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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Millî piyango idaresinin 1939 yılma ait bilançosu 
hakkındaki mazbata okundu. 

Türkiye - Almanya arasında imzalanan Ticarî mü
badelelere mütedair Hususî Anlaşma ve Tediye Anlaş
masında mevzubahs bazı hükümlerin tavzihi hakkın
da teati olunan notaların tasdikma, 

Türkiye ile Yunanistan arasında'imza edilen Kli
ring Anlaşmasile merbutlarının tasdikma, 

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut Kliring 
Anlaşmasının hitamı tarihinden itibaren iki ay yirmi 

Mazbatalar 
1 — İzmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak 

istikraza Hazinenin kefaletine dair kanun lâyihası ve 

1 — İstanbul mebusu Ziya Karamursalın, 
Arzuhal encümeninin 20 - XI -1940 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 2264 sayılı kararın Umu
mî Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
encümeni mazbatası (4/29) [1] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbata hakkında söz isteyen var 

mı?. 
ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Yük

sek huzurunuzda müzakeresini istemiş olduğum 
mesele şimdi okunan mazbatadan da anlaşıldığı 
üzere Van mahkemesi piyade mübaşiri iken tah
didi sin dolayısile tekaüde sevk edilen İsmail 
Er namındaki bir vatandaşın talep ettiği tekaüt 
ikramiyesine aittir. Arzuhal Encümeni yazdığı 
karar ve mazbatada : Bu vatandaşın tahdidi sin-
ne uğradığı zaman sayılan hizmet müddetinin 29 
sene 11 ay 27 günden ibaret olmasına nazaran 
30 seneyi doldurmak için noksan olan üç gün
den dolayı kendisine ikramiye verilemiyeceği 
beyan edildikten sonra bu işin encümenin tetkiki 

[1] 169 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

gün müddetle uzatılmasına, 
Vilâyet idaresi kanununun ikinci ve yetmiş birin

ci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihaları
nın birinci müzakereleri icra edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Aydın Niğde Gazianteb 

Dr. M. Germen Cavid Oral Bekir Kaleli 

Maliye, Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları 
(1/557) (Ruznameye) 

salâhiyeti dahilinde olmadığı yolunda mütaleada 
bulunulmuştur. İsmail Erin Yüksek Meclise 
gönderdiği arzuhalde ise; sin tahdidine uğradık
tan sonra kendisine tebliğ vaki oluncaya kadar 
40 gün daha bilfiil hizmet etmiş ve maaşını da 
almış olduğunu ve bu müddetin ilâvesi halinde 
filî hizmetinin 30 sene 37 güne baliğ olacağını 
ileri sürerek kanunî hakkı olan bu ikramiye
nin verilmesini talep etmiştir. 

Encümenin haftalık cetvelinde bu kararı o-
kuduğum vakit mesele bana yabaaıcı gelmedi. 
Encümene gittim, dosyayı aldım. Evrakı tetkik 
ettiğim zaman hâdisenin bir macera şeklinde 
olduğunu görerek hayretler içinde kaldım. 
Müsaadenizle meselenin tarzı cereyanını arzede-
yim : 

Bu vatandaş 1938 senesinde Meclisi Aliye 
müracaat etmiş ve arzuhali encümende mevkii 
müzakereye konmuş, o vakit encümenin mazbata 
muharriri bulunuyordum. Reis mezundu ,bu se
beple aynı zamanda riyaset vekâletini de ifa edi
yordum. Mesele Encümende uzunuzadıya müza
kere ve tetkik edildikten sonra bu vatandaşın 
bir sene bir ay Millî mücadele zammile beraber 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

t o •—• 

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

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Cavit Oral (Niğde) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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hizmet müddeti 31 sene 27 güne baliğ olup bun
dan sene küsuratı olan 27 gün tenzil edil
dikten sonra kendisine 31 sene üzerinden tekaüt 
maaşı bağlandığını ve fakat İsmail Erin arzuha
linde de beyan ettiği üzere, tahdidi sinne uğra
dıktan sonra kendisinin filen ve resmen 40 
gün daha hizmet etmiş ve maaş ta almış bulun
duğunu ve kanun da ise filî hizmetin münteha-
sına dair hiç bir kayit olmayıp mutlak olarak 
ikramiye için 30 sene bilfiil hizmetin ka
bul edildiğini gören encümenin bu vatandaşın 
ikramiye almak hakkı olduğuna kanaat getire
rek müttefikan o yolda karar verdiğini o vakit 
mazbata muharriri mevkiinde bulunan Samsun 
mebusu Meliha Ulaş arkadaşımın arzuhal zi-
rine kendi kalemile vermiş olduğu şerhden ve 
evrak meyanmda bulunan mazbata müsvedde
sinin mütaleasmdan anladım. 

Bendeniz mabzatayı yazıp encümene gön
derdikten sonra hastalandım ve mezunen îstan-
bula gittim. Görülüyor ki, mazbatayı yazıp En
cümene gönderdikten sonra reis avdet etmiş ve 
Encümenin müttefikan vermiş olduğu bu kararı 
üzerine yazılan mazbatayı usulen Encümenin 
haftalık karar cetveline ithali lâzım gelirken 
böyle yapmayıp evrak arasına koymuş ve dos
ya da bir tarafa bırakılmış. Aradan seneler 
geçtikten ve Encümenin manzarası değiştikten 
sonra arkadaşlara eski muamele ve karardan bah-
sedilmeyerek yeni gelmiş bir arzuhal gibi mesele 
tekrar müzakere mevkiine konulmuş ve bu se
ferde menfi bir karara bağlanmıştır. Bu husu
sa dair yazılan karar ve mazbata muhteviyatına 
nazaran encümen bir taraftan bu gibi işlere ba-
kama,m, vatandaş başının çaresine bak tarzında 
idarei kelâm ediyor. Diğer taraftan da mese
leyi tekabbül ederek ve işin esasına girişerek 
tetkikatını tamik ediyor ve hiç bir ka
nunî müeyyedeye istinat ettirmeksizin bu va
tandaşın bu ikramiyeyi almağa hakkı olmadığı
nı bütün kuvvetile tebarüz ettirmeğe çalışıyor. 
Farzedelim ki, Encümen tenevvür için bu tet-
kikatı yapmış olsun. Bir işin kendisine ait ol
madığı kanaatinde olan Encümen o işin tetkikin
den ve tenvirinden ne gibi fayda hâsıl olur? En
cümenin bu hususta fili ile kavli arasında bir 
mutabakatı mantıkiye görmüyorum. 

Velhasıl İsmail 30 sene 37 gün bilfiil hizmet 
etmiştir. 

Madem ki bu vatandaşın 40 günlük mütem
mim hizmeti sayılmıyacaktı. Niçin kendisini 
istihdam ettiler? Madem ki istihdam ettiler ve 
kendisine maaş faslından kemakân maaşını da 
vermeğe devam ettiler. Niçin bu nazara alınma
sın ve neden bu müddetin kendisine bahşettiği 
kanunî hak verilmesin? Encümen evvelce vatan
daşların bu gibi taleplerini tetkik eder, kendi
lerine müsbet veya menfi fakat müdellel, mukni 
ve kanunî cevap vermeği Teşkilâtı esasiye kanu-
nile Nizamnamei dahilinin mevaddı mahsusasma 

uygun görür ve o yolda hareket ederdi. Şimdi en
cümen bu gibi meselelerin tetkikini salâhiyeti 
haricinde görüyor. Bu da ayrıca tetkika muh
taç ve halli muktazi meseledirya. Bendeniz bu 
noktada tevakkuf edecek değilim. Yine sadede 
geliyorum, mademki encümen bu işin intacını 
kendi salâhiyeti haricinde buluyor, niçin bunu 
vaktinde bu vatandaşa bildirmedi? 1938 sene
sinde Encümence müttefikan verilen bir karar 
dairesinde yazılan mazbatayı bu günkü Encü
menin de ihtimalki ekseriyetini teşkil eden ar
kadaşların hiç olmazsa kanaatine hürmeten mev
kii tatbika konmıyarak senelerce sürüncemede 
bıraktıktan ye Şûraya müracaat hakkını o va
tandaşın ziyaa uğrattıktan sonra vatandaşa biz 
senin işine bakmayız, salâhiyettar mercie git 
yolunda karar vermek doğru mudur? Esasen 
bu vatandaşın 40 gün filî ve mütemmim hizmeti 
olmasaydı ve bu suretle hizmeti filiyesi 30 sene 
37 güne baliğ olmamış bulunsaydı bile aradaki 
3 günden ibaret bir farkın tevlit ettiği hususi
yete binaen Büyük Meclisin bütün vatandaş
lar hakkında daima ibzal buyurduğu lûtfu ada
leti bu vatandaş hakkında da diriğ edilmiye-
ceğine şüphem yoktur. Fakat Tekaüt kanunu
nun 58 nci maddesi sarihtir, lâakal 30 sene filî 
hizmet edenlere bir senelik maaşlarının ikrami
ye olarak verileceğini emrediyor. Divanı muha
sebatta salâhiyettar bazı zatlerle de görüştüm, 
bilhassa tekaüt ikramiyesinde filî hizmetin mün-
tehasma dair hiç bir kaydi kanunî yoktur de
diler ve bu suretle tetkikatımı teyit ve tak
viye ettiler. Mademki kanunda filî hizmetin 
müntehası hakkında hiç bir kayit yoktur ve ma
demki kanun ikramiye için lâakal 30 sene filî 
hizmeti kabul ediyor ve mademki bu vatandaşın 
da bilfiil 30 sene 37 gün hizmeti vardır. Şu hal
de ikramiye almak kanunî hakkıdır. (Doğru 
sesleri). 

Binaenaleyh İsmail Erin 30 seneyi geçen te
miz bir hayatı memuriyetinin, son bir mükâfatı 
olarak bir kaç senedenberi intizar ettiği bu 
haktan kendisinin mahrum edilmemesini yüksek 
Meclisin yüksek ve lûtufkâr adaletinden bekle
rim. 

Arzuhal E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or
du) — Efendim; Van mahkemesi piyade müba
şiri Hasan Er, 13 temmuz 1937 senesinde 65 ya
şını ikmal ettiği Adliye vekâletinde görülerek 
(İşitilmiyor sesleri). 5 ağustos 1937 tarihinde 
resen tekaüde sevkedilmiştir. Tekaütlük muame
lesinin ikmalile kendisine tebliğ tarihine kadar 
geçen zaman hesap edilmek suretile filhakika 
bu zat 30 seneden bir ay on gün fazla hizmet et
mişse de tahdidi sin münasebetile tekaüde tâbi 
tutulanların tekaütlüklerinin, 65 yaşını doldur
dukları gününden itibaren hüküm ifade etmesi 
kanun hükümleri iktizasındandır. Biz bu mese
le üzerinde tetkikat yaptık, fakat bu tetkikatı-
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mi2 işin esasını halletmek iğin değil, encümenin 
hâdiseye gereği kadar nüfuz etmesi için idi. Tet-
kikat sonunda 3 kânunusani 1940 tarih ve 1164 
sayılı Meclis kararile kabul olunan Divanı mu
hasebat encümeni kararma göre, 65 yaşının ik
mali, tarihine kadar geçen filî hizmet ikra
miye için esas tutulmakta ve ondan sonra ner 
nasılsa geçen müddetler ikramiyeye esas teşkil 
edememektedir ve muamelelerin vakti zamanın
da istikmali şayanı temenni olduğu ilâve 
olunmaktadır. 

Anlaşılıyor ki Yüksek Meclis bundan evvel 
bir hâdiseyi iş olarak ele aldığı zaman, tahdidi 
sin dolayısile tekaütlük için lâzım gelen müd
deti, 6ö yaşını filen doldurduğu günden itibaren 
kabul etmektedir. Mütekait olanların filen hiz
metleri şart olduğuna göre, 3 günlük noksan ile 
30 seneyi doldurmamış olan müstediye Adliye 
vekâleti ikramiyesini verememiştir. 

Bu vatandaş kendi dileğini, bir mahkeme 
azasının hâdisesile mütenazır görerek, onun 
hakkında tatbik edilen bir muamelenin kendi 
hakkında da tatbikini rica etmektedir. O mua
meleyi de arzedeyim: Bir mahkeme azası, Ek
rem isminde bir zat, 30 seneyi doldurmamış ve 
fakat tahdidi sinne tâbi olduğu tarihten itibaren 
geçen bir müddetin de, esas filî hizmetine 
ilâve edilerek ikramiyesinin verilmesini Devlet 
Şûrasından istemiştir. Devlet Şûrası bu azanın 
dileğini kanuna uygun görmiyerek reddetmiş-
sede Ekrem bu ret kararından sonra yüksek 
Meclise müracaat ediyor ve 1933 senesinde Ar
zuhal encümeni, Devlet Şûrasının kararını ref-
etmek suretile bu vatandaşın ikramiyesinin 
verilmesi lüzumuna karar vermiş bulunuyor, 
o zaman Arzuhal encümeninin bu şekilde karar 
vermesi belki kanunî idi. Fakat 803 numaralı 
Meclis kararı çıktıktan sonra Arzuhal encümeni, 
Şûrayi devlet kararmı ref edemiyeceği için Ar
zuhal encümeninin o kararını esas tutarak bu va
tandaşa ikramiye verilmesine Encümenimiz kanı 
olmamıştır. 

Şimdi arkadaşımızın buyurduğu 1938 sene
sindeki hâdiseye gelince; filvaki bu dosya için
de müstedi lehine verilmiş kararı havi, fakat 
imzadan âri bir kâğıt mevcuttur. Sonra usulü
müz veçhile; her ne şekilde verilen kararlar 
istidanın altına yazılır. 1938 tarihinde bunun 
lehine bir karar verildiği yazılıdır. Fakat 
1939 senesinde o kararın başka bir karara in-
kilâp ettiğini de görüyoruz. Biz mebus olmadan 
evvel vaki olan bu muameleler, bu dosya bize 
bu halile teslim ediliyor, encümende eski ve 
yeni arkadaşlarımız bulunuyordu, bundan ev
vel böyle bir karar verilmiş olduğunu söyleme
diler, elimize aldığımız evrakı tetkik ettik ve bu 
karara vardık. 

Arkadaşımız af buyursunlar, 38 senesinde 
Üç bin evrakın arasında bu da geçen sene ka

rara bağlanmıştır ve itirazdan sonra ancak bü 
dosya bugün huzurunuza gelmiş olabiliyor. Eğer 
bu teahhur bizim için manevî bir mesuliyeti icap 
ediyorsa razıyız, yoksa vazife iİmal edilmiş 
değildir. Sırasile takip ettik ve anoak şimdi ik
mal edebildik. Yalnız bu hâdisenin Devlet şû
rasına arzı lâzım gelirken Arzuhali encümenine 
verilmesi noktasına ilişen arkadaşıma cevap ola
rak kısaca şunu arzedeyim ki, hâdise hiç mü-
talea serdine hacet kalmadan, doğrudan, doğ
ruya dava mevzuudur. Hâkim Ejkremin aynı 
şekildeki meselesi Devlet şûrasına gitmişken 
bu vatandaşın işinin gitmemiş olması müstedi-
nin kendi kusurundan mütevellittik Devlet şû
rasına gitseydi belki hak alabilecekti. Encümen 
namına olarak değil, şahsım namjna arzediyo-
rum ki, kanunun bugüne kadar tatjbik şekli ar-
zettiğim şekilden ibaret olduğuna! göre Devlet 
Şûrasına da gitse, buraya da gelseı başka türlü 
olmasına imkân yoktur. Amma mörhameten üç 
gün dört gün noksanı ehemmiyetsiz diyerek, 
Muhterem Heyet, ikramiyeye istihkakını kabul 
ederse mesele yoktur. Kanunun tatbiki hak
kındaki bütün yolların tamamile tatbik edilip 
edilmediğini tetkik etmek bize aittir. Encümen 
yalnız kanunun tatbikini nazarı dikkate alır. 
amma denilir ki, 30 seneyi ikmale! üç gün kal
mıştır, ikramiye verilmesinin muvafık görül
mesi, Heyeti aliyeye aittir. Biz de?üç günü na
zarı dikkate alırken kendi bakımımızdan vicdanî 
bir his duymaktayız, fakat kanunî vazifemizi 
yaptığımıza kaniiz. Kaldı ki, esasen her şeyden 
evvel Şûrayı devlete müracaat lâzımdı. t 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Efen
dim; gene kendi izahatlarından anladığıma gö

re, Devlet şûrası kararlarının bozulçııyacağı, lâzi-
mülittiba olduğu hakkındaki kajrar bu işten 
muahhar mı? Onu anlamak istiyorum. 

ARZUHAL En. M. M. HAMDİ ŞARLAN 
(Ordu) — Mukaddemdir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Devamla) — Evvelce 
karar verilmiştir. Bu meseleler riıerhamet me
selesi değildir, hak mevzuudur. Q karar veril
dikten sonra kendileri bunu görmüş, sormamış
lar mıdır?. Nedir bu kâğıt dememişler midir?. 
Bilhassa evvelce Ekrem Bey isminde bir hâkim 
hakkında, böyle Şûrayı devlet karin bozularak, 
tekrar karar verilmek suretile, adaletin icabatı 
yerine getirilmiştir. Bu hususta jda tenvir et
sinler, bunu hiç nazarı itibare almayacaklar mı, 
bunu bir kâğıttan ibaret mi telâkki (edeceklerdir?. 

ARZUHAL En. M. M. HAMDİ, ŞARLAN 
(Ordu) — Buyurdukları kâğıdı arzedeyim : İm
zasız bir kâğıttır. Kimin tarafından yazılmış ne 
suretle konulmuştur, bizce malûmj değildir. Ya
zılar mazbatalar reis ve mazbata muharrirleri ta
rafından imzalanır ve haftalık cjetvele konul
mak için matbaaya gönderilir. Büyurdukluarı; 
kâğıtlar 1938 senesindenberi böyle j bir muamele-
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ye tâbi tutulmamıştır. Yine 1939 senesinde ak
si bir karar verilmiş, bu bir işaret midir « Ma
liye vekâletinin cevabı dairesinde anlatılması
na » denmiş. 1938 senesinin kararına rağmen 
1939 senesinde bu karar veriliyor. Karar de
ğil yazı yazılıyor. Hulâsa, muteber bir muame
leye rastlanmıyor. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Not
tur onlar, onlarla meşgul olmayın, asıl imzalı ne 
ise mazbata odur. 

HAMDÎ ŞARLAN (Devamla) — Safhalar 
geçirmiş, en nihayet Adliye vekilinin huzurile 
denmiş, teselsül etmiş bir takım notlar var. îh-
ticaç edilecek bir vesika olsaydı, üzerinde du
rurduk. 1933 senesinde Arzuhal encümeninin 
vermiş olduğu karar bundan mukaddemdir. Ya
ni 1933 senesinde verilen Şûrayı devlet kararı 
Arzuhal encümenince bozulmuştur. Amma bu, 
Şûrayi devlet kararlarının bozulamayacağına 
dair 803 sayılı karardan evveldir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Vaka da 
ondan evveldir. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Evet. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Bir sual so

racağım. Ziya Bey 31 seneden bahsettiler. Ona 
cevap verilmedi. 

HAMDÎ ŞARLAN (Devamla) — 13 temmuz 
1937 senesinde 65 yaşını ikmal etmesi sebebile 
hükmen mütekait sayılan bu adamcağızın mua
melesi kendisine bir ay 10 gün sonra tebliğ edil
diği için o arada çalışmıştır. Devlet şûrasının 
kararı mucibince ecir sayılır, yoksa memur de
ğil, bahis buyurdukları budur. 

ABİDÎN BlNKAYA (Kastamonu) — Efen
dim, hâdise, kanunların tedkikini ve lüzum hâ-
%ıl olursa tefsirini icap ettirir, mahiyettedir. 

Bu vatandaş, bu mübaşir efendi, 30 sene 37 
gün bilfiil hizmet etmiştir ve 37 günlük maaşını 
almıştır. Ziya Karamursal arkadaşımız vaziye
ti izah ederlerken bir noktayı eksik söylediler. 
Malûmu âliniz, nimet külfete göredir. 

Şimdi bu mübaşir 37 günlük vazifesi esna
sında bir hata işleseydi, bir şey yapsaydı, bu 
kusurundan dolayı, hatasından dolayı mesul ola
cak mıydı, olmayacak mıydı? (Mesul olacaktı 
sesleri). 

Bu sebeple diyorum ki nimet külfete karşı
dır. Binaenaleyh, bilfiil hizmet etmiştir. Şimdi, 
tahdidi sinne tâbidir ve Şûrayı devlete gitmemiş
tir diye hakkının iptali cihetine gitmek doğru 
olmaz. Onun için meselenin daha derin tetkik 
edilmesi icap eder. 

Bendeniz meseleyi uzun uzadıya izah etmek 
istemiyorum. Bir takrir takdim ediyorum. Me
sele bir defa da Adliye encümeninde tetkik edi
lirse hakkın daha ziyade tezahür edeceğine ka
niim. ' ' 

ZÎYA KARAMURSAL ( İstanbul ) — Ben
deniz eski karardan uzun uzadıya bahsede
cek değilim. Yalnız muamele ötedenberi Arzuhal 

encümeninde cereyan eden teamüle göre yapıl
mıştır. Mazbatalar heyet tarafından imza edil
mez. Mazbata muharriri mazbatayi yazar, reisle 
beraber imza eder, mazbata da matbaaya gider. 
Bendeniz o sırada hastalandığım için daktilo 
edildikten sonra mazbatayı görmedim ve imza 
edemedim. 

Arkadaşım diyor ki, bir memurun tahdidi sin
ne uğradıktan sonra geçen hizmetinin sayılamı-
yacağına dair müeyyidei kanuniye vardır. Hayır 
buna dair hiç bir kanun, hiç bir hüküm yoktur. 
Rica ederim varsa göstersinler. Yalnız Divanı 
muhasebatın tekaüt maaşları için bir kararı 
vardır, bu karar da bir memurun tahdidi sinne 
uğradıktan sonra geçen müddeti ücretli memu
riyet addediliyor. Bu divanın bir kararıdır. Hal
buki tekaüt maaşile, tekaüt ikramiyesi bir çok 

yerlerde ayrı ayrı hükümlere tâbidir. Tekaüt ikra
miyesi için cari olan bazı hükümler tekaüt ma
aşında cari olmaz. Meselâ mücadelei milliye, 
harp hizmetleri tekaütlük maaşının tezyidine 
müessir olduğu halde ikramiyede kabul edil
mez. Sonra bir memurun altı aydan bir gün 
bile fazla hizmeti olsa o müddet vahide irca 
yani seneye iblâğ edilerek tekaüt maaşma mü
essir olur. Fakat, tekaüt ikramiyesine müessir 
olmaz, işte her iki muamelede birbirine zıt hü
kümler vardır. Binaenaleyh mesele tevazzuh et
miştir, Yüksek Meclisi fazla işgal etmek iste
mem. Bir takrir takdim ediyorum, kabulü yük
sek takdirinize vabestedir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Mazbata 
muharriri sualime cevap verdiler. Maksadıma 
bir şey daha ilâve ederek tavzih etmek istiyo
rum. Sualden maksadım olan noktai nazarımı 
Abidin Binkaya arkadaşımız tavzih etti. Yalnız 
sözlerime bir noktayı da kayıt ve ilâve etmek 
istiyorum. Hak talep eden bu vatandaşın 30 sene 
37 gün hizmeti vardır. Bu hizmet, infisal vuku-
bulmadan muttasıl bir surette olmuştur. Bu nok
tai nazardan bu hakka lâyik olan bu insan 30 
sene 37 gün, inkitasız bir surette, fasıla verme
den çalışmış, hizmet etmiştir. Binaenaleyh bu 
adama evlabittarik hakkını iktisap etmiştir, 
ikramiyesini vermek lâzımdır. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Arkadaşlar, 
bendeniz bilhassa Arzuhal encümeninin şu fık
rasına itiraz etmek için söz aldım. Bundan 
gayri mevzubahs olan madde hakkında da ma
ruzatımı ifade edeceğim. 

Arzuhal encümeni şöyle diyor: «Bu sebeple 
ancak idarî bir dava mevzuundan ibaret kalan 
hâdisenin encümende tetkikile esas noktasın
dan karara bağlanmasına cevaz görülemediğin
den ...» Yani idarî bir dava mevzuu oklumu, 
Meclise, izafetle, Meclis tetkik edemez, noktai 
nazarı ifade olunuyor. Halbuki bu, tamamile 
yanlıştır. Nizamnamei dahilinin, Arzuhal encü
meninin vezaifine müteallik olan 53 ncü madde-

— 15 — 



î : 40 7-6-1M1 Ö : 1 
hin ikinci fıkrasına mugayirdir. Çünkü mezkûr 
ikinci fıkrada şöyle denmektedir: «Gerek resen 
icranın son kararına itiraz ve şikâyeti muta-
zammın evrakı ve gerek ait olduğu makamlar
dan verilen cevapları ruznamesine ithal...» De
mek oluyor ki; idarî makamların, icranın son 
kararma itiraz mahiyetinde bir muamele ol-
dumu,, şikâyet oldumu, o vakit bu şikâyeti 
Meclis tetkik edebilecektir. Buna, sen idarî 
mercie gideceksin diyemeyiz. Teşkilâtı 
esasiye kanununun yurddaşlara şikâyet hakkını 
veren 53 ncü maddenin ikinci fıkrasına göre bize 
müracaat eden bir yurddaşm talebini ruznameye 
ithal etmemezlik edemiyeceğimiz gibi, Arzuhal 
encümeni de bize bunu bu yolda arzedemez. Bi
naenaleyh Arzuhal encümeninin bu noktai na
zarı yanlıştır. Nizamnamei dahilînin 53 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasına tamamen muhaliftir. 

Bu ciheti ifade ettikten sonra, Ekrem Bey 
hâdisesi münasebetile mazbata muharriri arka
daşımızın söylediği bir noktayı tebarüz ettir
mek isterim. Dediler ki; Meclisi Âli Devlet 
şûrasının kararını refetti. Meclisin Devlet şû
rasının kararını refetmesi varit değildir. Çün
kü Teşkilâtı esasiye kanununun malûm 8 nci 
ve 54 ncü maddeleri ve Şûrayı devlete teallûk 
eden maddesi mucibince, Şûrayı devlet müstakil-
len icrayı kaza ettiği için, millet namına izafetle 
icrayı kaza ettiği için, Meclisin Şûrayı devle
tin kararını refetmesi varit değildir. Binaen
aleyh bu vaziyeti iyice tebarüz ettirmek lâzım 
gelir, idarî bir dava mevzuu olan bu işte Şû
rayı devletin kararını refetmek yoluna gidecek 
değiliz. Herhangi bir suretle idarenin, Nizam
namei dahilinin bize gösterdiği şekilde, biz re
sen icranın son kararını, memleketin idarî ka
demesinin son icraî mercii olmaklığımız itibarile 
bu hususta hakkı tetkikimiz mevcuttur. Tetki
kimiz kazaî sıfatla değildir, icranın son kara
rına itirazen, son tetkik mercii olması bakımın
dan Meclis bunu tetkik etmektedir. Bu noktai 
nazardan Şûrayı devletin faaliyeti kazaiyesile 
Meclisin, icranın son kararını tetkik etmek ka
demesi ,yani icranın en münteha kademesi ol
mak vaziyetindeki faaliyetleri arasında hiç bir 
tezat mevcut değildir. Bu ciheti tebarüz etir-
mek ve mazbatanın bu fıkrasının bu itibarla 
Nizamnamei dahilinin 52 nci maddesine aykırı 
düştüğünü bir kere daha ifade etmeği lâzımlı 
bulurum. 

işin esasına gelince : Arkadaşlarımın ben
den evvel teşrih ettikleri mütalealara tamamile 
iştirak ederim, iştirakimin sebepleri şunlardır: 
Bir kere tekaüdiye ile ikramiyenin esasları bir
birinden ayrıdır. Tekaüdiye hesabında kıdemler 
nazarı itibare alınır, ikramiyede ise kıdemler 
nazarı itibare alınmaz. Münhasıran bilfiil hiz
met esası düşünülür. Bu bakımdan farklıdır. 
Bir adam hayatı memuriyetinde kıdem alırsa 
tekaüdiyesine esas tutulur. Fakat ne kıdem al

mış olursa olsun ikramiyede asla hesaba katıl
maz. Münhasıran filî hizmet hesaba katılır. 

Diğer bakımdan en ziyade üzerinde durulacak 
mesele tebligat meselesidir. Bir kimse hakkında 
cereyan edecek muamele, devairi tesmiyeden 
yapılmakta olan muamele esas değildir. Esas, 
tebliğdir. 

Bu adama yapılmış olan tebliğ keyfiyeti, filî 
hizmetinin nihayet noktasıdır. Tebliğ hangi gün 
yapılmışsa müddeti hizmeti o gün bitjmiş demek
tir. Onun tekaüt muamelesinin resini dairedeki 
faaliyeti, kanun nazarında şayanı iltifat mevad-
dan değildir. Bundan gayri bir de tediye mese
lesi mevzuu bahistir. Malûmu âliniz tediye mev
zuu da bu davayı teyit eden maddelerdendir. 
Çünkü Devletçe kendisine yapılan tediye de bu 
şekilde yapılmıştır. Yani fazla hizmeti, hizmet
ten sayılarak yapılmıştır. Binaenaleyh, arkada
şımızın dediği gibi, Meclisi âlinin i merhamet 
etmesi demek değil, kaidei adaletin iktizası, hak
kaniyetin tatbiki olarak işin halli lazımdır. Bu 
bakımdan bendeniz de arkadaşlarımın noktai 
nazarına iştirak ederim, meselenin Etıcümenlere 
havalesi hiç de lâzım değildir, hâdise tavazzuh 
etmiştir. Burada halli vaciptir. (Doğru sesleri). 

ARZUHAL E. M .M. HAMDI ŞARLAN (Or
du) — Bir mütekaidin filî hizmeti ve 30 seneyi 
doldurmak için ne türlü hesap yapılacağını, ve 
tahdidi sin mevzubahs olursa ne şekilde hesap 
edileceğini, kanaat ve mütalea şeklinde ne en
cümen namına ve ne de şahsım namına arzetmis 
değilim. Bu, gerek Hükümet nezdiıide, gerek 
Meclis nezdinde kanunun şimdiye kadar tatbik 
şeklini arzetmekten ibarettir. 

ZIYA tfARAMURSAL (istanbul) — Han
gi kanunun? 

HAMDI ŞARLAN (Devamla) — Yani noktai 
nazarımızın kuvveti, mütaleamızla değil, şimdiye 
kadar takarrür eden tatbik şekline istinat etmek
tedir. Yoksa şöyle veya böyle olur mmtaleası ay
rı ayrı şeylerdir. Belki bu şekli tatibikten vaz 
geçilebilir, o, başka mesele. Biz meseleyi tahkik 
ve tetkik ettik, Adliye vekâleti kanunu arzetti-
ğim şekilde tatbik etmiş, Divanı muhasebat ta 
ayni şekilde tasdik ediyor. Muamelenin şekli 
cereyanını Meclisi Âliye olduğu gibi a^zediyoruz. 
Bundan sonra vaziyetin kanunen doğjru olup ol
madığı ve bu adama ikramiyenin verilmesinin, 
bu tatbik şekline rağmen, iktiza edi]j> etmiyece-
ğini Heyeti Celileniz tayin eder. 

Feridun Fikri arkadaşımız 53 ncüj maddenin 
2 nci fıkrasına temas eden mütalealarına bir iki 
kelime ile cevap vermek istiyorum. 

Haftalık cetvellerle huzuru âlinize bir çok 
kararlar, mazbatalar arzediyoruz. Btınların he
men hemen % 50 si idarî davalar olması itiba
rile hâdiseye bakmadığımızı ifade eden karar
lardır. Hakikaten vatandaşlar gerek idarî, ge
rek malî - tabirini mazur görünüz - adlî, askerî da-
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vaları, mahkemelere taallûk eden mesaili, talep 
halinde bize bildirir ve biz de bakacak olursak ne 
vaziyete düşeceğimizi takdir buyurursunuz. Ar
zuhal encümeninin şimdiye kadar tatbik etmiş 
olduğu muamele malûm ve sarihtir. Bu madde
nin 2 nci bendinin hükmüne göre ve anlıyarak 
yapılmış olan muamelelere istinat ederek yap
mış oluyoruz. 

Yalnız şüphelerini izale etmek için tek bir 
şey arzedeyim; o 2 nci fıkrada icranm son ka
rarma itirazla Meclise müracaat halinde deni
yor. İcranın son kararma itiraz etmek demek, 

"bizim kanaatimize göre hâdise ihtilâf halinde 
ise kuvvei kazaiye, merciinden hallinden sonra 
demektir. Hâdise bir vatandaşla Devlet arasın
da ihtilâf halinde .bulunduğu zaman onun amme 
nizamına ait kanuna tevfikan sureti halli malûm 
ve muayyendir. Eğer iş adlî mesele ise adliye 
mahkemeleri halleder. İdarî ise idarî mahke
meler. Eğer askerî ise askerî temyiz halleder. 
Bunlar mercii hal tayin edilmiştir. 

Arzuhal encümeni bu isleri yüksek Meclis 
namına bir mahkeme gibi tetkik ve halledemez. 
Arkadaşımızın bu husustaki noktai nazar
ları vazıh değildir. Daha fazla Yüksek Heyeti
nizi işgal etmek istemem. Bu mevzu çok uzun 
gider. İdarî davaya Meclis Arzuhal encümeni 
hangi salâhiyetle bakacak? 

Arzuhal encümeni hangi şeraitle askerî da
vaya bakacak? Binaenalevh o fıkra hakkmda 
kısa şahsî kanaatimi arzedivorum, bir vatandaş 
ile Devlet şubelerinden birisi arasında ihtilaflı 
bir hâdisenin hal mercii malûm ve muayyendir, 
neresi ise oraya gidilecek, orada hal olacaktır. 

Hâdiselerin ilâm ile Meclise geldiği malûm
dur. Binaenaleyh idarî dava mevzuuna teallûk 
eden mesaile Arzuhal encümeninin bakamıyaca-
ğmı, sırf bu hâdisenin zımnmda olarak söyle
miyorum, mühim bir mesele olduğu için arze-
diyorum, bu halledilmiştir, tetkika da lüzum 
yoktur, Arzuhal encümeni bövle bir vaziyete 
giremez. Hâdise yüksek Meclisin kararları ile 
tavazzuh etmiştir. 803 numaralı karar. 311 sa
yılı karar, bunu müevvittir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim; 
zannedivorum ki mazbata muharriri arkadaşı
mız kendilerinin veripte, encümenlerinin verişte 
Meclisi âlive tevzi edilen lâvihalan bir baş
tan basa kadar kendileri yazdığı için, başkası 
yazdı ise kendileri okumuş olmaları itibarile 
görürler ki encümenin esas itibarile yaptığı 
benim dedipimdir. Hatta simdi bile esasa girip 
mütalea yürütüvorlar. Encümenin vermiş oldu
ğu lâyihaları, yüksek heyetiniz tetkik buvur-
muştur, orada görülüyor ki muttarit bir kaide 
yoktur. Bendenizin arzetmek istediğim bir nokta 
bu idi. Fakat bu güne kadar bu noktayi ifade 
edemedim. Encümenin lâyihasına biraz dikkat 

edilirse görülür ki; muttarit bir noktai nazar 
yoktur. Kimi noktadan mevzu almış, tetkik 
etmiştir. İdarî dava mevzuumudur, değilmidir 
bu noktaya bakmamıştır. Tetkik etmiştir ve 
halletmiştir. Kimi noktadan da idarî davadır 
ben bakamam diyip kısaca kestirip atmıştır. 
Binaenaleyh, muttarit bir noktai nazar izhar 
etmek lâzım gelir. Bunun delili şimdi huzurunuz
da cereyan eden hâdisedir. Eğer idarî davaya 
müdahale etmiyorsa kısaca iki kelime söyliye-
cekti halbuki uzun uzadıya söylemiştir. Bir da
va ya idarî dava mevzuudur, ya değildir. İdarî 
dava mevzuu ise mahkemeye bırakılması lâzım 
gelirdi, yok değilse ahp tetkik etmesi lâzım ge
lirdi. Fakat benim kanaatimce idarî dava mev
zuu ile bizim bir alâkamız yoktur. Biz idarenin 
son kararından şikâyet eden yurddaşlarm şikâ
yetini Teşkilâtı esasiye kanunu mucibince tetkik 
etmek vazifei esasiyesile mükellefiz. Bu, Mecli
sin ana vazifelerinden biridir. İdarî davadır, 
idareye git demek bizim işimiz değildir. Binaen
aleyh, tetkik buyurulan ve bundan sonra tevzi 
edilecek olan kararlarda görülecektir M, kimi 
işte Arzuhal encümenimiz idarî davadır, ben 
bunu tetkik ederim diyor, kimi işte ise tetkik 
edemem diyor. Bendeniz bu işte kendilerinin 
muttarit bir noktai nazar tesbit ve kabul etme
lerini rica ederim. 

Sonra buyurdular ki, kazadan sonra bize ge
lir. Nasıl gelir efendim? Ya yurddaşm hakkı şi
kâyeti vardır, Meclisi âli bunu demin arzetti-
ğim gibi son merci olmak itibarile tetkik eder 
kazaya mâni olmaksızın, veya tetkik edemez. 
Tetkik etmiyecekse kazadan sonra bize gelmesi 
mutasavver mi? o zaman kazaya müdahale et
miş oluruz. Binaenaleyh kazadan sonra bize gel
mesi varit olamaz. 

Sonra idarî davalara bakmak. İdarî davalara 
biz nasıl bakabiliriz dediler. Efendim, ev
vel, ahir arzettiğim gibi faaliyeti kazaiye 
ayrıdır, Meclisi Âlinin salâhiyetleri ayrıdır. 
Meclisi Âlinin kazaî bir fonksiyonla, bir faali
yetle mükellef olmadığını ve Teşkilâtı esasiye 
kanunu mucibince kazaî faaliyetin mahkemelere 
ait olduğunu takdir ederim. Bu bakımdan biz 
burada asla kazaî vazife ifa edecek değiliz. 
Tekrar alettekrar arzettiğim gibi bizimkisi Teş
kilâtı esasiye kanununun 86 nci yahut 87 nci 
maddeleri mucibince şikâyet hakkını istimal ba
kımından icranın son kademesi olan ve icrayı 
kontrol eden teşriî organ olmamız itibarile gerek 
icraî salâhiyetimiz, esasen mevcut olan ve ni-
yabeten İcra Vekilleri tarafından kullanılan, 
esas icra salâhiyetimiz itibarile gerek teşriin son 
kademesi olmak itibarile Devletin idarî organ
larını kontrol etmek itibarile mütalea ediyoruz. 
İdarî davaya temas etmiyoruz, faaliyeti kaza-
iyeye asla müdahale etmiyoruz. Arzuhal encü
meninden esaslı bir tetkikten geçirilerek bütün 

— 17 — 



t : 49 7-5-1941 C : 1 
formüllerin tekemmül etmiş bir şekilde ifadesini 
bendeniz çok lâzımlı bulurum. 

BEKÎR KALELİ (Gazianteb) — Tekaüt ma
aşında hangi esas tutulmuştur? Bu vatandaşa 
verilen tekaüt maaşı 29 sene 11 ay 27 gün üze
rinden mi verilmiştir, yoksa 30 sene 37 gün üze
rinden mi? Bu vatandaşa ait maaş muamelesi 
hakkında encümenin malûmatı yoksa bu yolda 
kanun hükümleri nedir? 

Ar. E. M. M. HAMDI ŞARLAN (Ordu) — 
Buyurdukları suale cevap veriyorum. Adliye 
vekâletinin bu hususta yazdığı tezkerede, bu 
zatm ayni zamanda millî mücadelede hizmeti 
var, malûmu âliniz millî mücadeledeki hizmet 
kıdeme zammedilir. Fakat ikramiye almakta 
esas teşkil etmez, ikramiyede esas, filî hizmet
tir? Millî mücadeledeki hizmeti. 29 sene 11 ay 
27 günün üzerine ilâve suretile maaş tahsis 
edilmiştir amma ikramiyenin verilmesi mev-
zubahs olduğu zaman bu millî mücadele zammı 
çıkarılmış, geriye filî hizmet kalmıştır. 

BEKlR KALELİ (Gazianteb) — Yani son
radan çalıştığı 40 günlük müddet ilâve edilmiş 
midir? 

Ar. E. M. M. HAMDI ŞARLAN (Devamla) 
— Şimdiye kadar tatbik edilen şekle göre, bir 
ay 10 gün yani mecburî tekaütten sonra sebke-
den bir ay on günlük hizmet kendisine hiç bir 
hak bahsetmemiştir. Çünkü kendisi doğrudan 
doğruya ecir olarak istihdam edilmiş ve parası 
ücret olarak verilmiştir. (Müzakere kâfi, reye 
sesleri). 

RElS — takrirleri okutuyorum : 
Yüksek Reislice 

Arzettisim sebeplere binaen hâdisenin bir 
defa da Adlive encümeninde tetkikına karar 
verilmesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

(Ret ret sesleri). 
ABİDtN BlNKAYA (Kastamonu) — Mese

lenin burada halledilmesine dair başka takrir
ler vardır. Bu itibarla takririmi geri alıyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Meselenin Maliye ve Adliye encümenlerince 

de tetkik edilmesini teklif ederim. 
Balıkesir 

Y. Sezai Uzay 
(Ret ret sesleri) 

Yüksek Reisliğe 
Mesele tekaüt kanununun tatbikma aittir. 

isin bir kere de Maliye encümenince tetki
kini teklif ederim. 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 

(Hayır hayır sesleri) 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen dahi arz ve izah ettiğim veçhile Van 

mahkemesi mübaşiri iken tekaüdü icra kılınmış 
olan ismail Erin 30 sene 37 günlük filî hizme
tine mukabil istihkak kesbetmis olduğu tekaüd 
ikramiyesinin verilmesini teklif ederim. 

istanbul 
Ziya Karamursal 

(Kabul kabul sesleri) 
REİS — Takrirleri reyinize arzedeceğim. 

(Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) in takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 
Almayanlar ... Takrir nazarı dikkate alınma
mıştır, 
(İsparta mebusu Mükerrem Karaağacın takriri 

tekrar okundu) 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 

Almayanlar ... Takrir nazarı dikkate alınmamış
tır. 
(istanbul mebusu Ziya Karamursalan takriri 

tekrar okundu) 
REtS — Takriri reyinize arzediyorum. Na

zarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın ... 
Nazarı dikkate almıyanlar ... Takrir nazarı dik
kate alınmıştır. 

2 —• Buenos Aires posta kongresi hararlarını 
havi senetlerin tasdikına dair kanun lâyihası 
ve Hariciye, ve Nafıa encümenleri mazbataları 
(1/552) [1] 

ZIYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, bu gün tali gibi görünen iki mütesel
sil kanun, her birimizin gerek hisleri,; gerek teş
riî vazifeleri itibarile üzerinde behemehal dura
cağımız mühim bir noktayı ihtiva etmektedir. 

REtS — Kanun lâyihasının ikinci müzake
residir. Takrir veriniz, okuyalım. 

ZIYA GEVHER (Çanakkale) — Takriri ve
riyorum. işin mahiyeti şudur; evvelki günkü 
celsede sayın arkadaşlardan biri bu kanundaki 
bir kelimeye itiraz ettiler, haklı idiler. Ben va
zifede olduğum için o arkadaşa müzaheret ede
medim. 

MAZHAR MÜFtD KANSU (Çoruh) — Ve
kil, yoktur. Müzakeresi yapılamaz. 

ZİYA GEVHER ETlLl (Çanakale) — Yük
sek heyetiniz tehir buyurursunuz, ben de sözle
rimi geri bırakırım. Amma vekil buradadır. 

REtS — Buyurun, söyleyin. 
ZlYA GEVHER ETÎLÎ (Devamla) — Reis 

salâhiyet verdiler, söylüyorum. 
Arkadaşlar; bu iki kanunda bir kaç kelime 

gördüm. Telekomünikasyon, radyokomünikas-
yon, revizion gibi kelimeler... 

[1] Birinci müzakeresi, 47 nci inikat zaptın-
dadır. 
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Bir de arkadaşlar, yeminle mükellef olan biz

ler, icrasına da yeminle mükellefiz, o da kitabı
mızda bir maddedir. Teşkilâtı esasiye kanunu
muzun ikinci maddesini okuyorum : 

« Devletin resmî dili Türkçedir ». Demek ki, 
arkadaşlar söylediğimiz söz yalnız bir dil işi de
ğil, ayni zamanda kanun mevzuudur. 

DURAK SAKARYA (Gümüsane) — Doğru. 
ZÎYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Arka

daşlar, neden dolayı bu kanunla, daha bir kaç 
senelik olan « Evrensel» kelimesini enternasyo
nal kelimesi yerine koyacak kadar dikkat ve 
itina gösterenler « Telekomünikasyon, radyoko-
münikasyon, revizyon » ve saire kelimelerinde 
dikkat ve itinayı yapmıyorlar? Demek ki, fena 
bir alışıklığa doğru gidiyoruz. Gelen bir ka
nunda yabancı bir dil, diken gibi dilimize ba
tıyor ve bunda devam ediyoruz. Bu dikenleri 
çıkarıp atmalıyız. Biliyorum, buna verilecek 
cevaplar vardır, Telefon kelimesi türkçedir, 
telgraf kelimesi türkçedir. amma « telekomü
nikasyon » kelimesi türkçe değildir. Meselâ bu 
kanunu sevkeden ben olsam, ben de fransızca 
değil, ingilizce bilsem huzurunuzda bu kelime
leri « telekommikeyşin » diye gelecektir, de
mek ki onu da kabul edeceğiz. Onun için yap
tığımız bu işlerde behemehal dikkatli olmalıyız. 
Ben Teşkilâtı esasiye kanununa uygun hareket 
etmeğe mecbur olduğum için arkadaşlar, bu ka
nuna kırmızı rey vereceğim; şimdiye kadar bu 
kırmızı reyi kullanmamıştım. Bu kanunu En
cümene gönderip tadil ettirmelisiniz. Aksi tak
dirde ben kendi vazifemi ifa etmek için kırmızı 
rey vereceğim. 

Şimdi arkadaşlar, bunda bir kere mazbata 
muharriri tabiatile benim tarafımı iltizam ede
cek ve bu kanunu geri alacaktır. Geçen defa 
«Revizyon» kelimesini, tadil değil, yeniden göz
den geçirmektir diye tercüme eden ve tercüme 
iktidarı çok fazla olan mazbata muharriri ar
kadaşımız bize daha güzel cümleler bularak ge
tirebilecektir. 

Münakalât vekâletinden gelen tekliflerin da
ha başka türlü gelmesini isterim, çünki vekil 
arkadaşım saf Türkçenin taraftarıdır. Bu gibi 
işlerde gayet hassastır. Ümit etmek isterim ki, 
Münakalât vekâleti bunları göz önüne alacak
tır. Sırası gelecek bir iki vekâlet daha var, 
bunlar fazlasile ecnebi kelimelere heveskâr ol
muşlardır. Nedendir bilmiyorum?. Öyle ümit 
ediyorum ki, bu arkadaşım, bugünden sonra 
buna mâni olacaktır. Arkadaşlar, Türkçemizin 
bir yandan ıslahı vazifesini en büyüğümüzden 
en küçüğümüze kadar vazife olarak üzerimize 
alıyoruz, bir yandan da ecnebi kelimelere, ka
nun mahiyeti vererek, buradan geçiriyoruz. 
Zaten ben artık sabah yatağımdan kalkıp ak

şam yatağıma girinceye kadar hangi lisanı konu
şup hangi lisanı duyduğumu fark eder halde 
değilim. Hele bu radyo dediğimiz bir şey var, 
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türkçeyi ingilizce gibi, türkçeyi fransızca gibi 
konuşmak modasını memlekete tamim eden odur. 
Hatta küçük çocuklara eğlence ve oyun vakti 
geçirtmek için bir takım neşriyatta bulunur
ken orada bilmiyorum hangi asrın, hangi kıta
nın türkçesi konuşuluyor?. Bu lâubaliliği ken
dimizde görüyoruz, hiç olmazsa çocuklarımıza 
kültürün bu en çok ehemmiyetli mevzuu olan 
dilde bu yabancılığı aşılamıyalım . Arkadaşlar 
bugün radyolarımızda türkçe konuşulmamakta
dır. Eğer her lisan bilen insan o lisanı konu
şursa netice ne olur? almancayı, ingilizceyi, 
fransızcayı iyi konuşmak istiyenler evvelâ Türk
çeyi iyi ve güzel konuşmak yolunu tecrübe et
sinler. İnciniyoruz; haysiyetimize dokunuyor. 
Bu yetişmiyormuş gibi bunu bir de kanun ola
rak buraya getirirsek büyük günah işlemiş olu
ruz. Buyurdukları gibi küçük bir (Revizyon) 
yapsınlar, lâyiha encümene gitsin, bir daha bu 
şekilde vekâletler kanunları buraya getirmiye-
ceklerdir. Aksi takdirde vebalini üzerime almı
yorum. İki tane kırmızı reyim vardır. 

NAFİA En. M. M. ÎZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Arkadaşlar; arkadaşımız tabiî olarak 
lisan hususunda gayet hassasiyet gösterdi. Biz de 
onunla beraberiz. Buradaki telekomünikasyon 
ve radyokomünikasyon kelimeleri birer ismi 
hastır. Malûmu âliniz bunlar birer müessesedir. 
Bu müesseselerin ekseriya beynelmilel bazı kon
greleri olur, bunlar, bu kongrelere kabul edil
miş isimlerdir. Biz nasıl şimendifer kongresi di
yorsak bunu da radyokomünikasyon, telekomü
nikasyon olarak kabul etmişizdir. Bunları 
böyle kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu
nun yerine bilmem «Milletlerarası tel muha
beratı mukavelesi» diyecek olursak kimse anla
maz. Bütün milletler böyle kabul etmişlerdir. 

Yalnız itiraz ettikleri, revizyon kelimesi var
dır. Bunun, geçende de arzettiğim gibi tam 
mânasını bulamadık. Bu isim hemen, hemen li
sanımızda kabul edilmiştir. Şimendifere gi
derseniz revizör, revizyon dö komt dendiğini 
görürsünüz. Çünki muayene memuru değildir. 
Muayene memurunun vazifesi başkadır. Bun
lar tamamile kabul edilmiş kelimelerdir. Mama
fih arkadaşım daha iyi bir kelime bulur da teklif 
ederlerse o zaman tetkik ederiz. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim, bu kelime işinde vakıa zevkin çok tesiri 
vardır. Beynelmileldir diye bütün kelimeleri ka
bul edenler var, ecnebi kelimelerde mahzur gör-
miyenler var, türkçe yapmak isteyenler var, 
koyu türkçeye çevirmek isteyenler var, arapça-
cılar var, varoğlu var. Cezrî nasyonalistler var. 
Çünkü çok tehlikeli bir şey değildir. Herkes 
kendi zevkine göre yapar. Yalnız İzzet Bey ar
kadaşımın bir sözüne itiraz edeceğim. Biz kon
grelerde başka lâf kullanırız, burada başka tür
lü. Bundan bir şey çıkmaz. Telgraf kelimesi, 
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Fransızca telegrafi denir, sonra telgraf, arka
sından telegram. Bir takım kelimelerdir. Biz 
telgraf kelimesini kullanıyoruz. Kongrelere mu
rahhas gönderilecek arkadaşlar lisan bilirler, 
icap eden şekilde konuşurlar. Kanunun içinde 
kongrede konuşulacak diye çıkarmıyalım, şöyle
dir, böyledir, sağlam bir itiraz değildir (Gülüş
meler) . Şimendifere, çimendifer diyoruz. Alman
lar ayzenban, derler. Fakat kongrede bunlar 
kullanılmaz. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Lokomotif 
diyorsunuz, vagon diyorsunuz. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE ( Devamla ) — 
Telekomünikasyon, radyokomünikasyon... Bun
lara radyoyu raptederk filân diye bazı karşı
lıklar bulunabilir. Fakat burası yeri değildir. 
Bir parça düşünmekle munis şeyler olur. Ziya 
Gevher arkadaşımızın demek istediği, nasıl bir 
millet efradının suratları az çok biri birine ben-
zerse dilin de bunun gibi herkesçe anlaşılabil
mesi, kulağa hoş gelmesi, munis olması lâzımdır 
(Bravo sesleri). Her şey istasyon kelimesi gibi 
değildir. Irkın bariz bir rüknü de lisandır. Hu
dutlar biribirine karışır amma her millet kendi 
lisanile ırkiyetini vikaye eder. Bu adetâ öyle bir 
şeydir ki ırkıyet lisanla ölçülür. Irkıyetin ölçüsü 
dildir. Almanlar boğazına kadar islâvdırlar, 
fakat Alman dili sayesinde kendilerini korumuş
lardır. Avusturyayı yedi millete taksim etmedi
ler, yedi dile taksim ettiler (Gülmeler). 

Mü. VEKİLİ CEVDET KERİM İNCEDAYI 
(Sinob) — Bu kanunun Meclisin huzuruna ge
lişine sebep şudur : Kanunun birinci müzakere
sinden evvel bilindiği üzere her beş senede bir 
ecnebi memleketlerin birinde bütün dünya mil
letleri posta, telgraf ve telefon işleri üzerinde 
hükmü beş sene devam etmek üzere bir toplan
tı yapılır. Bu toplantıda milletlerarası bu üç 
mevzu üzerindeki işleri daha kolay, daha yeni 
ve daha teknik aletlerle yapmak için bir takım 
kararlar alırlar. Bu kararlar beş sene tatbik 
edilir. Ondan sonra başka bir yerde başka bir 
toplantı yapılır. Son beş senelik toplantı geçen 
sene yapılmış ve ona göre bu kanun hazırlan
mıştır. Bu kararların bir çok memleketlerde 
tatbikatı sahasına geçilmiş ve biz de de buna 
göre hazırlıkları yapılmıştır, Yüksek Meclis
ten kabulünü bekliyoruz. Filhakika her gün bu 
esaslar üzerinde milletlerarasında bir çok mu
haberat ve saire cereyan ettiği için bir yanlış
lığa meydan vermemek ve bunları tam ifade edi
ci bir tabir bulunamadığı düşüncesile bu keli
meler buraya girmiş bulunmaktadır. Şimdi biz 
bunu Ziya Gevher arkadaşımızın pek haklı ola
rak itirazı üzerine Encümene gönderecek olur
sak, henüz bunların tam karşılığı olarak Dil en
cümenince, veya dil kitaplarında bulunmuş, kon
muş bir şey yoktur. Ya şu veya bu şekilde bir 
karasıhk koyup buraya geleceğiz. Belki de tam 
delâletini bulmuş olmayacaktır. Eğer Ziya Gev

her arkadaşımız şimdiye kadar kullanmadıkları 
kırmızı reyi şimdi de kullanmaktan vjız geçecek 
olurlarsa Yüksek Heyetiniz tensip İuyurduğu 
takdirde bu kanunu böyle çıkarırız. Rainiz ş u . 
nu da ilâve edeyim ki, bu, üzerinde Jıassasiyet-
le duracağımız millî bir mevzudur. I Karşılığı 
yoktur, veya bulmak güçtür diyerek ^üzel Türk 
dilini zedelemek ve milliyet ruhum* incitmek 
doğru değildir. Karşılığını bullak için 
zora gitmeyip yabancı kelimeleri dilimize 
doldurmaktan ihtiraz etmek vatanî ve vic
danî borcumuzdur. Şuna işaret (etmek is
terim ki, şimdiye kadar bizim vekalet bunu 
itiyat etmiş değildir. Bu yukarıda İarzettiğim 
zaruretle gelmiştir. Bu mesele hepimiz için da
ha çok dikkat edilecek mühim bir (mevzudur. 
Üzerinde hassas olarak duracağız. I 

Hatta kendimiz bilmiyorsak bu gibi bir ka
nunu huzurunuza sevketmeden evvel, dil mües
seselerimize müracaat ederek bunun karşılıkla
rını arayıp öyle getirmek vecibesini îuzurunuz-
da ifade ediyorum. (Güzel sesleri). 

REİS — Müsaade buyurursanız djaha söz is
teyenler vardır. Fakat nizamnamemiz muci
bince bir lâyihanın encümene iadesi I istenildiği 
zaman encümen kabul etmezse cefap verir, 
sonra reye konur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Mü
saadenizle sahibi takrir olmak sıfatile|bir kelime 
söyleyeceğim. 

Efendim; karşımda Cevdet Kerinj. gibi dili
me hassasiyet gösteren bir vekil bulıkrsam ken
disine müteşekkir ve minnettar kalırım. O za
man mesele de kalmaz. Bu kadar ijatlı dil ile 
söz söyledikten sonra artık kırmızı j:ey veril
mez. (Gülüşmeler). 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — fikirleriniz 
şahsa göre değişir mi? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Tabiî.. 
Dr. SADİ KONUK (Bursa) —I Öyle ise o 

başka. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Elbet

te şüphemi var? (Gülüşmeler) 
REİS — Lâtife etmeyiniz. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Affe

diniz, lâtife etmiyoruz, ciddî konuşuyoruz. Dil 
gibi en hassas bir kültür meselesinin ifasını ka
bul edipte bundan sonra yapmıyaca$rm diyen 
her vekilin, benim başım üstünde yeri vardır. 
Bunun aksini iddia edenlerle daima j mücadele 
edeceğim. Onun için söylüyorum ki, f4rk vardır. 
Bu meselenin bu suretle vekilin lütfü ile, hal
ledileceğinden dolayı çok mütehassis o-larak ken
dilerine teşekkür ediyorum ve kırmızı reyleri 
yırtıyorum. (Gülüşmeler.) 

İkincisi, İzzet arkadaşımdan da | istiyorum, 
bizim ilmî işlerimizin mazbata muha|rriri oldu
ğundan dolayı kendisi de bu lütufkârlığı daima 
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göstermelidir. Bir kere, buyurdukları gibi, 
bunlar ismi has değildir. İsmi haslıkla da hiç bir 
alâkası yoktur ve onun aksidir. Bunları kanuna 
geçirmek doğru değildir. Revizyon, yeniden göz
den geçirme diye söylemişlerdi, tercüme ikti
darları gayet fazladır. Biraz üzerinde dururlarsa 
bize çok daha güzel kelimeler bulup getirebi
leceklerdir. 

Doktor Saim arakadaşımızm sözü fevkalâ
de ehemmiyetlidir. Arkadaşlar, milletlerin kül
türü işte böyle böyle çöker ve ma.alesef bunu 
görüyoruz. İçim yanıyor, onun için söyliyorum, 
bu kanunu mevzu alarak asıl söylemek istediğim 
budur. Arkadaşlar, siz Beyoğlu sokakları gibi 
Ankara sokaklarında da ecnebi lisanlarının 
Türk vatandaşları tarafından konuşulduğunu 
gördünüz mü? Bu hale gelmiştir. Siz Mecliste 
yarı ecnebi dille muhatap olduğunuzu gördü
nüz mü? Öyle olmuştur. Bize her türlü kültür 
yardımını yapması lâzım gelen radyo müessese
sinin yaptığını unutabilir misiniz? İşte bu hale 
gelmiştir. Onun için bu işi ele aldım, müdahale 
ettim ve herkes te böyle yaparsa bu bir ikaz ola
caktır ve bu kötü moda ortadan kalkacaktır, 
dilde türkçülük meselesi meydana çıkacaktır. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — İti
razın güzel amma kırmızı rey doğru değil. 

REİS — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen encümene iade
sini teklif ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

(Takriri geri aldı sesleri) . 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Tak

ririmi geri aldım. 
REİS — Maddelere geçiyoruz. 

Buenos Aires Posta Kongresi kararlarını havi 
senetlerin tasdikına dair kanun 

MADDE 1 — 1939 yılında Buenos Aireste 
toplanmış olan on birinci Evrensel Posta kon
gresi kararlarını havi ve ilişik listede adları 
yazılı altı parçadan ibaret senetler mündericatı 
tasdik edilmiştir. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Münakalât vekili memurdur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

3 — Milletlerarası Telekomünikasyon muka
velenamesine bağlı telgraf ve telefon nizamna
meleri ve nihaî protokolları ile Radyo komüni
kasyon umumî nizamnamesi, nihaî protokolü ve 
ilâve nizamname protokolü revizyonlarının tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Na-
fia encümenleri mazbataları (1/558) [1]. 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Milletlerarası Telekomünikasyon mukavelena
mesine bağlı Telgraf ve telefon nizamnameleri 
ve nihaî protokolları ile Radyokomünikasyon 
umumî nizamnamesi, nihaî protokolü ve ilâve ni
zamname ve protokolü (Kahire 1938) revizyon

ların tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Milletlerarası (Madrit 1932) 

Telekomünikasyon mukavelesine bağlı olup 1938 
senesinde Kahirede imza edilmiş olan Telgraf 
ve telefon nizamnameleri ve Nihaî protokolle-
rile Radyokomünikasyon umumî nizamnamesi, 
nihaî protokolü ve ilâve nizamname ve protoko
lü revizyonları tasdik edilmiştir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Mü
nakalât vekili memurdur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umuımyesini açık reye arze
diyorum. 

4 —• Askerî ceza kanununa ek kanun lâyiha
sı ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri maz
bataları (1/567) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun 48 nci mad
desini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1632 sayılı Askerî ceza kanunu-

[1] Birinci müzakeresi 47 nci inikat zaptın-
dadır. 

[2] 171 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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nuh 48 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Askerî suçlarda şikâyet ve izin 
Madde 48 - A) Askerî suçların takibi şikâ

yete bağlı değildir. 
B) Askerî kazaya tâbi olupta Türk Ceza ka

nunu mucibince takibi, Adliye vekilinin iznine 
bağlı suçlar hakkında izin, Millî müdafaa vekili 
tarafından verilir. 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Birinci lâyihaya rey vermeyen zevat var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
İkinci lâyihaya rey vermeyen zevat var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Buenos Aires Posta Kongresi kararlarını ha

vi senetlerin tasdikına dair kanuna 275 mebus 
kabul etmek suretile rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun 275 reyle kabul edilmiştir. 

Milletlerarası telekomünikasyon mukavelena
mesine bağlı Telgraf ve telefon nizamnameleri 
ve nihaî protokolları ile radyokomünikasyon 
umumî nizamnamesi, nihaî protokolü ve ilâve 
nizamname ve protokolü (Kahire 1938) reviz-
onlarmm tasdiki hakkındaki kanuna 279 mebus 
kabul etmek suretile rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (279) reyle kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16,35 

!>&<* 

Buenos Aires Posta Kongresi kararlarını havi senetlerin tasdikına dair kanuna verilen reylerin 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
îzzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 

neticesidir 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 2 75 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 152 
Münhaller : 2 

[Kabul edenler] 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasilı Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suncr 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

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

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

Bursa 
Dr. Refik Grüran 
Dr. Sadi Konuk 
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Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
GL Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Dr. £>ükrii Emed 
Gl. Kiazım Sevuktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 

î : 49 7-5-
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

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

Giresun 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hanıdi Selçuk 

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

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 

1941 C : 1 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arıman 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 

izzet Özkan 
Kocaeli 

Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

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

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

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid T alay 
Halid Mengi 
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Naim E rem 
Ordu 

Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun • 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necini Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 

İ : 49 7-5-
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Al iş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Ineedayı 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
Meıgube Gürieyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
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Tekirdağ 

Nazmi Trak 
Tohad 

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

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

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Ur fa 
GL Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Hüseyin Sami 
Şeref Uluğı 

Van 
ibrahim Arvas 

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

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devlin 
Yusuf Ziya Özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Ur as 
İsmail Hakkı Mumcu 
(Hasta) 
Nafiz Aktın 

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

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 

Aydın 
Adnan Menderes 

Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 

Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan 
Fazıl Nazmi örkün 

Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 

Denizli 
Necib Ali Kücüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

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

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Salim Al tuğ 

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

HaMtâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Mazur) 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 
Memet Tecipli (Mazur) 

U\ı 
Ferid Celâl (Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamital Hakkı 
Şinasi Erel 
Galib Bahti} 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Ur, iz 
Salâh Cimcoz 

24 

(M.) 
ar Göker 



İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
(Mazur) 

Reşad Mimaroğlu 
Kars 

Eteni izzet Benice 
Hüsrev Kızıl doğan 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

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

î : 49 7-5 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Çöker 
Gl. Ali Fuad Cebcsoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen 
(V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç, 
Muttalib öker 
Nasuhi Bay dar 
Vasıf Çınay (Mazur) 

Manisa 
Kani Karaosm an 
(Mazur) 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
(Hasta) 

M tıraş 
Dr. Kemali Bayizit 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
î r fan Ferid Alpaya 
(I. Â.) 

1941 C : 1 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abra vay a Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Dran 
Şemsa î.şcen 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinnb 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenl; 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
(V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı D ay 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya (Mazur) 

Tozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
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Milletlerarası telekomünikasyon mukavelenamesine bağlı Telgraf ve telefon nizamnameleri ve nihaî 
protokolları ile radyokomünikasyon umumî nizamnamesi, nihaî protokolü ve ilâve nizamname ve 

protokolü (Kahire 1938) revizyonlarının tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
İlanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosmon 
Mebrare Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
İsmail -Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Anlw>ı 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

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

Azs ı adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 229 

Kabul edenler : 279 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 148 
Münhaller : 2 

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

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

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

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Can tekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepo 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotâç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Pemirhan 
Gl. Zeki Saydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgûn 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özcSamar 
İzzet Arukaâı 
Osman Işın 

Gazimteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay • 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet ;Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
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Yusuf Ziya Zarbun 
Hatay 

Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

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

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 

t : 49 7-5-
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

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

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

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım" Nami Duru 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

194İ C : 1 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

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

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

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 

Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

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

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

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Hüseyin Sami 
Şeref Uluğ. 

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

İ : 49 7-5-1941 d : 1 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkuıl 

Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 

Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Amasya 

Esad Uras 
Ankara 

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

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Tayftır Sökmen 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tirıtoğlu 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

M. Abdülhalik Renda 
Çoruh 

Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

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

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Mazur) 

Abdülgani Türkmen 
(M.) 
Memed Tecirli (Mazur) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul . 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 

Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 

Mamud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir (Ma
zur) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen (M.) 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 

Mustafa Ulusan 
Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay (Mazur) 

Manisa 
Kânı Karaosman 
(Mazur) 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
(Hasta) 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
irfan Ferid Alpaya 
(i. ı.) I 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğd% 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim T epey "an 

Ordu 
Ahmed Ihsaı. Tokgöz 
(M.) 

Dr. Vehbi Demir 
Rize 

Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 
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Seyhan 
Hilmi Uran 
Şemsa îşcen 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 
Hulusi Oruçoğlu 

1 : 49 7-
Sivas 

Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

-1Ö41 C : 1 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

TJrfa 
Memed Emin Yurdakul 

Razi Soye? 
Van 

Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya (Mazur) 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
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S. Sayısı: 169 
İstanbul mebusu Ziya Karamursalın Arzuhal encümeninin 
20^1-1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2264 sayılı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 

Arzuhal encümeni mazbatası (4/29) 

19 XII -1940 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 31 sayılı ve 20 - II - 1940 tarihli karar cetveline dercedilmiş olan 2264 nu
maralı kararının Umumî Heyette müzakeresini, Dahilî nizamnamemizin 57 nei maddesinin bah
şettiği salâhiyete binaen, talep ettiğimden lâzım gelen mazbatasının tanzimi için bu takririmin Ar
zuhal encümenine havalesine müsaade buyurulmasmı saygılarımla temenni ederim. 

istanbul mebusu 
Ziya Karamursal 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 

No. : 4/29 
Karar : 2 

2 - V - 1941 

Yüksek Reisliğe 

65 yaşını ikmal ile mecburî tekaüde şevke-
dilen ve filî hizmetinin 30 seneden üç gün nok
san zuhur etmesi yüzünden ikramiyesi verileme
yen Van mahkemesi piyade mübaşiri ismail E-
rin Encümenimize havale buyurulan arzuhalin
de : Tekaütlüğünden sonra bir ay on gün daha 
hizmeti mesbuk olmakla bu müddetin noksan 
kalan üç güne mahsubu ve mümasili Akşehir 
mahkemesi azalığmdan mütekait Ekrem hakkın
da evvelce ittihaz olunan kararın kendisine tat
biki suretile ikramiyesinin verilmesi istenmek
tedir. 

Arzuhale karşı Adliye vekâletinden verilen 
cevapta: 

Hizmete girdiği 15 birinci teşrin 1319 dan 
65 yaşını ikmal ettiği 13 - VII - 1937 tarihine 
kadar geçen 33 sene 8 ay 29 günden; 13 gün 
sene farkı ve 3 sene 8 ay 19 gün açık müddeti 
tenzil edilince geri kalan 29 sene 11 ay 27 gün 
fili hizmetin, 30 seneden üç gün noksan zuhur 

etmesile kanunen ikramiyenin verilmesine im
kân olmadığı ve mecburî tekaütlük tarihi ile 
muamelenin ikmal ve müstediye tebliğine kadar 
geçen bir ay on günlük hizmetin noksan müd
dete muhsubuna cevaz olmadığı bildirilmekte
dir. 

Bu dilek ve cevabın icabı Encümence düşü
nülmüş idarî kaza merciinde halli iktiza eden 
dileğin reddine 29 - VII - 1940 tarihinde karar 
verilmişti. 

Encümenin bu kararma kanaat etmiyen is
tanbul mebusu Ziya Karamursalın vaki dileği 
üzerine iş yeniden tetkik ve bu mazbata tanzim 
kılınmıştır. 

Her ne kadar müstedi; altmış beş yaşını ik
malden sonra devam eden bir ay on günlük' 
hizmetinin noksan kalan üç güne mahsubu su
retile vektile mümasil bir hâdise .hakkında en
cümenin ittihaz eylediği kararın kendisine de 
tatbikim ve ikramiyesinin verilmesini istemek-



- 2 
te ise de; mecburî tekaütlük tarihinden sonra 
geçecek müddetlerin 30 senelik filî ve kanunî 
müddete mahsubunu kanunen caiz görmeyen ve 
dileği kabul etmiyen Adliye vekâletinin menfi 
muamelesine kanaat edilmediğine göre idarî 
dava yolile Devlet şûrasına müracaat edilmesi 
icap ederdi. 

Açılmadığı anlaşılan böyle bir dava mev-
zuunun şimdiki dilek münasebetile encümen

de tetkikine imkân olmadığı gibi vaktile mü
masil bir hâdise yüzünden Devlet şûrasına mü
racaat eden mahkeme azası Ekremin davası
nın reddine dair sadır olan ilâm hükmünü or
tadan kaldıran Arzuhal encümeninin 1933 ta
rihli ve 671 sayılı kararının her ne kadar bu 
hâdiseye tatbiki istenmekte ise de taallûk.etti
ği hâdiseye münhasır kalan ve Yüksek Mecli
sin 803 sayılı kararından evvel ittihaz olunan 
arzuhal encümenin o kararının gerek bu hâdise 

ve gerek başka hâdiselere tatbikma ımjkân 
yoktur. 

Bu sebeble ancak idarî bir dava mevzuun-
dan ibaret kalan hâdisenin Encümende tetki-
kile esas noktadan karara bağlanmasına cevaz 
görülmediğinden Encümenin 29 - VII - 1940 
tarihli kararının değiştirilmesine lüzum olma
dığının Yüksek Heyete arzına karar verildi. 
Arzuhal En. R. M. M. Kâtip 

Balıkesir Ordu Samsun 
H. Karan H. Şarlan Bu karara iştirak 

etmiyorum 
M, Ulaş 

Bolu Çorum Samsun 
Lûtfi Gören N. Kayaalp N. Fırat 

Gazianteb Niğde Tokat 
M. Şahin N. Erem M. Develi 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 

-»-*-
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S. Sayısı: 171 
Asker! ceza kanununa ek kanun lâyihası ve Millî müdafaa. 

ve Adliye encümenleri mazbataları (1/567) 

T. C. 
Başvekâlet 14 - III -1941 

Kararlar dairesi Md. 
Sayı : 6/1000 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1632 sayılı Askerî Ceza kanununa ek olarak Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince 3 - I I I -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B, Saydam 

1632 sayılı Askerî ceza kanununa müzeyyel kanunun mucip sebepleri 

1 — Prensip itibarile umumî kaza sahasında Adliye vekiline tanınan salâhiyetler askerî kaza 
sahasında Millî Müdafaa vekiline de tanınmış olduğu için Türk ceza kanununda yazılı olupta ta
kibi Adliye vekilinin iznine bağlı suçlara askerî mahkemelerde bakılan hallerde bu iznin Millî 
Müdafaa vekili tarafından verilmesi icap edeceği tabiî görülmektedir. Nitekim 3914 sayılı kanunla 
hükmü değişen 1632 sayılı Askerî ceza kanununun 56 maddesinin 1 nci fıkrasının Gr. bendinde 
yazılı suçlardan ötürü takibat ifası da Millî Müdafaa vekilinin talebine bağlı tutulmuştur. 

3914, 3915 sayılı kanunların neşir ve meriyet mevkiine girmesi üzerine tamamen askerî mahke
melerin vazifesine dahil olan T. Ceza Knununun 161. maddesinde yazılı suçların artık umumî 
kaza ile alâkası tamamen kesildiğine göre takibatın icrası için Adliye vekilinden izin almağa da 
mahal kalmamıştır. 

Diğer taraftan askerî mahkemeler tarafından bakılacak bu kabîl suçlardan ötürü Millî Müdafaa 
vekilinin izin vermesi işlerin daha çabuk görülmesini temin edeceğinden Askerî ceza kanununa bu 
yolda bir hüküm ilâvesi umumî prensiplere kanunlar arasındaki ahenk ve tenazura uygun bulun
ması bakımından zarurî ve çok yerinde görülmüş ve lâyihanın birinci maddesine o yolda bir hü
küm konmuştur. 

2 — Bu günkü Dünya durumunun arzettiği nazik vaziyet seferberlik ve sefer halile bu za
manlara tekaddüm eden fevkalâde haller arasında bir tefrik yapmanm memleketin yüksek menfa
ati ve ordunun kuvvet ve kudretini zâfa uğratmak bakımından mahzurlu olduğunu meydana 
çıkarmıştır. 

Filhakika 3914 sayılı kanunda ceza tayinine esas olan ahval ve şerait mütalea edilirken sefer 
halile fevkalâde haller arasında hiç bir fark gözetilmemiş ve fevkalâde vaziyetlerde işlenen suç
lara harpte islenmişcesine ceza tayini esas prensip olarak kabul olunmuş olmasından lâyihanın 
ikinci maddesi bu suretle tanzim ve tesbit olunmuştur. 

3 — Askerî ceza kanununun kabul ve neşri zamanında carî olan mevzuata göre örfî işler hak
kında hususî bir teşkilât ve hususî bir muhakeme usulü bulunmamasına ve hâdiselerin normal 
askerî mahkemelere tevdi edilmesine ve umumî ceza kanunlanna göre hüküm verilmesine binaen 
örfî idare hali seferberlik halinden farklı görülmeyerek ağır cezaların takibini temin için Askerî 
ceza kanununun 7. maddesinin C fıkrası kanunda yer almıştır. 
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Ancak 3832 sayılı örfî idare kanunu örfî idare ilânı haline mahsus olmak üzere lüzum ve zaruret 

nisbetinde hususî hükümler konmuş ve hususî mahkemeler ve hususî usul tesis ve vazife meselesi
ni de halletmiş olması itibarile seferberlik haricinde örfî idare mahkemelerinden gayri askerî 
mahkemelerde seferî hükümlerin tatbikma lüzum kalmamış olmasından bu fıkranın kaldırılması 
muvafık görülmüş vç lâyihanın da 3, maddesi o suretle tanzim olunmuştur, 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 5 -IV -1941 

Esas No. 1/567 
Karar No. 18 

Yüksek Beisliğe 

1632 sayılı Askerî Ceza kanununa ek olarak 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince 3 - I I I -1941 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibesile birlikte sunulduğuna dair olup 
Encümenimize havale edilen Başvekâletin 14-111-
1941 tarih ve 6/1006 numaralı tezkeresi ve bağlı 
lâyiha Millî Müdafaa ve Adliye vekâletlerinden 
gönderilen salahiyetli memurlar huzurile okundu 
ve icabı konuşuldu. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında Hükümetçe 
ikinci maddenin kanunlaştırılmasına lüzum gö
rülmediği bildirildiğinden bu madde üzerinde 
müzakere yapılmamış ve Hükümetin talebi veç
hile madde lâyihadan çıkarılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi, Türk Ceza kanu
nu mucibince takibi, Adliye vekilinin izin ve 
muvafakatma bağlı fiillerin muhakemesine As
kerî mahkemelerde bakıldığı takdirde Ceza ka
nununun 160 ve 173 ncü maddeleri mucibince 
Adliye vekâleti tarafından verilmesi lâzım gelen 
izin salâhiyetinin, Millî Müdafaa vekili tarafın

dan kullanılmasına müsaadeyi mutazammmdır. As
kerî muhakeme usulü kanununun 59 ncu maddesi 

mueibince askerî kaza vazifesine, nezaret Millî Mü
dafaa vekiline ait ve bu teşekkülün iyi işleyip iş
lemediği noktasından da Millî Müdafaa vekili 
mesul bulunmuş olmasına göre mesuliyeti üzerine 
alan ve adlî teşkilâtla mücehhez bulunan Millî 
Müdafaa vekâletinin askerî mahkemelerde gö
rülecek davalarm mahiyetlerine göre bu hakkı 
takdir ve istimal etmesi muvafık görülmüş ve 
ayni zamanda bu tarzı hareketin, muhakemesi 
askerî mahkemelerde ve fakat takibe izin hususu 

Adliye vekâletinde olan işler üzerinde cereyan et
mekte olan muhaberata son vererek matlup olan 
sürati temin edeceği şüphesiz bulunmuştur. Esa
sen 3914 numaralı kanunla hükmü değişen As
kerî Ceza kanununun 56 ncı maddesinde yazılı 
takip talebi salâhiyeti mezkûr kanunla Millî Mü
dafaa vekiline verilmiş ve bu zaruret Yüksek 
Meclisçe evvelce ısdar edilen bir kanunla kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın 3 ncü maddesile Askerî Ceza ka
nununun 7 nci maddesinin (C) fıkrası hükmü
nün kaldırılması lüzumu talep edilmektedir. Fil
hakika Millî Müdafaa vekilliğince tanzim kılman 
ve beş maddeden ibaret olan bu lâyihanın ikinci 
maddesi hükmü, yani Ceza kanunlarında mevcut 
olan harp ve seferberliğe ait cezaî hükümlerinin 
fevkalâde hallerde de tatbik olunacağı hakkın
daki esas prensip taknin edilmiş olsaydı mezkûr 
(C) fıkrası hükmünün ipkasına lüzum ve mahal 
kalmıyacaktı. 

Esasen Teşkilâtı Esasiye kanununun 86 ncı 
maddesi bu madde de sayılan haller zuhurunda 
örfî idare ilân olunacağını âmir bulunmasına ve 
bu hallerin fevkalâde ahvalden bulunduğu tabiî 
olmasına göre örfî idare ilân edilen mmtakada 
harp hükümlerinin tatbiki cihetine gidilecek ol
saydı keza (C) fıkrasına lüzum kalmıyacaktı. 
Fakat yukarıda izah olunduğu şekilde lâyihanın 
ikinci maddesinin kanunlaştırılmasına mahal gö
rülmediğine nazaran Askerî Ceza kanununda 
mevcut ve bir prensip mahiyetinde olan ana hük
münün kaldırılması ve binnetice örfî idare mm-
takasmda örfî idare mefhumile telifi gayrikabil 
şekilde hazar hükümlerinin tatbikma devam olun-
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ması maslahata ve ieabatı ahvale uygun görülme-
aiştir. 

Askerî Ceza kanununun beş fıkradan mürek
kep olan 7 nci maddesinin (A, B, D, E) fıkraları 
sırf askerî şahıslar hakkında kabili tatbik olduğu
na göre mezkûr kanundan (C) fıkrası çıkarıldığı 
takdirde örfî idare ilân olunan mıntakalarda as
ker kaçaklarına yardım eden, askerî şahısları ita
atsizliğe mukavemeti tahrik eden, bunları isyana 
teşvik eden, âmire veya üste taaruz eden askerî 
şahısların filine iştirak eyliyen sivil şahıslara 
örfî idare mahkemelerince örfî idare kanununun 
6 ncı maddesi delâletile Askerî Ceza kanununun 
75, 93, 94 ve 160 ncı maddelerinde yazılı bulunan 
ve (Seferberlikte) tabirile takyit edilen cezaların 
tatbikma imkân kalmıyacak ve şu suretle bu ağır 
cürümlerin faillerine tabiî zamanlar hükümleri 
tatbik olunmasına mecburiyet hasıl olacaktır. 

Bundan başka (C) fıkrası yalnız Örfî idare 
mahkemesini alâkadar etmekle kalmamakta, 
örfî idare mıntakasmda bulunan diğer askerî 
mahkemelerde muhakeme edilecek şahısların 
işleyecekleri Askerî ceza kanununun 55 : 59, 
63 : 68, 70, 73, 75, 78, 79, 87, 89, 94, 100, 101, 
105, 129, 131 ve 136 ncı maddelerinde yazılı ve 
memleketin müdafaası ve ordunun disiplin ve 
emniyeti bakımından her biri çok mühim hü
kümleri muhtevi bulunduğundan bu maddele
re taallûk etmektedir. (C) fıkrası, kanundan 
çıkarıldığı takdirde bu hallerde seferberliğe ait 
cezaların tatbikma imkân kalmıyacak, alelade 
zamanlara mahsus olan hazar hükümlerile ik
tifa edilecektir. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 3832 
sayılı örfî idare kanunu muvacehesinde (C) 
fıkrasının tatbikma mahal kalmadığı derme-
yan edilmekte ise de mezkûr örfî idare kanu
nunda (C) fıkrası hükmünün zımnen veya sa
rahaten kaldırıldığına dair bir işaret bulunma
mış ve bu kanun daha ziyade örfî idare mah
kemelerinin vazife ve salâhiyetlerini tayin eden 
ve cezaî hükümleri ihtiva etmeyen bir kanun 

olarak tedvin edilmiştir, örfî idare mahkeme
leri ceza hükmederken Umumî ve Askerî ceza 
kanunlarındaki hükümleri tatbikle mükellef 
bulunduklarından (C) fıkrasının örfî idare 
mahkemeleri ve ayni zamanda örfî idare mın
takasmda bulunan diğer askerî mahkemelerce 
dahi tatbiki kanunun ruh ve maksadına ve 
maslahat icabatma uygun görülmüş ve bu se
beplere binaen mezkûr fıkranın kaldırılması 
hakkındaki madde kabul olunmamıştır. 

Her ne kadar bu lâyiha Hükümetten müs
takil bir kanun halinde teklif edilmişse de 
lâyihanın ikinci maddesinin müzakeresinden 
sarfınazar olunmuş ve 3 ncü madde encümence 
kabul olunmamış ve yalnız hükmü mevzuatı
mız meyanma ilâve olunması kabul edilen bi
rinci maddenin Askerî ceza kanununun askepî 
suçlarda şikâyeti taallûk eden 48 nci maddesine 
bir fıkra ilâve olunması tedvin bakımından 
muvafık görülerek mezkûr maddeye bu yolda 
bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Arzolunan sebeplerden dolayı kanunun başlı
ğı da (1632 sayılı Askerî ceza kanununun 48 
nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun) 
şekline ifrağ edilerek Encümence kabul edilmiş 
olmakla lâyiha havalesi veçhile Adliye encüme
nine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Millî M. En. R. Bu M. M. Ve Kâtip 
Diyarbakır Samsun Konya 

Gl. K. Sevüktekin M. F. Engin Vehbi Bilgin 
Bursa Çankırı Erzurum 

Gl. N. Tınaz Dr. A. Arkan A. Akyürek 
Gümüşane Kayseri Kayseri 

Y. Z. Zarbun N. Toker 8. Turgay 
Malatya Manisa Muğla 

Gl. O. Koptagel K. N. Duru 8. Güney 
Samsun Seyhan Urfa 

B. Barkın 8. Tekelioğlu A. Yazgan 
Yozgad 

Celâl Arat 

( Ş. Sayısı i?i) 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/567 

Karar No. 41 

3-V-1941 

Yüksek Reisliğe 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun tadili 
hakkında Millî Müdafaa vekâletince hazırlana
rak îcra Vekilleri Heyetinin 3 - III -1941 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasının Adliye encümeni
ne de havale ve tevdi buyurulması üzerine ih
tiva etmekte olduğu hükümler Millî Müdafaa 
ve Adliye vekâletinin salahiyetli memurları 
huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe beş maddeden ibaret olarak tek
lif edilen lâyihanın Millî Müdafaa encümenin
ce müzakeresi sırasında ikinci maddenin ka
nunlaştırılmasına lüzum görülmediği beyan ve 
ifade edilmiş olmasına mebni bu madde ile 
alâkadar üçüncü maddenin de ipkasına mahal 
görülmediği adı geçen encümen mazbatasının 
mütaleasmdan anlaşılmış ve bu husus ayrıca 
encümenimizde de teyit edilmiştir. 

Bu vaziyet muvacehesinde tetkikatm Hü
kümetin de teklif ve muvafakati dairesinde Mil
lî Müdafaa encümenince tanzim kılınan metin 
üzerinde icrasına karar verilerek askerî kaza
ya tâbi olup Türk ceza kanununa tevfikan ta
kibi izin istihsaline bağlı suçlar hakkında bu 
iznin Millî Müdafaa vekili tarafından verilme-' 
sinin muvafık olup olmıyacağı hususu üzerin
de tevakkuf edilmiştir. Türk ceza kanununa 
tevfikan takibi Adliye vekilinin iznine bağlı 
suçlardan askerî kazaya tâbi olanlar hakkında 

takibat icrası için alınacak müsaadenin Millî 
Müdafaa vekilinden istihsalinde tatbikat ba
kımından fayda mülâhaza edildiği gibi izin 
hakkındaki istisnaî hükümleri lüzumlu kılan 
prensibe de bir muhalefet teşkil etmez. 

Hükümet teklifinin birinci maddesini bu se
beplere binaen kabule şayan gören encümeni
miz madde metnini maksadı tavzih edecek bir 
ibare değişikliği ile yeni baştan tanzime reyle
rin itti fak ile karar vermiştir. 

Bu tavzih, takibi izne bağlı ibaresinin mut
lak manada alınmamasını temin için B fıkrası
na Adliye vekilinin iznine bağlı kelimelerin ilâ
vesi suretile temin edilmiş ayrıca A fıkrasında 
bir ifade değişikliği yapılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

M. Çağıl 
Antalya 

N. Aksoy 
Bursa 

A. Akgüç 
Hatay 

B. S. Kunt 
Kocaeli 
8. Yargı 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
O. N. Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Tokad 
8. Atanç 

Kâtip 
Konya 
G. Gültekin 

Bingöl 
F. Fikri 

Gazianteb 
Ö. A. Aksoy 

Kayseri 
R. Özsoy 
Sinob 
C. Atay 

( 8. Sayısı : İH ) 
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&ÜKÛMETİN TEKLİFİ 

1632 sayıh Âsk&H ceza kanununa müzeyyel kanun 
lâyihası 

MADDE I - Türk ceaa kanunu mucibince 
takibi izine b&ğli suçlara askerî mahkemelerde 
bakıldığı hallerde bu izin Millî Müdafaa vekili 
tarafından verilir. 

MADDE ti - Oeza kanunlarında harp ve 
Seferberliğe ait cezaî hükümler fevkalâde haller
de tatbik olunur. 

MADDE III - Askerî ceza kanununun 7 nci 
maddesinin C. fıkrası hükmü kaldırılmıştır. 

MADDE IV - Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE V - Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe tora Vekilleri Heyeti memurdur. 

8 - m -1941 
Bş. V, 

tor. B. Saydam 
Da.V. 

Faytk Öztrak 
m. v. 
lüoel 

S. İ M. V. 
Dr. ff. Alatas 

Mtt. V. 
0. K. tncedayı 

A4- V. 
Fethi Okyar 

Ha.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
JB, Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

M. M. V. 
S. Artkan 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr.V. 

Muhlis Erkmen 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTİRÎŞİ 

1632 sayılı Askerî Ceza kanununun 48 fici mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1632 sayılı Askerî Ceza kanu
nunun 48 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir : 

Askerî suçlarda şikâyet ve izin 

Madde 48 : 
A) Askerî suçların takibi, şikâyete bağlı de-

ğldir. 
B) Askerî kazaya tâbi olupta Türk Ceza ka

nunu mucibince takibi, izne bağlı suçlar hakkın
da izin, Millî Müdafaa vekili tarafından verilir. 

MADDE 2 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

"t 8. Sayı»:!?!). 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRÎŞÎ 

1632 sayılı Askerî Ceza kanununun 48 nci mad
desini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1682 sayılı Askerî Oeza kanu
nu aşağıda yazılı şekilde değiştirilmştir : 

Askerî suçlarda şikâyet ve izin 
Madde 48 - A) Askerî suçların takibi şikâ

yete bağh değildir. 
B) Askerî kazaya tabi olupta Türk Ceza ka

nunu mucibince takibi, Adliye vekilinin iznine 
bağlı suçlar hakkında izin, Millî Müdafaa vekili 
tarafından verilir. 

MADDE 2 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 171) 
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