi encümence itti
fakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunuluî. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bursa 

İV. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 
Manisa Rize Sinob 

A. Tümer Saim Ali Dilenire C. Atay 
Trabzon 

F. A. Barutçu 



S. Sayısı: 133 
Devlet demiryolları ve limanlar» umumî idaresinin teşkilât 
ve vezâifine dâir olan 1042 sayılı kanunun 32 nci maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî müdâfaa, Nafia ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/482) 

T. C. 
Başvekâlet 17 -IX -1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/4726 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun 32 nci mad
desini tadilen Millî müdafaa vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetinin 10 - IX -1940 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur. 

22 ^ VII -1940 tarih ve 6/3295 sayılı tezkere ile takdim kılınmış olan kanun lâyihasının geri gön
derilmesine yüksek müsaadelerini rica. ederim. 

Başvekil 
ö r . R. Saydam 

Seferberlikte Devlet meteoroloji umum müdürlüğü ile bun?1 benzer sivil teşkillerin Başkomutan
lık emrinde bulunduğu zamanlarda bunların memur ve her nevi eşya ve malzemenin Devlete 
ait vasıtalarla nakledileceği ve bunlardan alınacak nakil ücretleri hakkındaki kanun lâyihası

nın mucip sebepleri 

Ordu, donanma ve jandarmaya ait subaylarla askerî memurlar, talebe, erat, hayvan, eşya, mü
himmat, erzak ve sair malzeme 1042 numaralı kanununun 32 nci maddesi mucibince Devlet demir
yollarında sülüs ücretle ve Devlet denizyollarile limanları vasıtalarında da tarife komisyonunun 
tesbit ettiği ve halen meri bulunan yüzde otuz tenzilli tarife ile nakledilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğünün teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 3127 numaralı kanunun 21 nci maddesi hükmüne göre seferberlik ilânı halinde bu umum müdürlük 
teşkilâtı Başkomutanlık emrinde çalışacaktır. 

Seferde, Devlet meteoroloji umum müdürlüğü gibi daha bazı sivil teşkillerinde Başkomutanlık 
emrinde çalıştırılması muhtemel bulunmakta ve bunların eşhas ve eşyasının da ayni suretle askerî 
tarife üzerinden nakilleri icap edeceği tabiî görülmektedir. 

Devlet meteoroloji umum müdürlüğü ile sair sivil teşkillerin tamamen veya kısmen bir sefer 
vukuunda veya sefere tekaddüm eden günlerde de Başkomutanlık emrinde çalışabileceği derpiş edi
lerek yukarıda sözü geçen teşkilât Başkomutanlık emrinde bulunduğu zamanlarda memurlarının 
Devlete ait vasıtalarla seyahatleri ve eşya malzemesinin de nakilleri halinde askerî tarife hüküm
lerinin tatbiki zarurî görülmüş ve bu maksadı temin için bağlı kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 



— 2 — 
Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
''Esas No. 1/İH2 
Knrar No: 7 " • 

4 -XII - W40 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanlan teşkilât ve 
vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun 32 nci 
maddesinin tadili hakkında Millî müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası eshabı mucihesile birlikte sunulduğuna 
dair olup encümenimize havale edilen Başvekâ
letin 17 teşrinisani 1940 tarihli ve 6/4726 sayılı 
tezkeresi Millî müdafaa ve Münakalât vekilleri 
ve diğer salahiyetli memurları huzurile okundu 
ve icabı görüşüldü. 

Gerek fevkalâde ahvalde ve gerek bir sefer
berlikte ordu emrine geçmesi lâzımgelen sivil 
teşekküllerin Devlet demiryollarında üçte bir 
ücretle ve denizyollarında ise askerî tarife ile 
nakilleri hakkındaki esbabı mucibe encümeni-
nıizce yerinde görülmüş ve Millî müdafaa vekil
liğinin teklif ettiği yeni esas ile kanun başlığı 

ve birinci -maddenin ikinci fıkrasında ve ikinci 
maddede de bazı ufak değişikliklerle kanun lâ
yihası encümeninıizce aynen kabul edilmiş ol
makla havalesi mucibince Nafia encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Bilecik 
Salih Bozok 

Çorum 
E. Sabrı Ak göl 

Kayseri 
N. Toker 

Muğla 
S. Güney 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

M. M. 
Samsun 

M. Z. Engin 
Bursa 

N. Tınaz 
Erzurum 

.1. Akyiirek 
Malatya 

O. Koptagel 
Samsun 

it. Barkın 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Çankırı 

Dr. yi. Arkan 
Gümüşane 

Ziya.Zarbun 
• Manisa 

K. N. V.wru 
Seyhan• 

Sinan Tekelioğhı-
Yozgad 
C. Arat 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 

Esas No. 1/48:2 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

11 - XII - 1940 

Devlet demiryolları ve limanları teşkilât ve 
vazaifine dair 1042 sayılı kanunun 32 nci mad
desini tadilen Millî Müdafaa vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1Ü-1X-1940 tarih
li toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lıp Başvekâletin 17 - X - 1940 tarih ve 6/4726 
numaralı tezkeresile yüksek makamınıza sunulup 
Encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
ve esbabı mucibesi ile Müdafaai Milliye encüme
ni tadilâtı ve esbabı mucibesi Millî Müdafaa ve 
Münakalât vekâletleri mümessilleri huzurile 
okundu ve müzakere edildi. 

Verilen izahattan anlaşıldığına göre kanun lâ
yihası, 

A) Devlet demiryolları ve limanları teşkilât 
ve vezaifine dair 1042 sayılı kanunun 32 nci 
maddesinin 22 - VI - 1938 tarih ve 3474 numa
ralı kanunla tadil edilen hükümlerinin Gümrük 
ve orman muhafaza subaylarile erlerine de teş
mili sııretile tekrar tadili, 

B) Seferde İcra Vekilleri Heyeti kararile or
du emrinde çalıştırılacak teşekküllere mensup 
sivil ve askerî sıfatı haiz olmayan memur ve şa
hıslar hakkında da askerî tarifelerin tatbiki, • 

G) Bu teşekküller hakkında Devlet denizyol
ları ve Devlet limanları üzerinde askerî tarifeler 
rin tatbiki, 

Maksatlarını istihdaf etmektedir. 

( S. Sayısı : 133 ) 



— 3 — 
'Maddelerde aşağıda yazılı tadilâtla kanun lâ-

lâyihası eneümenimizce müttefikan kabul edil
miştir^ 

Birinci maddenin birinci fıkrasının so n-cüm
lesine esas tarife ilâvesi suretile ve ikinei madde
de tahrir? hatası olduğu anlaşılan Devlet Demir
yolları vö* limanları yerine Devlet Denizyolları 
ve Devlet limanları olarak tashihile Millî Müda
faa1 encümeni teklifi kabul edilmiştir. 

Bu kânunun meriyete girmesile 3474 sayılı 
kanun hükümleri tamamen temin edilmiş olaca
ğından 3474 numaralı kanunun ilgasına dair 
bir madde ilâvesi muvafık olacağı mütalea kılın
mış ise de keyfiyetin tetkiki Bütçe encümenine 

bırakılmıştır. 
Bermucibi havale Bütçe encümenine havale 

buyurulmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Nafia E.' Reisi 

Erzincan 
A. Samih İlter 

Afyon 
M. Gönenç 

Eskişehir 
O. İşın 
Manisa 

Osman Ergin 
İçel 

C. Mersinli 

M. M. Kâtip 
Eskişehir Sivas 

İzzet Arukan A. N. Demirağ 
Ankara Elâziğ 

E. D emir el F. Z. Çiyiltepe 
îzmir Malatya 

S. Epikmen M. Ş. Özpazarbaşı 
Tunceli Urla 

Sami Erkman 8. Uluğ 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 69 
Ems No. 1/482 

IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları teşkilât ve 
vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun 32 ııci mad
desinin ;tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğin
ce, hazırlanıp Başvekâletin 17 - X - 1940 tarih ve 
6/4726 ;sayılı tezkeresile, Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Nafia encümen
leri mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi 
buyurulmakla Münakalât vekâleti müsteşarı ve 
Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî kontrol 
umum müdürlüğü ve Millî Müdafaa vekâleti ile 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün alâkalı memurları hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

Ahvali fevkalâde veya seferberlik dolayısile 
ordu hizmetinde çalıştırılacak Devlet meteoroloji, 
Türkkuşu ve emsali teşekküllere mensub sivil şa
hısların ve bunlara ait hizmet eşya ve malzemesi
nin Devlet demiryolları şebekelerde Devlet deniz
yolları ve Devlet limanlarında seyahat ve nakille
rinin askerî tarifeye tâbi tutulmasını temin mak-
sadile hazırlandığı mucip sebeplerin tetkikinden 
ve alman izahlardan anlaşılan lâyiha esas itibarile 
Encümenijmizce de kabul edilmiştir. 

Hükümetçe lâyiha, 1042 sayılı Devlet demir

yolları ve limanları idarei umumiyesiııin teşkilât 
ve vezaifine dair olan kanunun 32 nci maddesi
nin tadili şeklinde teklif edilmiş ve Encümenler 
de bu esası muhafaza etmişlerdir. 

Filhakika adı geçen kanunun 3474 sayılı Ka
nunla tadil edilen 32 ııci maddesi hükümlerine 
yukarıda zikredilen İmsusatm da ilâvesi suretile 
lâyiha tanzim edilmiş ise de ikinci maddede Dev
let denizyolları ve Devlet limanlarında yapılacak 
nakliyattan da bahsedilmiş olup lâyiha bu itibar
la Demiryolları, denizyolları ve limanlarda yapı
lacak askerî nakliyata dair bir kanun mahiyetini 
iktisap ettiğinden bunun müstakil bir kanun ol
masını Encümenimiz muvafık görmüş, ve başlık 
karara uygun olarak değiştirildiği gibi 3474 sa
yılı kanunun da ilgası cihetine gidilmiş ve töncü-
menimizce yeniden ilâve edilen dördüncü madde 
ile bu husus temin edilmiştir. 

Birinci maddede Türkkuşu adı nizamnamesi
ne uygun bir şekilde değiştirilmekle beraber tav
zih maksadile bazı ibare tadili yapılmış, ikinci 
maddede dahi aynı maksatla bazı değişiklikler ya
pılmıştır. Diğer maddeleri aynen kabul edilen lâ-
vilıa bu esas dairesinde veniden tanzim edilerek 

( S. Sayısı : 133 ) 



__ 4 — 
Umumî Heyetin tasvibine arzedihnok üzevo Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu İsparta 
/. Eker T. Coskan R. Ünlü 
Kâtip 

İstanbul Bolu Bolu 
F. Öymen G. S. Siren Dr. Z. Ülgen 

Bursa Bursa Bursa 
Fazlı Gülce A. N. Ayaş Dr. S. Konuk 
Diyarbakır Elâzığ Giresun 

Rüştü Bekit M. F. Altııy M. Akkaıja 

Devlet demiryolları ve limanları teşkilât ve 
vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun 32 nci mad
desinin tadiline dair olan ve Millî Müdafaa vekil
liğince hazırlanıp Başvekâletin 17 - X - 1940 ta
rih ve 6/4726 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası ve mucip sebeplerile Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları eneü-
menimizce tekrar okundu ve müzakere edildi. 

Encümenimiz Bütçe encümeni değiştirişini 
ve teklifini kanun haslığı müstesna olmak üzere 
aynen kabul etmiştir. 

Kanun Devlet demiryolları ve limanları ile 
Devlet denizyolları ve Devlet limanları idarele
rine ait vesait ve tesisatla yapılacak askerî nak
liyat ücretlerinin istifasına dair olduğundan ka-

(rümüşano 
/). Sakarya 

Kay.seri 
S. II. Prğüblü 

Kütahya 
yi. Tiridoğlu 

Muş 
»5- Ataman 

Seyhan 
.S'. Çam 
Tunceli 

M. Yen el 

l&jmrta.. 
M. Karaağaç 

Kayseri 
S. Serim 
Malatya 
M. öker 

Ordu 
If. Yalman 

Sivas 
R. Çiner 

Yozgad 
S. îçöz 

îfipavta 
Kemal Turan 

Kıklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Trabzon 

Sırrı Bay 
Yozgad 

.1. Sungur 

nun başlığı ona göre tadil edilmiş ve Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere yüksek Reis
liğe sunulmuştur. 

Nafia E. Reisi M. M. Kâtip 
Erzincan Eskişehir Sivas 
A. S. îlter 1. Arukan A. N. D emir ağ 

Elâzığ içel Ankara 
F. Z. Çiyiltepe G. Mersinli A. Bayttn 

Malatya Manisa izmir 
M. Ş. özpazarbaşı O. Ercin ' S. Epikmen 

Afyon K. Malatya Ankara 
M. Gönenç V. Çınar E. Demirel 

Eskişehir 
O. T sın 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni n - IV - 1941 

Esas No, 1/482 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 133 ) 





HÜKÜMETİN TEKLİEİ 

Devlet d emir yollan ve limanları 
teşkilât ve vezaifine dair 1042 sa
yılı kanunun 32 nci maddesini 

muaddil kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kara, deniz, ha
va, jandarma, gümrük ve or
man muhafaza, hava müdafaa, 
Gaz genel komutanlıkları, As
kerî fabrikalar ve Harita umum 
müdürlükleri subay ve eratile 
askerî nakliyat ve emniyet teş
kilâtı, polis âmir ve memurları
nın bir sefere tekaddüm eden 
eden zamanda veya seferde Mil
lî müdafaa vekâletinin teklifi 
ve Vekiller Heyeti kararile 
ordu hizmetinde "çalıştırıla
cak bilûmum sivil eşhasın ve. 
bunlara ait hizmet eşya ve mal-
zemesile seferi zatî eşyalarının 
nakliyatı demiryolları üzerinde 
üçte bir ücretle yapılır ve bu 
nakliyatın ne suretle yapılaca
ğı Dahiliye, Münakalât ve Mil
lî müdafaa vekâletleri tarafın
dan müştereken yapılacak bir 
talimatname ile tanzim edilir. 

MADDE 2 — Bu teşkillerin 
Devlet denizyolları ve liman
ları üzerindeki nakliyatı askerî 
tarife hükümlerine tâbidir. 

MADDE 3 — Müteahhitlere 
ait bilûmum nakliyattan tam 
ücret alınır. 

MİLLÎ MÜDAFAA ÜNCÜM E-
NtNl.N DEĞfSTfUİSİ 

Devlet demiryolları ve liman
lan idarei umumiye sinin teş
kilât ve vezaifine dair olan 
1042 saydı kanunun 32 nci 
•maddesini tadil eden 3474 nu
maralı kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Kara, deniz, ha
va, jandarma, gümrük ve or
man muhafaza subay] arile er
leri ve emniyet teşkilâtı polis 
âmir ve memurları Millî Müda
faa, Münakalât ve Dahiliye ve
kâletleri arasında tesbit edile
cek şartlar dairesinde Devlet 
demiryolları üzerinde üçte bir 
ücretle naklolunurlar. 

Askerî nakliyat dahi bu hük
me tâbidir. 

Ahvali fevkalâde veya sefer
de Millî müdafaa vekâletinin 
teklifi ve Vekiller Heyeti kara-
rilo ordu hizmetinde çalıştırıla
cak Devlet meteoroloji. Türk 
kuşu ve emsali teşekküllere 
mensup sivil şahısların ve bun
lara ait hizmet eşya ve malze
mesinin nakliyatı da yukarıda 
birinci fıkrada izah edilen hü
kümlere tâbidir. 

MADDE 2 — Bu teşekkülle
rin Devlet demiryolları ve li
manları üzerindeki nakliyatı da 
kendi askerî tarifesi üzerinden 
yapılır. 

MADDE 3 — Müteahhitlere 
ait bilûmum nakliyattan tam 
ücret alınır. 

NAEİA ENCÜMENİNİN 
nUÖtŞTlRÜŞ] 

Devlet Demiryolları ve limanla
rı idarei umumiyesinin teşkilât 
ve vezaifine dair olan 1042 sa
yılı kanunun 32 nci maddesinin 
tadiline ve Devlet Denizyolları 
ve Devlet limanlarında yapıla
cak askerî nakliyata dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Kara, deniz, 
hava, jandarma, gümrük ve 
orman muhafaza subaylarile 
erleri ve emniyet teşkilâtı po
lis âmir ve memurları Millî 
Müdafaa, Münakalât, Dahiliye 
vekâletleri arasında tesbit edi
lecek şartlar dairesinde Dev
let Demiryolları üzerinde esas 
tarifenin üçte bir ücretile nak
lolunurlar. 

Askerî nakliyat dahi bu hük
me tâbidir. 

Ahvali fevkalâde veya, sefer
de Millî Müdafaa vekâletinin 
teklifi ve Vekiller Heyeti ka
rarlı o ordu hizmetinde çalıştı
rılacak Devlet Meteoroloji, 
Tür^: kuşu ve emsali teşekkül
ler^ mensup sivil şahısların ve 
bunlar?, ait hizmet eşya ve 
mrAzomeı'nin nakliyatı da yu
karıda birinci fıkrada izah edi
len hükümlere tabidirler. 

MADDE 2 — Bu teşekkülle
rin Devlet denizyolları ve Dev
let limanları üzerindeki nakli
yat1. dr, kendi askerî tarifesi 
üzerinden yapılır. 

MADDE 3 — Hükümetin tek
lifi aynen 

( S. Sayısı : VYA ) 



BÜTÇE E&CÜMENÎNÎN 
DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Devlet demiryolları ve^l^nıank^j 
rı işletme umum müdürlüğü şe-
%e^ebefiW^>mlet' dehizyo%âr4ve 
limanlarında- yapılacak•'askeH 

nakliyat hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demir
yolları şebekelerinde seyahat 
edecek kara, deniz, hava, jan
darma, gümrük ve orman mu
hafaza subaylarile askerî me
murları ve eratı ve emniyet teş
kilâtı polis âmir ve memurları 
Millî müdafaa, Dahiliye ve Mü
nakalât vekâletleri arasında 
tesbit edilecek şartlar dairesin
de esas tarifenin üçte bir ücre-
tile naklolunurlar. 

Askerî nakliyat dahi bu hük
me tâbidir. 

Ahvali fevkalâde veya sefer
de Millî müdafaa vekâletinin 
teklifi ve Vekiller Heyeti kara-
rile ordu hizmetinde çalıştırıla
cak Devlet meteoroloji, Hava 
kurumunun havacılık dairesi ve 
emsali teşekküllere mensup sivil 
şahısların ve bunlara ait hizmet 
eşya ve malzemesinin nakliyatı 
da yukarıdaki hükümlere tabi
dirler. 

MADDE 2 — Birinci madde
de zikredilen eşhas ve eşyanın 
Devlet denizyolları ve Devlet 
limanlarında seyahat ve nakil
leri de kendi askerî tarifesi üze
rinden yapılır. 

MADDE 3 — Hükümetin ü-
çüncü maddesi aynen 

MADDE 4 — 22 haziran 1938 
tarih ve 3474 sayılı kanun kal
dırılmıştır. 

- f -
NAFIA ENCÜMENİNİN DE-

(lîŞTİRÎŞÎ 

Devlet ,di'mif:-.yolLan..vc limanla -
rilc Devlet denizyolları ve Dev-
Ivt limaula'nndct yapılacak as-
kdn'nakUjfttftrtn ahnâedk ücrct-
''- "iler h-akftirftİa'l'mııtn 

MADDE 1 — Bütçe encüme
ninin 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2 — Bütçe encüme
ninin 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen 

MADDE 4 — Bütçe encüme
ninin teklifi aynen 

( S^Sa*Wr"13â ) 



Hü. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun tat 
bikınc Milli müdafaa, Dahiliye 
ve Münakalât vekilleri memur
dur. 

10 - IX 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
M. M. V. 
*S\ Arıkan 

ila. V. 
Ş. Saraçoğlu 

ML V. 
Yücel 
tk. V. 

H. Çakır 
G. 1. V. 

F. Karadeniz 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

1940 
Ad. V. 

Fethi Okya-r 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Na. V. 

A. F. ('obesoy 
S. î. M. V. 

Dr. II. Alataş 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

Ar. Topcnglv 

— a -
M. M. E. 

MADDE 4 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun 
tatbikına Millî müdafaa, Dahi
liye, ve Münakalât vekilleri 
memurdur. 

Na. E. 

MADDE 4 — Hükümetin tek
lifi aynen 

MADDE 5 — Hükümetin tek
lifi aynen 
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B. E. 

MADDE 5 — Hükümetin dör
düncü maddesi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin be
şinci maddesi aynen 

Na. E. 

MADDE 5 — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen 

*>&<* 
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S. Sayısı: 134 
Tokad mebusu Nâzım Poroyun, Arzuhal encümeninin 
6-XII-1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2292 sayılı 

kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal encümeni mazbatası (4/32) 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal Encümenince Bozan Demirtürk hakkmnda ittihaz edilip 6 - XII - 1940 tarih ve 32 sayılı 
cetvelde nıünderiç bulunan 21 - XI - 1940 tarih ve 2292 numaralı kararın umumî Heyette müzake
resini talep ederim. 

3 - I - 1941 
Takad mebusu 

N. Poroy 

Arzuhal encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Arzuhal encümeni 12 - IV - 1941 
Esas No. 4/32 

Karar No. 3 
Yüksek Reisliğe 

Haksız yere vazifesinden çıkarıldığından ve 
bu haksızlığı telâfi için müracaatta bulunduğu 
Devlet şûrasından lehine istihsal eylediği ilâmı, 
Gümrük ve inhisarlar vekâletinde infaz ettire
mediğinden bahsile şikâyette bulunan Gümrük 
muhafaza alayı Kilis taburu efradından Bozan 
Demirtürkün arzuhali üzerine Encümende ya
pılan tahkikat ve tetkikat sonunda: mevcut ilâ
ma rağmen müştekinin nasıyei halinin nüfus kny-
dini teyit etmemesi ve nüfus sicillinin sıhhati 
muhil bir halde zuhur etmesi gibi sonradan ta-
haddüs eden vaziyetler sebebile ilâm hükmünün 
infaz edilmemesinin bir ihmalden ibaret oldu
ğuna kanaat edilerek vekâletin dikkat nazarı
nın celbi lüzumuna 21 - XI - 1940 da karar ve-
rilmşiti. Bu karara kanaat etmeyen Tokad me
busu Nâzım Poroyun nizamî müddette Yüksek 
Reisliğe takdim edip Encümenimize havale bu-
yurulan takriri üzerine Dahilî nizamnamenin 
57 nci maddesine tevfikan iş üzerinde yeniden 
tetkikat icrasına ve bu mazbatanın tanzimine 
mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Hâdisenin tavzihi için mevcut vesaikin muh

teviyatları hulasaten aşağıda kaydedilmiştir: 
8 mart 1939 tarihli Devlet şûrası ilâmında: 

imtihanda çok iyi derecede not alan müstedinin 
vazifede ehliyetsizliği ve inzibatî cezaya mahkû
miyeti görülmediğinden ve ancak vücudünden 
stifade olunmıyacağına dair alay komutanlığın
dan verilen mücerret bir raporile memuriyetten 
alâkasının kesildiği anlaşıldığından 1920 sayılı 
kanunun ruh ve maksadına muhalif olan bu mu
amelenin bozulmasına karar verildiği yazılı bu
lunmaktadır. 

Müstedinin havale edilen şikâyetnamesi üze
rine vekâletten encümenimize yazılan 2 mayıs 
1939 tarihli tezkerede: Bahsedilen ilâma binaen 
mumaileyhin bir vazifeye tayini düşünülürken 
nasıyei haline uymayan nüfus kâğıdı şüpheyi 
çekmiş ve sicilde de şüpheyi dai vaziyetler gö
rülmüş olmakla tahkikatın tamikma mecburi
yet hâsıl olduğu bildirilmektedir. 

Şu suretle tahaddüs eden bir nüfus meselesi
ni sebep tutarak ilâm hükmünü infaza yanaşma
yan vekâletten şifahî izahat almak üzere davet 
edilen Zat işleri müdürü Yarbay Şevket Korula-



sm verdiği izahatta: Müşteki hakkında bir mua
mele ifasına lüzum olmadığına dair nüfus ida
resinden 20 haziran 1939 tarihli cevap alınma
dan evvel ilâm hükmünün infazı zımnında mu
maileyhin 12 haziran 1939 tarihinde tekrar işe 
alındığı tesbit edilmiştir. 

Bilâhare vekâletten gelen 22 ikinci teşrin 
1940 tarihli son tezkerede: Bozan Demirtürkün 
ilâmla vaki müracaati üzerine sınıfına muadil 
açık yer bulunamadığından tayininin derhal ya
pılamadığı ve ancak 12-VI-1939 da işe baş-
lattırıldığı bildirilmektedir. Bu muhteviyatların 
tetkikinden sonra: Vaktile sebepsiz ve kanun
suz olarak işinden çıkarılan müstedinin, haksız
lığın refi için istihsal eylediği katî ilâmla der
hal işine iadesi iktiza ederken ortaya, netice 
vermiyen bir nüfus meselesi çıkarılmış ve ilâ
mın infazının üç ay tehir edilmiş olduğu ilk 
tezkereden anlaşılmaktadır. 

Halbuki : ne türlü bir kanunî netice vereceği 
belli olmayan bir tahkikatı sebep tutarak kanu
nen caiz olmamasına rağmen bir ilâm hükmü
nün tehirine gidilmesi esasen yanlış bir hareket 
olmuştur. 

Bununla beraber şüphe edilen neticeyi ver
miyen tahkikatın bitmesinden evvel müşteki
nin tayini yapılmış ve son tezkerede de evvelki
ne zıt olarak münhal vazife olmadığından tayi
ninin teahhür ettiği bildirilmiştir. 

Şu hale binaen : mevcut ilâma rağmen müş
tekinin vazifeye alınmamasını istilzam eden dai-

} > ' 

renin; ortaya çıkardığı sebeplerle 8 mart 1939 
ilâm tarihinden müştekinin vazifeye iadesi olan 
12 haziran 1939 tarihine kadar üç ay vakit ge
çirdiği ve bu suretle vazifeyi ihmal eylediği ta
hakkuk etmiş ve Dahilî nizamnamenin 50 nci 
maddesinde bahsedildiği üzere bir hakkın ih
mal edilmesi şeklinde tecelli eden bu vaziyetile 
müştekinin şikâyetinin haklı ve yerinde oldu
ğuna Encümende kanaat hâsıl edilmiştir. 

Bu sebeple kanunî takibat yapılmasını mucip 
bir ihmal filine Büyük Millet Meclisi namına 
murakabeye salahiyetli Arzuhal encümenince 
ittılâ hâsıl edilmiş ve fakat vekâletçe bir mua
meleye tevessül edilmemiş olduğuna göre usul 
ve kanunî merasim dairesinde takibat yapılmak 
için Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin dikkat 
nazarının çekilmesine karar verilmiştir. 

Encümenin bu tarzı hareket ve kanaatında 
bir isabetsizlik görülmemiş ve Nâzım Poroyun 
itirazının da mahiyeti Encümence malûm bulun
mamış olduğundan bu mazbata ile daha tavzih 
edilen eski kararımızda musir olduğumuzun 
Yüksek Heyete arzı lüzumuna karar verildi. 
Arzuhal En. R. M. M. Kâtip 

Balıkesir Ordu Samsun 
H. Karan H. Şarlan M. Ulaş 

Bolu Çorum Tokad 
L. Gören N. Kayaalp M. Develi 
Balıkesir Niğde Samsun 

F. Sözener Naim Erem N. Fırat 
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