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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ankara şehri tmar müdürlüğünün 1938 mali yılı 
hesabı katî kanun lâyihası kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi 1941 haziran ve temmuz ay
ları hesabı hakkındaki mazbata okundu. 

Posta kanununa ek 2721 sayılı kanunun dördüncü 
maddesinin (A) fıkrasına bir kelime ilâvesine, 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadele
lere dair hususî Anlaşma protokolünden iki numa
ralı protokolün dördüncü maddesinde yazılı müdde
tin iki ay daha uzatılması hakkında teati olunan no
taların tasdikma, 

Mazbatalar 
1 — Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkal

âdelerine yapılacak zam hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Millî Müdafaa encümenleri mazbatalar' 
(1/389) (Ruznameye) 

'•* — Devlet demiryolları ve limanları işletme 

1 — Orman umum müdürlüğü 1911 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/702) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

1941 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçe
sine 40 000 lira munzam tahsisat verilmesine 

dair kanun 
MADDE 1 — Orman umum müdürlüğü 1941 

malî yılı bütçesinin 12 nci faslının 1 nci (mah-

[1] 2 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
dair hususî Anlaşma protokolünden iki numaralı 
protokolün dördüncü maddesinde yazılı müddetin 
ekrar uzatılması hakkında Alman Hükûmetile teati 

olunan notaların tasdikma dir kanun lâyihalarının 
birinci müzakereleri icra edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ndıa-
.,et verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Hatay ku alı a 

Şemsettin Günaltay Hamdı Selçuk Vedit L''/.;>,ı>ı c 

umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair D'va u 
muhasebat riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğü 19.38 mal' yılı 
Katî hesabı hakkında kanun lâyihası ve Diva- ı tur 
îıasebat encümeni mazbatası (3/39"', 1/4831 (it ztıa 
meye) 

kemo masrafı) maddesine 40 000 lira munzam 
tahsisat verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Şemsettin Günaltay 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (lingöl), Hamdi Selçuk (Hatay). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 46 — 



î : 8 26-11-1941 O : 1 
2 — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı ağustos ve 

eylül aylan hesabı hakkında Meclis hesaplarının 
Tetkiki encümeni mazbatası (5/44) [1] 

(Mazbata okundu). 
REİS — Malûmat hâsıl olmuştur. 
3 — Erzincan mebusu Saffet Arıkanın, Ar

zuhal encümeninin 25 • VI - 1941 tarihli Hafta
lık karar cetvelindeki 2915 sayılı kararın Umu
mi Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
encümeni mazbatası (4/43) [2] 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Arzuhal encümeni mazbatası okundu). 
SAFFET ARIKAN (Erzincan) — Muhte

rem arkadaşlar, bir kere sayın Reisime bilhas
sa teşekkür ederim ki, bu mazbatayı okuttu. 
Her kes de bu işe tam mânasile ıttıla, keobetti. 
Mesele şudur : 

Bir arkadaş vaktile harekâtı milliyede bu -
lundum diye iddia etmiş ve bunu mahkemede 
tevsik etmiş. Mahkeme bunun yüzbaşılık nasbi
nin filân tarihe kadar uzatılmasına karar ver
miş. Müsaade buyurursanız o kararı okuyorum; 
mahkemenin kararJ şudur: « Emsaline göre üs
teğmenlikten yüzbaşılığa nasbinin 23 temmuz 
1334 tarihli esas tutularak binbaşılık nasbm:n 
da buna göre ilerletilmesine karar verilmiştir ». 

Arkada lar; bu zatın yüzbaşılık tashihi fil„n ta
rihe kadar götürülüyor. Bu yüzbaşılık tashihinin 
götürüldüğü tarihten itibaren, en iyi sicil alan 
arkadaşlar 1929 senesinde ancak terfi ede
biliyorlar. Bu zat 1930, 1931 senelerinde ancak 
sicil alıyor. Aldığı sicile nazaran bu zatın 
1931 senesinde binbaşılık tashihi yapılıyor. 

Arkadaşlar; 1334 tarihinde yüzbaşılık tashihi 
yapılan bir arkadaş, demek ki, sıraya ve hizaya 
giriyor. Mafevklerinin vereceği sicile göre 30 
da, 31 de, 35 de, her ne vakit sicil alırsa 
ancak o vakit terfi edebilir. 30 da terfi sicilli 
almışsa, bu zat ancak 31 senesinde terfi ede
bilir. Bunu ben encümene arzettim. Zannede
rim ki, encümen arkadaşlarım bunu tekrar alıp 
incelemek noktai nazarmdadırlar. Çok istirham 
ederim, bir takrir de veriyorum, müsaade 
buyururlarsa bunu encümene verelim, encü
men bunu tekrar tetkik etsin. (Muvafık sesleri). 

ARZUHAL En. M. M. HAMDÎ ŞARLAN 
(Ordu) — Efendim, muhterem Arıkanm takdim 
ettiği takrir tezahür eden şekle göre.... (İşitil
miyor sesleri). 

Muhterem Arıkanm takdim ettiği takrir, 
Şimdi Mecliste tezahür eden vaziyete göre, 
encümene iade edilecekse bendeniz bir şey de
mem. Eğer bu işin encümen namına müdafaası 
lâzım gelirse bunu da arzedebilirim. (Sonra ses
leri, dinleyelim sesleri). 

[1] 12 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 13 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Arzettiğim şudur ki, Muhterem Arıkanın 
vermiş olduğu bir takrirle bu mazbatanın encü
mene iadesi lüzumu yüksek Heyetin takdirlerine 
arzedilmiş bulunuyor. Eğer takrir kabul edi
lirse encümene verilir, fakat vaki itirazata 
karşı müdafaa etmek lüzumuna kani iseniz ona 
da hazırım. (Dinliydim, müdafaa ediniz ses
leri, gürültüler). 

Müsaade buyurursanız mazbatayı müdafaa 
edeyim. (Peki, peki sesleri). 

Sabri Eryılmaz isminde bir üsteğmen Umu
mî harpte esir olmuş Hindistana sevkedilmiş. 
1336 nisanında îstanbula avdet etmiş, Millî 
grublara iltihak etmiş ve fakat istanbul hü
kümeti tarafından 1334 tarihli olmak üzere yüz
başılığa terfi edilmiş. Bilâhare 1338 senesinde 
İstanbul Millî Hükümete iltihak ettikten sonra 
Erzincana vazifeten gönderilen Sabri Eryılmaz, 
İstanbul Hükümeti tarafından yüzbaşılığa terfi 
ettirilmesi vesilesile o vakitki kanuna göre yüz-

j başılık rütbesi alınmış ve tekrar üsteğmenlik 
rütbesinde bırakılmıştır. Bir müddet sonra Millî 
Müdafaa vekâleti tarafından yine 1334 tarihin
den muteber olmak üzere yüzbaşılık terfii ya-

| pılmış ve hayli zaman bu şekilde yüzbaşılık 
yaptıktan sonra kıdemli yüzbaşılığa terfii için 
vermiş olduğu arzuhaline cevaben, esasen 1334 
tarihinde yüzbaş olmak hakkı yoktur denmiş 
ve 1339 tarihine nasbi tashih edilmişti, yani 
geriye doğru gitmiştir. Bu arzettiğim malû
mat, gerek kendi istidasında ve gerekse Askerî 
temyiz mahkemesinden celbettiğimiz kâğıtlarda 
bulunuyor. 1339 tarihine nasbi tashih edi
lince müteessir olan bu arkadaş, Millî Mü
dafaa vekâletine müracaat etmiş ve kendisinin 
Millî gruplarda bulunduğundan bahsile yine 
terfiinln 1334 tarihinden itibar edilmesini iste
miştir. 

Bu talebi isaf edilmiyor ve bir hayli zaman 
geçtikten sonra kendisi merkeze almıyor, mer
kezde işini takip ederken gruplarda çalıştığına 
göre mevcut defterlerde ismi bulunamadığın
dan dolayı talebinin terviç edilmediği anlaşılı
yor. işte 1338 senesindenberi vazife görmekte 
olan bu zat, millî gruplarda çalışan bir arka
daşının ismini aramak üzere defterleri tetkik 
ederken kendi ismine de defterlerde tesadüf edi
yor. Bunun üzerine vaki müracaati üzerine, 
o zamanki mevcut kanuna göre, Istanbulda mil
lî gruplarda çalıştığı için, bir sene tenzile, bir 
sene kıdemden tenzile dair kararlara kani olma
yan bu arkadaş, Millî müdafaa vekâleti aleyhi
ne yüzbaşılık nasbmın 1334 senesine tashihi 
hakkında dava ikame ediyor. Netice dava, sayın 
Arıkanm da okuduğu gibi, 1334 senesine yüz
başılık nasbınm tashihi için müstedinin bilûmum 
iddiaları varit görüldüğünden, Millî müdafaa 
vekâletinin müdafaalarının reddile, 1334 tarihin
den itibaren yüzbaşılığa nasbmm tashihi ve em-

ı şaline göre de binbaşılığa nasbmm ona göre tas-

_ 47 — 
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hihine karar veriliyor. Sabri Eryılmaz almış ol
duğu bu karar üzerine nasbinin yapılması, 
yani 1334 senesinde yüzbaşılığa ve bundan on 
sene sonra da binbaşılığa nasbimin yapılması 
lâzım gelir diye Millî müdafaa vekâletine müra
caat ediyor. Millî müdafaa vekâleti, elde ilâm 
olmasına rağmen, bu arkadaşın hakkını vermedi
ği için o arkadaş Yüksek Meclise müracaat edi
yor. Yüksek Meclis de arzuhali bize havale edi
yor. Encümenimiz, 1940 tarihinde ittihaz etmiş 
olduğu bir kararla, ilâm hükmünün infazı lüzu
muna karar vermiştir. Bu karar dairesinde mu
amele yapmak mecburiyetinde kalan Millî mü
dafaa vekâleti bu arkadaşın 1334 tarıhile yüz
başılığa nasbini tashih etmiş. Binbaşılığa nas
bini tashih ederken, sicil mevzuunu ele alarak, 
falan tarihlerde sicil alamadığından dolayı an
cak, 1931 tarihinde binbaşılığa tashihine karar 
veriyor; ilâma göre muameleyi noksan gören 
arkadaş, tekrar geliyor ve mahkeme ilâmının 
sarahatine göre, üç senelik hakkımın ziyama 
Millî müdafaa vekâletinin hakkı yoktur diyerek 
ilâmının infazını istiyor. Biz işi tetkik ediyoruz, 
bu arkadaş hakkında sadır olan ilâmla Millî 
müdafaa vekâletinin bu sicil almak mevzuu üze
rinde mahkemeye karşı serdetmiş olduğu müda
faalar, mahkeme tarafından nazara alınmamış
tır. İlâm bu şekilde verilmiştir. 1334 senesin
de yapılan yüzbaşrlık nasbi esas tutularak ona 
göre binbaşılık nasbi yapılması takarrür ediyor. 
Mademki binbaşılık nasbi meselesinde sicil mese
lesi nazara almıyor, o halde 1334 tarihinde yüz
başılık nasbi yapılacağı sırada niçin sicil nazarı 
itibare alınmamıştır? 

Mahkeme 1334 tarihinde sicillinin tashihi lâ
zım gelir diyor. Millî Müdafaa vekâletinin de 
müddeiyatmı dinledikten sonra hasıl ettiği 
kanaatla kararını veriyor. Biz muhterem Saffet 
Arıkanı dinledikten sonra her iki tarafın müd
deiyatmı ve ilâmı ve hüküm evrakını celbettik. 
Tetkikat neticesinde, mahkemenin kararı hata, 
sevap olsun - kesbi katiyet etmiştir. Mahkeme
nin ilâmında, müddeinin bilûmum iddiasının 
kabulüne ve Millî Müdafaa vekâletinin müda
faasının reddine ve 1334 tarihindeki yüzbaşılık 
nasbinin nazarı dikkata alınarak binbaşılığa 
terfiine hakkı olduğuna dair bir karar verilin
ce, bu tarihte sicil almamıştır şeklinde tetkik 
salâhiyetini kendimizde gömüyoruz. Muhterem 
Saffet Arıkan o zaman bizi ikaz ettiler. 1334 
tarihi esas tutularak on sene sonra binbaşılığa 
nasbini kabul ediyorsunuz amma emsalleri aslen 
1928 tarihinde terfi etmemiştir, çünkü 883 sa
yılı kanun hakkında yapılan talimata göre terfi 
edecek iken Şûrayi askerî, ordunun terfi ede
cek olan kadrolarını hazırlamış, 1334 tarihli 
yüzbaşıların terfi kadroları 1928 de değil, 1929 
tarihinde tesbit edilmiştir. Hakikaten 1334 ta
rihli yüzbaşılar 1928 tarihinde değil, 1929 tari
hinde terfi etmişlerdir. O vakit biz de, emsalile 

beraber yürümesi icabeden ve onlardan ileri 
gitmesi doğru olmayan Sabri Eryılmazm nas
bini 1929 tarihine tashih ediyoruz. Biz, mah
keme ilâmlarının, her merciden, her makamdan 
daha çok muhterem tutulması ve Teşkilâtı esa-
siyenin 54 ncü maddesinin tamamile tatbik edil
mesi yolunda Yüksek Heyetinizden aldığımız 
direktif dairesinde hareket ederek kararımızı 
bu noktadan ittihaz etmiş bulunuyoruz. Eğer 
hata ise yine tashih ederiz, emir sizindir. 

İSMET EKER (Çorum) — Bir sual; bu hü
küm hulâsasında (emsalile birlikte) tabiri var 
mı? 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN 
(ördü) — Mazbatada aynen yazılmıştır. 

İSMET EKER (Çorum) — Aşağısında koyu
yorsunuz. Birbirine merbut değil de onun için 
söylüyorum. 

Reis bey, bir sual daha. Çünkü Saffet Bey 
arkadaşımızdan soramıyacağım, mazbata mu
harririnden sormak mecburiyetindeyim. Şu nok
tayı da tenvir buyursunlar. Yüzbaşılıktan bin
başılığa terfi için kanunî müddet on sene olabi
lir. Fakat bu kanuni müddet zarfında sicil 
meselesi kanuni bir mâni teşkil ediyor mu? 
Yoksa idarî bir mâni mi? Kanuni bir mani teş
kil ediyorsa hulâsai hüküm bu kanunun infa
zına mâni değildir. 

ARZUHAL İÜ. M. M. HAMDİ ŞARLAN 
(Ordu) — Âniıyamadım. 

İSMET EKER (Devamla) — Tekrar edeyim, 
eğer sicil alma meselesi kanunî bir mâni ise, 
yani sicil alamıyanlar terfi edemez diye kanun 
böyle bir hüküm koymuş ise o vakit mebdein, 
müntehasmı kanunî maniaya talik etmiş demek
tir. O vakit hulâsai hüküm, mebdein münteha
smı kanunî mania talik etmiş demektir. O mâni 
zail olduktan sonra infaz edilir demektir. Bi
naenaleyh bunun ayrıca tetkiki lâzımdır. 

ARZUHAL En. M. M. HAMDİ ŞARLAN 
(Ordu) — Müsaade buyurursanız arzedeyim: 

1938 tarihinde dava ikame eden Sabri Er
yılmaz o tarihte zaten binbaşı idi. Yani Millî 
Müdafaa vekâletinin görüşü dairesinde, normal 
şekilde sicil almak suretile 1934 tarihinde bin
başılığa terfi ettirilen Sabri Eryılmaz 1938 ta
rihinde kanun ve hukuka mukarin görmediği 
için binbaşı olduğu bir sırada Millî Müdafaa 
vekâleti aleyhinde, binbaşılık nasbinin 1928, 
yüzbaşılık nasbinin 1334 tarihine ircağmı iste
rim. demiştir. Şimdi mahkeme şu iddia ka ra 
şındadır. Binbaşı olabilmek için mutlaka sicil 
almak şarttır. Mademki, sen sicil alamadın şu 
halde 1934 binbaşılık nasbinin 1928 senesine ir-
cağma cevaz yoktur, diyebilirdi. Millî Müda
faa vekâletinin müdafaası zaten mahkemenin bu 
noktai nazarına matuftu. Fakat mahkeme bü
tün bu müdafaatı dinlemesine rağmen 1938 se
nesinde binbaşı olan Sabri Eryılmazm iddiasını 
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tamaınen varit görerek Millî Müdafaa vekâle
tinin müdafaasının reddile şu arzettiğim şekilde 
hüküm verdi. Encümen bu hükmün şuradan, bu
rudan malûl olması noktasından tetkikat yap
maya salâhiyettar değildir. Eğer bu hüküm 
vazih değil ise taraflardan her hangi biri 3410 
numarpb kanunun 14 ncü maddesine tevfikan 
ait olduğu mahkemeye müracaat eder, mah
keme bu kararını tavzih edebilirdi. Bugün 
hüküm sadır olup kesbi katiyet ettikten sonra 
1334 senesi nasbma yanaşmayan Millî Müda
faa vekâleti encümen kararıle yüzbaşılık nasbma 
yanaşmıştır, binbaşılık nasbini yapmamıştır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Reis Bey, 
Mazbata muharririnden bir sual: 

Efendim, şimdi orduda en iyi zaptu raptı ve 
en iyi hakikati meydana çıkaracak, sicil mese
lesidir. Acaba bu adam Lstanbulda bulunduğu 
zaman halife ordusunda hizmet etmiş midir ve 
ne kadar kalmıştır? 

ARZUHAL En. M. M. HAMDİ ŞARLAN 
(Ordu) — Bu zabit İstanbulda hizmet görmüş
tür. Orada Millî gruplarda çalışanların isim
lerinin tutulduğu defterlerde ismi mevcuttur. 
Ancak bu husustaki, kanıma göre bir müzahir 
aza bir de aslî aza diye Millî Müdafaa vekâle
tinin bir tasnifi, vardır. Fakat mahkeme böyle 
bir tasnifi nazarı itibare almıyor. Esasen Tem
yiz mahkemesinin bu takdirini tadile kendi
mizde bir salâhiyet görmüyoruz. Mahkeme 
ne demişse onu olduğu gibi kabul ediyoruz. 

EEİS — Müsaade buyurunuz efendim, bir 
sual daha var. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Bir sual. 
Mazbata muharriri arkadaşım zabitanm terfi
inde mutlaka iyi sicil almanın esas olduğunu 
tabiî bilirler ve iyi sicil almıyan bir zabitin ter-
fiine imkân olmadığı gibi bu sicil almama 
mesebsi taaddüt ederse tekaütlüğüne kadar yü
rüdüğünü de bilirler şüphesiz. (İşitmiyoruz, an
lamıyoruz sesleri). 

Bu esası encümenin de pekâlâ bildiğini ka
bul etmemiz lâzımgddiğine göre askerî mahke
menin de, mevzuatın bu inca noktasını da bi
lebilecek vaziyette olduğunu kabul etmeliyiz. Şu 
lalde, Saffet Arıkan arkadaşımızın buyurdu-
ju gibi hakikaten emekli binbaşı sicil almamış
sa 1929 senesinde terfiine imkân yoktur. Kai
l i ki, mahkemenin kararı yüzbaşılık nasbinin 
;ashihi nok basındandır. Binbaşılığı meselesi 
katı olarak bir karar altına alınmamıştır. Bi
naenaleyh işin tavzihi mevzuunu kabul edelim. 
Takat prensip itibarile orduda uzun zaman de-
/am eden bir sicil işini sakatlama yoluna git
meyelim. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
.~nhyamryoruz, kürsüye gelsin. 

SISRî İÇ ÖZ (Yozgad) — Bu zabitin üsteğ
menliğe tenzili hakkındaki İstanbul Hükûmeti-
in karar tarihi nedir? 
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ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or

du) — Eu zabit istanbul Hükümeti tarafından 
üsteğmenliğe tenzil edilmemiştir. Yalnız millî 
grupta çalışırken istanbul Hükümeti tarafın
dan terfi ettirildiğinden bu terfii de zaten 1334 
tarihinde yapılmıştır. Fakat 1330 tarihinden son
ra istanbul Hükümeti tarafından terfi ettiri
lenler hakkındaki kanuna göre bu temleri geri 
alındığından bu zabitin rüobesi alınmış, yme 
üsteğmen olmuş ve iinadoiuda hizmete iştirak 
ettiğinden 1334 tarihli yine yüzbaşı olmuştur. 
Bir müddet yüzbaşılıkta çalıştıktan sonra kı
demli yüzbaşı olmak hevesile müracaatında 
da 1334 tarihli yüzbaşılık nasbi geri alınıyor, 
üsteğmenliğe tenzil ediliyor. 

Gl. KIAziIM SiiiVUiC.Lj!İKj£N (Diyarbakır) — 
Bahsolunan mahkeme kararı İC2G senesinde çı
kan 863 numaralı kanunun 13 nci maddesini 
tağyir eder mi? Maddeyi okuyorum: Terfide esas 
olan ehliyet sicil ile taayyün eder. siciller tali-
matnamei mahsusuna tevfikan tanzim olunur. 
Bunda esas; bedenen, ahlâkan ve ilmen vazife
sinde liyakat ve mafevk vazifede ehliyettir. 
Bunu tağyir eder mi? 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (De
vamla) — Müsaade buyurunuz, biraz evvel de ar-
zetmiş olduğum gibi bu zaoit Millî müdafaa ve
kâletinin telâkkisi dairesinde 1924 tarihinde bin
başı olmuştur. Amma evvelce sicil alamamış, 
sonradan almış. Sicil aiıpta binbaşı olan bir 
adanı kendisini binbaşılığa 1934 tarihinde terfi 
ettirmiyen Millî mûdaıaa vekâletinin muamelesi
ni yanlış gördüğü için müracaat etmiştir. Şim
di mahkeme, buyurdukları kanana veya buna 
mümasil herhangi bir kanun esasım nazarı itiba
re alarak bu hükmü vermiştir. Eiz bunu tet
kik etmiyoruz, etmeğe de salahiyetimiz yoktur. 
Karar velevki hata ölsün mademki Devlet na
mına icrayi kaza eden bir mahkeme tarafından 
verilip kesbi katiyet eden bir ilânı vardır, infaz 
edilmesi lâzımdır. Bu düşünce i İs huzurunuza 
çıkmış bulunuyoruz. Muhterem Arıkan. ve muh
terem General haklı clabilirbr. Fakat biz mah
keme kararını Meclisin tahlil edeceği kanaatin
de değiliz. Bu bakımdan encümenin kanaati 
budur. 

SAFFET ARIKAN (Erzincan) — Muhterem 
arkadaşlar, bu gün aranızda Erzincan mebusu 
sıfatile bulunuyorum. Evvelâ huzura âlinizde 
şunu arzedeyim ki, Mi:iî Müdafaa vekj.bt.ise 
geldiğim zamandanbori benim ve benden evvel 
gelmiş arkadaşların yapmış olduğa muamelât 
şudur: Mahkeme kararlarım canü gönülden tat
bik etmek. Her vekâlet gibi mahkeme kararla
rına hürmetkar olmak, M.İli Müdafaa vekâleti
nin de borcudur. Yüksek MecMs her şeye hâ
kimdir. Encümen kararını ver.'r ve Heyeti Ga
file nasıl isterse öyle emreder ve hepim; z ona 
itaat etmeğe mecburuz. Nitekim bu, yapılmış
tır. 
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Arkadaşlar, mahkemenin verdiği karar şu

dur : Bu zatin nasbm.n 1334 tarihine götürülme
si. 1334 tarihinde bu zatin, yüzbaşı olmuş ne 
kadar arkadaşı varsa mahkeme bu adaını da 
onların hizasına götürüyor ve o arkadaşları ne 
muamele görüyorsa o muameleye tâbi tutuyor. 
1334 senesinde yüzbaşı olmuş olan arkadaşla
rın terfi zamanı, 1928 değil, 1929 dur. Encü
men evvelâ 28 sonra da 29 yapmıştır. 

Arkadaşlar, sicil işi ile oynamak sizin şiarı
nız değildir. Binaenaleyh, çok rica ediyoum. 
Bunu encümene iade edelim. Bu mesele hak
kında yapılması lâzımgelen kanunî şekil ne ise 
o şekilde muamele yapılsın. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendim, bendenizce bu meselede itirazı ve ihti
lâfı tevlit eden, ilâmm bir noktasının vuzuhsuz 
görülmesidir. Arzuhal encümeninin noktai na
zarı, Mazbata muharririnin izahından anladığı
mıza göre, şudur ı Biz ilâmın tatbikini istiyo
ruz. ilâm diyor ki, yüzbaşlık 1334 e göre ta
ayyün edeceği gibi binbaşıLk ta ona göre düzel
tilsin, Binaenaleyh, Bizce bu kararın infazı l_ı-
zımdır. Yani 1334 tarihine göre nasıp tashih 
edildikten sonra hesap edilerek, bir iki., on se
ne bitirildi mi bu on sene sonu hangi tarihe te-
sadüı ediyorsa, işte ona göre binbaşınk nasbi da 
düzeltilmek lâzımdır. Encümenin mütaleası 
budur. Bu itibarla hesap etmişlerdir, yüzbaşı
lık nasbi 1334 tarihinde düzeltilince 1929 tari
hinde de binbaşılık nasbinin düzeltilmesi lâ
zımdır. demişler. Öyle değil mi Hamdi Bey? 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN 
(Ordu) — Evet. 

FAİK AHMET BARUTÇU (Devamla) — Bi
naenaleyh, biz ilâmın tatbikini iltizam ediyorum, 
diyorlar. Saffet Arıkan arkadaşımız da dijor 
ki, sadece ilimin tatbikini istemekle kalmıyor
sunuz, daha ileri gidiyorsunuz. Çünkü iLm 
sadece sarih olarak yüzbaşılık nasbinin 1334 
olarak düzeltilmesini âmirdir. Alt tarafı, bin
başılık nasbinin da ona göre düzeltilmesi demek
tir. (Bravo sesleri). Eğer sicilli müsait ise, 
münhal mevcut ise terfi kanununun hükümle
rine tevfikan binbaşılık nasbinin düzeltilmesi 
lâzımgelir diyor. Bu da Saffet Arıkan arkada
şımızın noktai nazarıdır. 

Şimdi mahkeme ilâmında binbaşılık nasbi
nin ona göre düzeltilir demesine göre maksadı
nı tebarüz ettirebilmek meselesi kalıyor. Bir va
tandaşın bir davası vardır. Şöyle diyor: «1334 
tarihine yüzbaşılık nasbim düzeltilsin ve buna 
göre de binbaşılık nasbi yapılsın.» güzel. Şu 
halde mahkemenin fikri hakikaten encümenin 
noktai nazarma göre 1334 tarihinde yüzbaşı
lığa nasbi düzeltildikten sonra on seneyi saya
rak binbaşılığa nasbi o tarihte mi olması lâzım
gelir? Yoksa mevzuatı nazarı dikkate alarak 
Arıkan arkadaşımızın dediği gibi sicilli müsait 
ise, münhal varsa, Askerî Şûra kararının muk-

tezası veçhile ve emsali nazarı dikkate alınarak 
yapılmak mı lâzımdır?. Bu noktada ilâmda vu-
zunsuzluk vardır. İşte tavzihi icabeden bu nok
ta üzerinde alâkadar zat Arzuhal encümenine 
müracaat etmiştir. Bendenizce mahkemeye mü
racaat ederek maksadın tavzihini talep etmiş 
olsa idi, daha doğru yapmış olurdu. Mahkeme 
maksadı izah edecekti ve mevzuata göre yap-
mak lâz:mgelir diyecekti. Zaten böyle bir talebi 
davasında yoktur. Davası zaten yüzbaşılığın 
1334 senesine düzeltilmesine aittir. Yoksa yüz
başılıktan binbaşılığa kadar geçmiş olan 
müddet üzerinde durularak on sene mi olması 
lâzım. 13 sene mi olması lâzımdır, bu düzel
tilsin tarzında bir talep ve dava sebketmediği 
için mahkeme bunun üzerinde durmağa lüzum 
görmemiştir. Mahkemeye bu hususta yani 
tavzih iç n bu arkadaş oraya müracaat etme
yip te Arzuhal encümenine müracaat ettiğine 
göre işin muktezası ne olmak lâzımgelir? 

Bendenizce bu iş haddi zatmda bir dava 
mevzuu olduğuna göre yani bu bin halli için 
esasen Askerî Temyiz mahkemesi kararı lâzım-
geldiğine göre biz böyle sicil işlerine karar 
karıştırmamamız lâzımgelir (Bravo sesleri). 

Çünkü arkadaşımızın pek haklı bir noktaya 
temasma bendeniz de işaret edeceğim. Biz böyle 
kanunen hallini mahkemeye tevdi ettiğimiz iş
lerde bir k arar alacak olursak isabetsizliğe düz
mek ihtimalimiz mevcuttur. Bu arkada:: m 
mütaleası doğrudur, dediğimiz ve Arzuhal en 
cümeninin bu kararını bir an için kabul et
tiğimiz takdirde işaret ettiğim bu mahzurlar 
derhal kendini gösterir. O takdirde meselâ bu
nun emsali olan gayet iyi sic'.l almış olanlar 
vardır, onlardan daha evvel bunun binba^ılağa 
nasbinin düzeltilmesi ki bu garip bir neticeye 
varmak ihtimali mevcuttur. Bu bakımdan bu 
gibi işlere bizce karışmamak en muvafık ve 
kanunî olan şekildir. Ait olduğu mahkemeye 
müracaat etmiş, karar almış. Sonra diyor ki 
yüzbaşılık nasbimi 1334 olarak düzeltin, bin
başılığının da ona göre düzeltilmesi lâzımgelir. 
Müracaat edeceği yer, Millî Müdafaa vekâleti
nin kararına, razı değilse, tavzihi için 
mahkemeye gider, isterse tavzihini ister, 
isterse yeniden dava ikame eder. Bu, ilâmm 
tatbikatı dolayısile yeni hadis olmuş bir vazi
yettir. Benim binbaşılık vaziyetim yanlış ola
rak düzeltilmiştir der ve oraya müracaat eder. 

Bu, zatî muamelelere müteallik bir mevzu
dur. Bu bakımdan bendenizin kanaatımca bu
nun, ait olduğu mahkemelere gitmesi icabeder. 
Arzuhal encümenine bunun yeniden tetkik edil
mesi için gitmesine taraftar değilim. Çünkü fa-
idei zaide olur. Çünkü encümen noktai nazarını 
bildirmiştir. Ama hukuk bakımından da tetkiki 
icabeder noktaları vardır diye bir kere de Ad
liye encümeninin noktai nazarının alınması mu-
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vafık olabilir ve lâzımdır. Bu mevzu esasen ta
mamen mahkemeyi alâkadar eden bir mevzudur. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar, Faik 
arkadaşımız infazı zarurî olan noktayı pek gü
zel izah etti. Bendeniz de Faik arkadaşımızın 
mutalealarını teyit edecek bir iki noktayı arzet-
meü istiyorum. 

İstida encümeni Mazbata muharriri arkada
şımız bu dava ve iddianın safahatını pek güzel 
anlattılar. İstida encümeninin vermiş olduğu 
kararın mesnedi neticei hükme dava safahatın
dan intikal tarikile varmaktadır. Dava safaha
tında dermeyan edilen müdafaalar nazarı dik
kate alınmadığı için neticei hüküm mutlak ve 
katidir demek istemişlerdir. Bendenizce burada 
bizim nazarı dikkate alacağımız nokta, yani 
infazını zarurî gördüğü nokta hükmün netice
sidir. Görüyoruz ki hükmün neticesi binbaşılı
ğa terfi için yüzbaşılığa terfi müddeti mebde 
ittihaz edilerek ona göre yürütülmesidir, emsa
line göre; o halde, Faik Bey arkadaşımızın de
diği gibi, ona göre düzeltilmesi ve yürütülmesi 
terfi için yalnız lâzım olan kanunî müddetle 
iktifa değildir. Kanunun terfi için koyduğu 
şartları da istilzam eder. Binaenaleyh, kanunen 
terfi etmek için yalnız müddeti değil aynı za
manda kanunî şartları da ikmal etmesi lâzımdır. 
Neticei hüküm bunu ikmal edilmemesi mana
sını tazammun etmemektedir. Gerçi müdafaa sa
dedinde söylenen bu gibi şeylerin bertaraf edil
miş olmasına göre encümenin anladığı gibi böyle 
bir netice çıkarmak mümkün isede neticei hü
küm, hulâsai hüküm terfi mebdeinive münte-
haya ait olan şartların tayinini Millî Müdafaa 
vekâletine bırakmıştır. Bundan dolayı bu cihet
lerin esas encümende bir daha nazarı dikkate 
alınmak üzere tetkik edilmesi doğru olur kana-
atmdayım. 

FUAD SİRMEN — (Rize) — Arkadaşlar, 
bendenizin söyliyeceğim sözlerin kısmı azamini 
İsmet Eker ve Faik Barutçu arkadaşım söyle
diler. Vatandaşların hukukunu himayede ve 
mahkeme ilâmlarının infazında çok titiz davra
nan Arzuhal encümeni, bu mevzuda da titizliği, 
bendenizce, çok ileri götürmüş ve ilâmın şümul" 
sahasını kendiliğinden genişletmiştir. Bu itibar
la Arzuhal encümeninin son karan, benden ev
vel söz söyliyen arkadaşların izah ettikleri se
bepler dolayısile, yerinde değildir. Bendeniz 
arkadaşların ileri sürdükleri sebepleri tekrar et-
miyeceğim. Yalnız bu mütaleaları teyit için eli
mizde mevcut kanun ahkâmma işaret etmekle 
iktifa edeceğim. Bu gün askerî kaza merciini 
teşkil eden Askerî temyiz mahkemesinin tetkik 
3debileceği meseleler, kanunu mahsusunda gös
terilmiştir. Bunlar, Millî müdafaa vekâletinin 
zarurî gördüğü ve kendi mensupları aleyhinde, 
her noktadan tadat ederek, bir dava açılabilece
ğini göstermektedir. Fakat sicil almak gibi, 
loğrudan doğruya mafevk mercilerin takdir sa

lâhiyetleri dairesine giren hususlarda dava açı
lamaz. Ben sicil almağa lâyıktım, alamadım di
ye bir dava açılamaz ve böyle takdir sahasma 
giren bir hususa müdahaleye imkân yoktur. Çün
kü tamamen takdire müteallik bir meseledir. 
Fakat kanunî müddetini doldurmuş, sicil de al
mış, buna rağmen terfi ettirilmemiştir. Bina
enaleyh bu, bir idarî muamele, bir idarî kaza 
mevzuunu teşkil eder. 

Şimdi burada gerek mahkeme ilâmından an
laşıldığına, gerek Arzuhal encümenimizin verdi
ği malûmata göre, takdire taallûk eden hususata 
mahkeme karar vermiyeceği için, mahkemenin 
ilâmından, Arzuhal encümeninin çıkardığı ma
nanın çıkarılmasına imkân yoktur. Tıpkı bunun 
ifade ettiği hüküm, ancak ve ancak, Faik Ah-
med Barutçunun dediği gibi, yüzbaşılık nasıp 
tarihi mebdeinin 1334 tarihine alınmasından 
ibarettir. Yine bu mebdee göre, mukannen 
zamanı doldurduktan sonra bu adam binbaşı 
olur denilemez. Kanun, bu hakkın tayinini 
mahkemeye bahsetmemiştir. Binaenaleyh Arzu
hal encümeninin de ilâmdan bu neticeyi çiKar-
mağa hakkı ve salâhiyeti yoktur. Bu mütaleayı 
arzatmekten maksadım, arkadaşların ileri sür
düğü noktai nazarı teyit eder ve Arzuhal encü
meninin noktai nazarının doğru olmadığını gös
terir. Bendenizce mesele tavazzuh etmiştir. Yük
sek Heyetiniz Arzuhal encümeninin mütaleası-
nm doğru olmadığını kabul buyurursa, Arıkan 
arkadaşımızın verdiği izahata göre, encümen 
yeni bir mazbata ile huzurunuza gelir ve mese
le de kapanmış olur. 

SAFFET ARIKAN (Erzincan) — Çok sa
yın arkadaşlarımızın verdiği kıymetli izahlarla 
mesele tenevvür etti. Yalnız Heyeti umumiye-
mizin iç rahatlığı için sizlere, müsaade buyu
rursanız, askerî temyiz mahkemesinin sicil hak
kındaki bir kararını okuyacağım: 

Bu herhangi bir arkadaş içindir. Diyor ki, 
« müracaat etti, tetkik ettik ve saire .. » Verdi

ği karar şudur: «filân tarihli kıta sicillinin yuka
rı rütbeye tasdikli olmadığı anlaşılmasına ve 
bu suretle mezkûr sene sicilline bazı emsali veç
hile girmemiş olduğundan terfia müstahak ola
mamasına binaen davasının reddine karar 
verildi » Binaenaleyh, Askerî Temyiz mahkeme
sinde sicil mevzuu asla yoktur ve sicil mevzuu 
olduğu zaman da davalar sadece böyle reddo-
lunur. (Güzel sesleri). . 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, Arzu
hal encümeninin ittihaz edip bize dağıtılan ka
rar cetveli içerisinde şöyle bir karar gördüm. 

Diyor M; 28 - IV - 1941 tarih ve 2915 sayılı 
karar da « . . . bu teahhur ve yolsuzluğa sebep 
olanlar hakkındaki kanunî takibat yapılmak 
üzere Millî Müdafaa vekâletinin dikkat nazarı 
çekilmesi... » Bu dava Eryılmaz işi için. Tetki-
kat yaptım, bunun safahatı şudur: Bu Eryıl-
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FAİK AHMET BAEüTgu (Ordu) _ Efen
dim, Eefik înce arkadaşımız üç noktaya temas 
ediyorlar, eliyorlar k i : bidayeten Arzuhal en
cümenince verilmiş bir karar vardır, ilâm muh
teviyatının infazına mütealliktir. Ş'mdi biz 
ikinci defa,, bu ilam infaz edilmed'.ğinden dola
yı, alâkalının müracaati üzerine, Arzuhal encü-
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meninin verdiği ikinci karar da takibat yapıl
sın tabirini görür görmez aâkalanmş o-uyoruz. 
Bu hareketimizden mânayi sezmek lâz-mdır de
diler. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Evet. 
FAÎK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 

İkincisi, dediler ki, şimdi biz şayet b.rincı kara
rın aksi bir karara varacak olursak, tamamen 
tenakuza düşmüş oluruz. 

Üçüncü nokta olarak da, tashihi karar ta
lebine karşı mahkeme, Miliî Müdafaanın bütün 
iddiaların; reddetmiştir dediler. 

Şimdi efendim, birinci karar, Arzuhal encü
meni mazbata muharriri arkadaşımızın ifadesi
ne nazaran, ilâm muhteviyatının infazna dair-
dir. Aynen ve her zaman da istenecek olan bu
dur. İlâm ne diyorsa infazı, lâzımdır. 

Şimdi Arzuhal encümeni ikinci kararında, 
ise daha ileri gidiyor ve ilâmın muhtevas.ni 
genişletiyor. Diyor ki, mahkemenin « yüzba
şılık nasbi 1334 olarak tashih edilsin, binbaşı
lık nasbi da tarih sayılarak düzeltilsin ». Bj.nu 
demesi yerinde değ.ldir. Biz bu ilâmdan şu ve 
bu şekilde mâna anlaşılması lâzımgelir diye, 
mahkemelere verilmiş işlerde karar aımak salâ
hiyetini kendimizde göremeyiz şüphesiz. Mah
keme bir karar vermiştir ve mahkemenin ver
diği bu karar üzerinde tereddüt ediliyorsa ta
raflardan biri bunun tavziihni yine mahkeme
den ister. İlâmın bazı hükümleri müphem olursa, 
gayri vazıh bulunursa alâkadar maliKemeye mü
racaat eder, tavzifini isteyebilir. Şu halde 
herhangi bir ilâmın bir noktasında vuzuhsuz
luk vardır diye onun manasını biz muhtevasını 
tevsi suretile izaha girişemeyiz. Bir defa veri
lecek Arzuhal encümeninin noktai nazarı kabul 
edilmediği takdirde bu, kararımızda, ilâmın in
fazını talepten başka bir şey olmıyacaktır. Yani 
ne eksiltme ne de tezyidi ifade eden bir karar 
oimıyacak tabiî. 

Refik İnce arkadaşımız diyor bir noktaya 
temas ettiler; dediler İd: Millî Müdafaa veka
leti tashihi karar talebinde bulunmuş. Binaen
aleyh tashihi karar talebi de reddedildikten 
sonra mesele kalmamıştır. Tashihi karar tale
binin mahkemelerce nazarı dikkate alınması 
için sebkeden davanın mevzuuna taallûk ve 
sebeplerine istinat etmesi lâzımdır. Esasen bu 
zatm binbaşılığa nasbi tarihinin yanlışlığına 
dair - Yüzbaşılık değil - bir davası da mevcut 
olmadığına göre eğer Millî Müdafaa vekâletinin 
bilâhare yaptığı tashihi karar talepleri mevcut 
olmayan bir dava etrafında yapılnrş itdialar 
olsa bile, reddedilen tashihi kararm bunun 
üzerinde hiç bir tesir ifade eden manası olamaz. 
çünkü böyle bir dava yoktur, binbaşılık nasbi 
yanlış olmuş, 1928 de olması lâzımgelirken 1931 
de olmuş diye bir dava ve hüküm olsaydı ve bu 
davaya ait Millî Müdafaa vekâletinin tashihi ka

rar talepleri reddedilmiş bulunsaydı o vakit arka-
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i daşımızm istitlâl ettiği manayı taşıyan bir va-
j ziyet karşısında kendimizi görebilirdik. Böyle 
| b r̂ dava yoktur, bu adamın sadece davası, yüz

başılık nasbinin 1334 olarak tashihine dairdir, 
binbaşılık nasbini da ona göre düzeltin diyor. 

ı Dava böyle olduğuna göre ve mahkemenin 
hükmü de «ona göre düzeltilsin» tarzında bu
lunduğuna göre, bunun hiç bir zaman manası, 
on seneyi sayarak binbaşılığa nasbi ona göre 
düzeltmek değildir. Binaenaleyh bendenizce 
mesele tavazzuh etmiştir, işin İstida encümenine 

! iadesini yerinde bulmam. Eğer bu hukuki nok-
! talardan daha ziyade incelemek istenirse Adliye 

encümenine gitmesi daha doğrudur. 
| İSMAİL KEMAL ALFSAR (Çorum) — Her 
i memur otomatikman terfi etmez. Behemehal si

cil alması lâzımdır. 
REİS — Müsaade buyurun efendim, daha 

evvel söz alanlar var. 
ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN 

I (Ordu) — Efendim, işi hukukî bakımdan tahlil 
I eden arkadaşların kanaat ve mütalealanna göre 
I Arzuhal encümeni mevcut ilâmı tevsi etmek su

retile kendisine mevdu olan bir vazifeyi yanlış 
tatbik ediyor şeklindeki mütalealanna karşı 

I maruzatta bulunacağım. Bir defa Faik Ahmet 
Barutçu arkadaşımızın dediği gibi ilk maru-

I zatımda arzetmiş olduğum üzere eğer kararda 
I mucibi tavzih bir nokta varsa iki taraftan birisi 

ta bidayetten ait olduğu mahkemeye müracaat 
etmeleri lâzım gelirdi. Bu müracaat keyfiyeti 
ise yalnız Sabri Eryılmaza ait değildir. Ayni 
zamanda Millî müdafaa vekâletine de aittir. 
Kesbi katiyet etmiş bir ilâm lâzımülicra ve infaz 
bir hale gelmişse, muhteviyatı mucibi tavzih gö
rülürse gerek ilâmı istihsal eden mahkûmunleh 
ve gerek aleyhine ilâm sadır olan mahkûmün-
aleyh tavzih için müracaat edebilir. İki ta
raf ta kanunî müddet içinde müracaat etmemiş
tir. Taraflara böyle bir müracaatta niye bulun
madınız diye Arzuhal encümeninin bir sual tev
cihine hakkı olmadığı gibi bir mahkeme bir 
davaya baktıktan sonra, ayni davayı bir daha 
bakmıyacağmdan, hak sahibinin en son merci 
olarak müracaat ettiği Arzuhal encümeni bir 
vatandaşa ikinci bir dava açmak suretile vatan
daşı yanlış yola sevketmesi varit değildir. Bir 
mahkemede bir defa karar verildikten sonra 
ikinci müracaatta, davaya bakılmıştır diye ikin
ci müracaati reddeder. Sırf bu vatandaşın hak
kını müdafaa etmek için maruzatta bulunmuyo
rum. Encümenimizin mevzuu Devlet mahkeme
lerinden sadır olan bir ilâmın infazına müteda
irdir. 1934 senesinde binbaşı olan Sabri Eryıl-
maz Millî müdafaa vekâletinin huzurunda dava 
açmış olduğuna göre Millî müdafaa vekâleti ken
disi bu davacının karşısında müdafaasını yapa
mamış ise kusurlu kendisidir . Sabri Eryılmaz 

I karşısında, talebi veçhile binbaşılığa tashihine 
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imkân yoktur şeklindeki müdafaalarını serdet- j 
tikten ve binnetice ret karan aldıktan sonra bu 
sefer vatandaşın istihsal etmiş olduğu ilâm ken
disine binbaşılık nasbinin davası şeklinde tas
hihi mucip bir hüküm ifade eden ilâmına kıymet 
atfı lâzımdır. Muhterem Saffet Arıkanm encü
menimizi teşrifinde teklifleri bize gayet uygun 
gelmişti. Derhal kendilerine temayül ettik ve ı 
haklı gördük. Encümen bir anda Saffet Anka- I 
nm noktai nazarına iştirak etmiş oldu. Yalnız 
müstsdinin Millî müdafaa vekâleti huzurunda 
dermeyan etmiş olduğu talepleri ve sizin derme-
yan etmiş olduğunuz müdafaaları ve mahkeme 
esbabı mucibe kararını görelim de daha ziyade 
tenevvür edelim dedik. Ondan sonra bunları ge
tirttik, O zaman kendilerine iltihak ettiğimiz 

< Saffet Arıkanm noktai nazarını bıraktık, başka 
kanaate sahip olduk. Bunun sebebi şudur. İlâmı 
aynen okuyorum: 

«Millî müdafaa vekâletinin müdafaalarının 
reddile yüzbaşrlık nasbile binbaşılık nasbmın 
düzeltilmesi hakkmdaki müddeinin talebinin 
kabulile yüzbaşılık ve gerek buna nazaran bin
başılık nasbmın düzeltilmesine müteallik taleb-
leri yerinde görülmüş ve emsaline göre üsteğ
menlikten yüzbaşılığa nasbi icabeden 28 tem
muz 1334 tarihinin esas tutularak binbaşılık 
nasbmın buna göre ilerletilmeğine karar veril
miş şimdi bu karar çıktığı samanlar ki, Millî 
Müdafaa vekâletinin dediği gibi nesıb tarihi 
1934 olsaydı o halde bu karara lüzum olmazdı. 
Çünkü 1934 tarihinde bu adam zaten binbaşı 
idi. Binbaşı iken nasbmın tashihini isterim di
yor. Bunun üzerine mahkemenin kararı sadır 
olunca Millî Müdafaa vekâleti ne yüzbaşılık ve 

. ne de binbaşılık kararmı infaz etmiyor, Bunun 
üzerine Büyük Millet Meclisine müracaat edi
yor. Encümen ilâmı infaz ediniz diye karar 
verince yüzbaşılık nasbi tashih ediliyor ve sonra 
1931 tarihinde de binbaşılığa nasbi tashih edi
liyor. Bu takdirde de 3 sene kaybettiğini görün
ce Eryılmaz tekrar Meclise müracaat ediyor. 
O zaman biz de malûm olan kararı veriyoruz. 
Encümen ilâmı tevsi etmiştir diyen arkadaşlara 
cevap vermiş oluyorum. Müstedi benim binbaşı
lık nasbimi ilâma göre falan tarihe ir cağ edin 
diyor ve Millî Müdafaa vekâletinin ilâm muh
teviyatına uygun hareket etmediği yolunda 
şikâyette bulunuyor. 

SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ (Kayseri} — Bir 
sual. Mazbata muharriri mahkemenin ilâmında 
Millî Müdafaa vekâletinin varit görülmeven 
müdafaası reddedildi dediğine göre, bu müda
faada sicil vesaire mevzubahs edilmiştir, değil 
mi? 

ARZUHAL En. M. M. HAMDI ŞARLAN 
(Ordu) — Gelmişler, hepsini söylemişler, niha
yet mahkeme bu şekle varmıştır. 

ŞUAÎ> HAYBİ ÜRGÜPLÜ (Kayseri)— Millî I 

Müdafaa vekâleti namına bu siciller mevzubah-
sedilmiş midir, edilmemiş midir? 

ARZUHAL En. M. M. HAMDÎ ŞARLAN 
(Ordu) — İlâmda bu tafsilâtils- yazılmış değil
dir. Lâyihalarında vardır. Lâyihalarında oldu
ğuna göre mahkeme bunu tetkik etti demektir. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Eofendim, usule dair bir söz. Zannederim, bir 
kifayet takriri verildiği zaman okunmak lâ
zımdır. Okunmamıştır. Divanı müakil bir mev
kie sokmamak için bunu geri alıyorum. 

REİS — Şimdi okutacağım. Mazbata mu
harriri söz istedi. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Ben takriri verdikten sonra iki arkadaş söz 
söyledi. 

REİS — Efendim, daha beş arkadaş söz al
mıştır. Müzakerenin kifayetine dair de Ziya 
Gevher arkadaşımızın takriri vardır. 

İSMET EKER (Çorum) — Kifayet aleyhin
de söyleyeceğim. Arkadaşlar, müzakere 
kâfi değil. Yalnız ufacık bir noktanın 
tenviri için kâfi değil. İstida encümeni mazba
ta muharriri arkadaşımız hakikaten bu işle çok 
iştigal etmiş ve çok dikkatle takip etmiştir ve 
bütün kanaatlerini de burada izah etti. Fakat 
evvelâ mutlak olarak ilâmın infazı üzerinde ver
diği karar, Refik İnce arkadaşımızın dediği 
gibi, kesbi katiyet etmiştir. Fakat infazı lâzım
dır denilen bu kararda şekli infaz taayyün et
memiştir. Şekli infazda tahaddüs eden ikinci 
bir dava tekrar Arzuhal encümenine gelmiştir. 
Bu defa Arzuhal encümeni, anladığı gibi, ilâ
mın bütün esbabı mucibesine intikal ederek, 
netice! hükmü mutlak surette kabul ediyorsa, 
1931 senesinde İsrar etmesi lâzımdır. Halbuki, 
tashih ediyor, 1929 da ısrar ediyor. Bir de em-
salile beraber terfii esas tutmuş bulunuyor. Bir 
defa kendisi dahi infaz meselesini mutlak su
rette yapmıyor. Emsalinin terfihini, esas ola
rak koyuyor, 1929 olarak tashih ediyor. Görü
lüyor ki, Arzuhal encümeninin dahi kararla
rında ittırat yoktur. Binaenaleyh Saffet Arıkan 
arkadaşımızın ve bütün arkadaşlarımızın nok
tai nazarları taayyün etmiştir. Bize lâzım 
olan, hülâsayı hükmün infazıdır, kanunun sa
lâhiyet ve şartlarının ihlâli değildir. Bu nok
tai nazardan Arzuhal encümeninin mazbatası
nın, Faik Ahmet Barutçu arkadaşımızın dedi
ği gibi, Adliye encümenine tevdii lâzımdır. 
Bendeniz bu itibarla bu şekildeki mazbata üze
rinde karar vermekte isabet olmıyacağma ka-
niyim. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır,, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İş anlaşıldı, görüşme kâfidir. Takrirlerin 
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reye konulmasını talep ederim. 

Çanakkale Konya 
Z. Gevher Etili H. Dikmen 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkındaki 
takriri reyinize arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul dilmiştir. 

Üç takrir daha vardır onları da okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Mazbatanın tekrar incelenmek üzere iadesini 
teklif ederim. 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Yüksek Reisliğe 
Meselenin, kanunî cihetten tetkike muhtaç 

mahiyette görüldüğünden Adliye encümenine 
havalesini teklif ederim. 

İstanbul 
Ziya Karamursal 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen meselenin bir 

kere de Adliye encümeninde tetkik edilmek 
üzere mazbatanın mezkûr encümene verilmesini 
teklif ederim. 

Trabzon 
F. Ahmet Barutçu 

İSMET EKER (Çorum) — Reis Bey, usul 
hakkında arzedeceğim. îaik Ahmet arkadaşı
mızla Ziya Karamursal arkadaşımızın takrirleri 
birdir, kanunî bakımdan bir madde sebebini 
ifade ettiği için evvelâ onun reye konulması lâ
zımdır. 

REİS — Evet. Her ikisi de birdir. Takrirleri 
tekrar okutuyorum. 

(Ziya Karamursal (İstanbul), Faik Ahmet 
Barutçu (Trabzon) un takrirleri tekrar okundu). 

REİS — Efendim, mazbatanın Adliye encüme
nine havalesi hakkındaki müşterek teklifleri yük
sek reyinize arzediyorum. Kazarı itibare alan
lar . . . Almıyanlar . . . Nazarı itibare alınmıştır. 
Binaenaleyh mazbatayı Adliye encümenine ve
riyoruz. 

Açık reye iştirak etmiyenler varsa lütfen rey
lerini kullansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

4 — Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 
6 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Adliye ve MUM müdafaa en
cümenleri mazbataları (1/636) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

[1] Birinci müzakeresi 6 ncı inikat zaptında-
dır. 

Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci 
maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 3634 numaralı Millî müdafaa 
mükellefiyeti kanununun 68 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kanunun birinci maddesinde yazılı hallerde 
Millî müdafaa mükellefiyetine tabi tutulduğu sa
hiplerine tebliğ edilen her türlü nakil ve cer 
vasıtalarını, kabul edilebilir bir sebebe dayan-
mıyarak Ptfillî müdafaa mükellefiyeti komisyo
nunun tayin ettiği müddet zarfında bildirdiği 
yerde bulundurmayanlar mükellefiyete tâbi tu
tulan nakil vasıtasının kıymetine göre beş lira
dan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile ce
zalandırılırlar. 

Fevkalâde hallerde salahiyetli mercilerce ta
lep vukuundan sonra veya seferberlik ilânında 
motorlu nakil vasıtalarının durumlarını kasden 
orduca istifade edilemez bir hale getirmek sure-
tile bozdukları veya bazı aksammı değiştirdik
leri veyahut yedek alât veya parçalarını kasden 
saklıyarak komisyonlara noksan teslim ettikleri 
sabit olanlar birinci fıkrada yazılı para cezasile 
birlikte üç aydan bir seneye kadar hapis ceza
sile cezalandırılırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir, 

5 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) numaralı cetvelin Millî müdafaa vekâleti 
kara kısmına bir memur ilâvesine dair kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/674) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sual sora
cağım. (Kürsüye sesleri). 

Efendim, kısadır, müsaade ederseniz bura
dan arzedeyim. 

Şimdiye kadar, mevzubahs olan bu kanun 
kaç defa tadile uğramıştır? Buna cevap verin 
başka soracaklarım da var. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Anlıyamadım. 

[1] 16 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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İBRAHİM ARVAS (Van) — Kürsüye gelin 

de tekrar edeyim. 
1 — Şimdiye kadar mevzubahs olan kanun 

kaç defa tadile uğramıştır? 
2 — Bunda adalet tevzii, kanunun adı tev

hit ve teadül kanunu olduğuna göre, bir defada 
temin edilmeli. Böyle parça parça, ayrı ayrı ada
let tevzii cihetine niçin gidilmiştir? 

3 — Bu günkü tadil ile adalet mefhumu ta
mamlanmış oluyor mu? 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABÇI (Muğ
la) — Birinci suale şimdi müsbet bir cevap ver
mek kabil değildir. Böyle bir sual karşısında 
kalacağımı tahmin etseydim bunları toplar ve 
şu kadar defa tadil edilmiştir derdim. 

İbrahim Arvas (Van) — Öyleyse gelecek 
celseye talik buyurulsun. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Müzakerenin onunla alâkası yoktur. 
Velevki on beş defa tadil edilmiş olsun, eğer 
16 ncı olamaz diye bir itiraz kabil olsaydı o va
kit talik kabul olunabilirdi. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — O halde bu, 
deccalın hırkasına döndü. (Gülüşmeler). 

Ve nihayette yine bir şey ifade etmiyor. 
BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABOI (Muğ

la) — Efendim, hâdisat iktiza eder ki, bu gibi 
kanunlar bazan tadil, tebdil edilir. Yani şimdi
ye kadar hiç bir kanun yoktur ki, lâyetegayyer 
olsun. Evvelâ, tagayyür etmez bir şey yoktur 
ve bu beşeriyetin elinde değildir. Bu lüzumu ka
bul ettikten sonra, kanunlar, ihtiyaca göre de
ğiştirilir. Asıl iş, bu mevzuu değiştirmek lâ
zım mı, değil mi? işidir. Yani burada konulmak
ta olan hüküm yerinde midir, değil midir? Bu
nu düşünelim. Zaman zaman tadil için gelen ka
nunların tadili kabul edilmez diye bir kaide 
koymak muvafıkı nısfet değildir. Eğer mevzu 
şayanı kabul ise, kabul edilebilir. Yok bunların 
hepsini bir araya tolıyalım da öyle tadil edelim 
diye bir kaide korsak, ihtiyaçları karşılamamış 
oluruz. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bendeniz, ayni 
dairede, ayni müessesede çalışan memurlar, ay
ni maaşlı memurlar abasında, iki çocuk babası, 
beş çocuk babası ve bekâr olan memurlar ara
sında bir nakil ve ilâve yapmak suretile bu ka
nunun esaslı surette halledileceğine kaniim. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Bu esaslı bir mevzudur. Üzerinde 
durulmak gerektir, bu işi ona talik etmek doğıu 
değildir. Bunu Hükümet düşünsün. Ara sıra da 

.bütçe müzakereleri sırasında mevzubahs oluyor. 
Bunun lehinde söz söyliyecek arkadaşlar çoktur. 
Bunun aksini iddia edecek değilim. 

O meseleyi bu kanunla beraber yürütmeğe 
çalışmak yerinde değildir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Reis Bey lüt
fen bunun encümene havalesini yapınız. 
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Bunun üzerinde bendenizin mütaleatım var

dır, orada arzedeyim. 
REİS — Bir takrir vermeniz lâzımdır. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Müsaade buyu

run yazayım efendim. » 
BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 

Reis Bey, söz istiyorum. Bu teklifin bununla 
münasebeti yoktur. 

Arkadaşlar; müzakere mevzuu olan kanun 
hakkmda icabeden izahatı arkadaşım verdi. Bu 
kanun lâyihası, Devlet memurları maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan ve barem kanunu 
diye şöhret bulan kanunun esaslarını, derecale-
rini ve bunlara ait hususları tadil eder mahiyet
te bir şey değiçdir. Bareme merbut olan kad
ro cetvellerinde, ihtiyaca göre, bazan eksiltme 
ve bazan ilâve şeklinden ibarettir, mütehavvil 
olan kadro cetvellerinde ihtiyaca göre tahavvü-
lât yapmaktır. Maaşlara ait şekiller başkadır. 
Kendileri ayrıca arzettikleri hususat için telılif 
serdederler. Fakat bu günkü mevzuumusun be
yanlar): ile alâkası yoktur. 

REİS — Takrir verecek misiniz? 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Bununla alâka

dar değilmiş, sonra bir teklif veririm. 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 

mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarmm tevhit ve teadü
lüne dair olan 3658 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Milli müdafaa vekâleti kısmında de

ğişiklik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 30 - VI - 1939 tarih ve 3656 

sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî mü
dafaa vekâleti kara kısmına bu kanuna bağlı 
catvelde derece, unvn, adet ve maaşı yazılı 
kadro eklenmiştir. 

CETVEL 
D. Memuriyetin nevi Adet Maaş 

3 Hukuk müşaviri 1 100 
REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 

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

MADDE 2 — 18 mayıs 1929 tarih ve 1455 
sayılı kanunun üçüncü maddesinden Hukuk mü
şavirliğine ait hüküm kaldırılmış ve 5-VII-1939 
tarih ve 3661 sayılı kanuna bağlı cetvelde dör
düncü derece meyanmda gösterilen vekâlet hu
kuk müşaviri mezkûr cetvelden çıkarılmıştır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 
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REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü tatbika 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . : . 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeres bitmiştir. 
6 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazi

feleri hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapıl
masına dair olan 3665 sayılı kanunun, ikinci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyiha
sı ve Bütçe encümeni mazbatası (1/711) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına da

ir olan 3665 sayılı kanunun 2 ne maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Diyanet işleri reisliği teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanunda bazı deği
şiklik yapılmasına dair olan 3665 sayılı kanu
nun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

«Diyanet işleri reisinin tayini 3656 sayılı ka
nunun 6 ncı maddesi hükmüne tâbidir.» 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyen 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir . 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikına Başve
kil ve Maliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı 

hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/370) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
3461 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — İnzibat komisyonu, Umum mü-

[1] 15 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[1] 14 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

dürün veya muavininin başkanlığı altında hu
kuk müşaviri ile muhasebe, mülhak vakıflar 
ve muamelât, zatişleri, varidat ve tahsilat mü
dürlerinden teşekkül ve Memurin kanununun 
bu hususa dair hükümlerine göre hareket eder. 
Vakıflar memurlarına ait işlerde vilâyet ve ka
za inzibat komisyonlarında Vakıflar müdür 
veya memuru aza olarak bulunur. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Kanun baş
lıklarının metni kanunda dahil olup olmadığı 
esasen bir münakaşa mevzuudur. Yani kanun 
başlığı kanundan sayılır mı, sayılmaz mı? 

HASAN SAKA (Trabzon) — Tabiî sayıl
maz. 

KEMAL TURAN (Devamla) — Sayılmadı-
ğma göre birinci maddenin hiç olmazsa «Va
kıflar umum müdürlüğünün inzibat komisyonu» 
diye başlaması lâzımdır. Bu suretle bendeniz, 
maddenin manası tamamlanmış olur kanaatin
deyim. Nitekim esas Vakıflar kanununun bi
rinci, ikinci, üçüncü maddeleri; Vakıflar umum 
müdürlüğünün teşkilâtı şudur, Vakıflar umum 
müdürlüğünün vazifesi şu, şu diye başlar. Ana 
kanunda her üç maddede «Vakıflar umum mü
dürlüğü» kelimeleri konulmuştur. Encümen 
tensip ederse, bu maddenin başına da «Vakıf
lar umum müdürlüğü inzibat komisyonu» de
nilsin, madde daha vazıh olur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Encümen muvafakat eder. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Benimki 
encümenden bir sual. 

Arkadaşlar, malûmu âliniz, İnzibat komis
yonu, memurların muahazesi veya tecziyesi ve
yahut suçlu olup olmadığını tayin edecek bir 
komisyondur. Bu komisyonlar bunu tayin eder
ken, daima kendi müdürlerile veyahut bu işle 
alâkadar olan devair heyetlerinden mürekkep 
azalardan intihap edilir. Şimdi burada bir ek
siklik görüyorum. Malûmu âliniz, Evkafın ba
zı fennî daireleri de vardır, inşaat gibi, sonra 
Gureba hastanesi gibi. Onların da memurları 
vardır. Bir memur hakkında karar verilirken, 
onu en iyi bilen âmirlerinin de, o kararı ve
renler arasında bulunması lâzımdır. Bu kana
atledir ki bu inzibat komisyonlarına inşaat mü
dürünün de ilâvesi lâzrmgelir diyorum. Evka
fın merkezinde olan bütün müdürler bu ko
misyona girmelidir, çünkü vilâyet inzibat ko
misyonlarına nafia müdürleri, sıhhiye müdür
leri ve diğer müdürler dahildr ve bu, çok 
doğrudur. Bnaenaleyh buraya da meslekten 
olan âmirlerin girmesi ve onların da reylerinin 
alınması lâzımgelir. Evkafta da bir inşaat ida
resi vardır. Onlarm memurları hakkında bir 
karar verilirken inşaat müdürünün reyinin de 
inzimam etmesi lâzımgelir. 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) 
— Ne kadar memuru vardır? 
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İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bilmiyo

rum. Zaten bir sualdir benimki, inşaat idare
si var, Gureba hastanesi var. Bu inzibat ko
misyonlarında bunların memurlarına ait bir 
karar verilirken herhalde, müdürlerinin de re
yinin inzimam etmesi lâzımdır. Meselâ bir dok
tor hakkında karar verilmesi icabederse mu
hakkak ki onların âmirlerinin de reyinin inzi
mam etmesi lâzııngelir tabiî. Yalnız mühendis
lerden bahsetmiyorum. Mimarlar da olabilir, 
yeter ki ten adamları bulunsun. 

•DÜ'ı'gü E. M. M. HıfSNU KÎTABOI (Muğ
la) — Eıendim Hükümet inzibat komisyonunu 
teşkil edecek azalar bu idare, bu şubeler âmir
lerinden olmasını teklif etmiştir. Encümen de 
bunu kabul ile iktifa etti. Esas mesele, o idare
yi temsilen bulunacak zevat, diğer şubelerin de, 
yani inşaat ve sair şubelerin de hukukunu vika
ye edeceklerdir. Bu itibarla her şubenin 
âmirlerinin bulunması Encümen lüzumlu 
görmemiştir ve mahzuru da yoktur. Zaten bun
ların miktarının çoğalmasını, inzibat komisyonu 
azalarının miktarının çoğaltılmasını muvafıkı 
nefselenıir görmedik. Onun için Hükümetin 
teklifini kabulle iktifa ettik ve Heyeti Celileye 
şevkettik. 

İZZET ARUKAN ( Eskişehir ) — Bir sual. 
Bütün şubelerin müdürleri girmiştir, eksik olan 
yalnız Evkafın inşaat müdürüdür. Eğer inşaat 
memurları hiç kusur etmiyorlarsa maalmemnu
niye kabul ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABOI (De
vamla) — Sebeplerini arzettim. Hükümetin tek
lifi böyledir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — O halde Hü
kümet söylesin. 

ABDURRAHMÂN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Muhterem arkadaşlar, İzzet Arukan ar
kadaşımızın izah ettiği veçhile, inzibat komis
yonları, nihayet bu işi bilen insanlardan teşekkül 
eden bir heyettir. Evkaf idaresinin fen teşkilâtı 
çok mühimdir ve çok mühim olması lâzımgelir. 
Ellerinde bu kadar kıymeti mimariyeyi haiz 
eserler vardır. Bunları hüsnü idare etmek, ta
mir etmek ve yenilerini yapmak için muhakkak 
mühim bir teşkilâtı fenniyeye ihtiyaç olacak
tır. Bu günkü mevcutların daha ziyade tekem
mül etmesi lâzımdır. Bütçe encümeni, Hükü
metten böyle geldi, biz de böyle kabul ettik 
diyor. Hükümet zühul etmiş olabilir. Bir fen 
adamının yaptığı işi tetkik ederken, kusuru olup 
olmadığını tayin ederken burada bunların başı 
bulunmaması, her halde bir noksandır. Muhase
be müdürünün işini başka birisi nisbeten anlaya- | 

bilir. Fakat bir fen işini fen sahibi olmayan bir 
adamın anlaması daha zordur. Binaenaleyh; İz
zet Arukan arkadaşımızın teklif ettiği gibi, inzi
bat komisyonuna bunun da ilâvesi her halde 
faydalı olur kanaatindeyim (Takrir ver sesleri). 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Encümen kabul ediyor. 

REİS — Ne ilâve edilecektir? 
BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 

İnşaat müdürü. 
REİS — Madde hakkmda başka mütalea yok

tur. Kemal Turan maddenin başına «Vakıflar 
umum müdürlüğü» kaydının ilâvesini, İzzet 
Arukan «İnşaat müdürü» nün inzibat komisyo
nuna ilâvesini teklif ediyor. Encümen de bun
ları kabul ediyor. Maddeyi bu şekilde okutup 
reyinize arzedeceğim. 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
3461 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
İnzibat komisyonu, Umum müdürün veya mua
vininin başkanlığı altında hukuk müşaviri ile 
muhasebe, mülhak vakıflar ve muamelât, zatiş-
leri, varidat, tahsilat ve inşaat müdürlerinden 
teşekkül ve Memurin kanununun bu hususa dair 
hükümlerine göre hareket eder. Vakıflar me
murlarına ait işlerde vilâyet ve kaza inzibat ko
misyonlarında Vakıflar müdür veya memuru 
aza olarak bulunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticelerini arzediyorum: 
1941 malî yılı Orman umum müdürlüğü büt

çesine 40 000 lira munzam tahsisat verilmesine 
dair olan kanuna (269) mebus rey vermiştir. 
Nisap vardır. Kanun (269) reyle kabul edil
miştir. 

Ruznamemizde başka bir şey yoktur. Cuma 
günü saat on beşte toplanılmak üzere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,45 
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4 — SUALLER VE CEVAPLAR 

1 —• Manisa mebusu Refik incenin, Milli Mü
dafaa için alınan hayvanlar bedellerinden muh
telif şekilde kesilen paralar hakkında suali ve 
Millî Müdafaa vekili Gl. Ali Rıza Artunkalın 
tahrirî cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Aydından muhterem Başvekil Refik Sayda
ma 19 - VII -1941 tarihinde şu telgrafı çekmiş
tim : 

(Millî Müdafaaya alman hayvanlar bedeli 
sahiplerine verilirken nal, iaşe, muytabiye, kır
tasiye, iane namları altında her hayvan için ba-
zan on lirayı bulan para kesilmekte olduğunu 
Ödemiş, Söke, Aydın seyahatlerimde gördüm. 
Kanuna, arzunuza muvafık olmıyan böyle keyfî 
ve murakabesi imkânsız paraların alınmaması
na ve alınanların iadesi için emir verilmesini 
yüksek lûtfunuzdan beklerim). 

Bu ricama muhterem Başvekilimiz aşağıdaki 
cevabî verdi. 

(19 - VII - 1941 tarihli telgrafınıza cevaptır. 
Millî müdafaaya alman hayvanlar bedelinden 
muhtelif şekilde on lira kesilmesi hakkındaki se
bep mevziî bir muamele olup Millî Müdafaa ve
kâletince yapılan tahkikat neticesinde bu gibi 
almmış paraların ashabına iadesi takarrür et
miştir) . 

Millî Müdafaa vekâletinden aşağıdaki sual
lere yazı ile cevap verilmesinin temin buyurul-
masmı derin saygılarımla rica ederim. 

8 - VIII - 1941 
Manisa mebusu 

Refik İnce 
1 — Alındığı sabit olan bu paraların mec

muu nedir? 
2 — Bu parayı keyfî olarak alan makam 

sahibinin bu hareketi kanuna aykırı görülerek 
hakkmda takibat yapılmış mıdır? 

3 — Bu paralar sahiplerine iade edilmiş mi
dir? 

T. C. 
M. M. V. 25 -XI -1941 

Askerlik adliyesi şubesi 
Sayı: 41/5827 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
20 - IX -1941 gün ve Veteriner işleri dairesi 

11380 sayılı yazıya ektir. 
Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun tat

biki suretile alman hayvan bedelleri sahiplerine 
verilirken her hayvan başına kesildiği bildirilen 
paralar hakkında vekâletçe yapılan incelemeler 
neticesinde: 

1 - Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 
6 ncı maddesile bu kanuna ilişik nizamnamenin 
53 ncü maddesinin 3 ncü bendinde yazılı (müb-
rem teçhizatlarile beraber alınan vasıtaların kıy
metine bu"teçhizatın fiatları ilâve edilir) fıkra
sının mahallin en büyük mülkiye memurunun ri
yasetinde en büyük maliye memuru ve belediye 
ve ticaret odaları azalarından ve askerlik şube 
reisinden müteşekkil (Millî müdafaa mükellefi
yeti kanununun madde 8) Millî müdafaa mü
kellefiyeti komisyonlarmca tatbikatında muta-
biyeleri zuhur etmiyen hayvanlarm, zamanm 
nezaketi göz önüne alınarak bir an evvel teçhiz
leri ve bu teçhizat için muktazi paranın temini 
maksadile nizamnamenin 53 ncü maddesinin yu
karıda aynen yazılı olan 3 ncü bendine dayana
rak hayvan fiatlarına bu teçhizat bedelleri de 
zammedilmiş ve bu veçhile tahakkuk muamelele
ri yapılmış olduğu 

2 - Bu suretle tahakkuk ettirilen teçhizat be
delleri hayvan sahiplerine verilmiyerek komis
yonlarca tevkif ve hariçten tedarik olunan müb-
rem teçhizat bedellerine sarfedildiği ve bu müb-
rem teçhizata ait para miktarının muhtelif yer
lerde 7 ilâ 10 lira arasında değiştiği. 

3 - Ve binaenaleyh bu teçhizat için muktazi 
paralar hayvan bedellerinden kesilerek değil, 
teçhizat parası namile hayvan bedeline zamme
dilmek suretile temin edilmiş olduğu anlaşılmış
tır. 

4 - Bu muamelelerde Millî Müdafaa komis
yonu heyetlerinin suiniyetleri tesbit edilme
miş ve hatta bu paralardan bakiye kalanlarının 
da Hazineye yatırılmış olduğu görülmüş ve 
yukarıda arzedildiği üzere bu husustaki nizam
namenin 53 ncü maddesinin 3 ncü bendi sara
hatine göre muamele ifa ettikleri kanaatine 
varılmıştır. Bu husus için bir fikir vermek kas-
dile üç şube için aşağıdaki izahat arzolunur: 

A) Ödemiş Askerlik şubesi mmtakasmda 
2 016 lira 4 kuruş toplanmış, bu paradan sarfe-
dilmeyen (ve Hazineye ait olması lâzımgelen) 
157 lira Maliyeye yatırılmıştır. 

B) Söke Askerlik şubesi mmtakasmda 2 713 
lira toplanmış, bundan muytabiyeden maada 
36 adet de semer alınmış, sarfedilmeyen 63 li
ra 60 kuruş Maliyeye yatırılmıştır. 

C) Aydın Askerlik şubesi mmtakasmda 653 
lira 20 kuruş para toplanmış, sarfolunmayan 
14 lira Hazineye teslim edilmiştir. 

5 - Bu itibarla bû şubelerde yapılan hayvan 
mubayaatmda yukarıda arzettiğim veçhile ge^ 
rek komisyonların, gerek şubelerin muamelâ
tında bir suiistimal görülmediği ve Millî Mü
dafaa mükellefiyeti kanununun 6 ncı ve ni
zamnamenin 53 ncü maddesinin 3 ncü bendin-
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deki ibaresinin bu yolda tatbik edilmesinin za
rurî bulunduğunu, Memurin kanununun 39 ncu 
maddesinin verdiği salâhiyete istinaden bu tarz
da telâkki eden komisyonların beyan olunduğu 

şekilde muamele yaptıklarını saygı ile arzeyle-
rim. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Bu zaptın sonuna bağlı 
edilmiştir. 

DÜZELTME 

15 sayılı basmayazıdaki mazbatanın altına (Bursa Nevzat Ayaş) ilâve 

• < • » • 

1941 malî yılı Orman Umum Müdürlüğü bütçesine 40 000 lira munzam tahsisat verilmesine dair 
olan kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
269 
2 60 

0 
0 

156 
4 

[Kabul edenler] 

Afyon Karalımır 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
ilanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
Mobrure (iünonç. 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

An'ui-a 
Bclkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldaİ 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Xmnaıı Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Ay d m 
Dr. Hulusi Alataş 
l)t'. Şakir Şener 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Oülek 

Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambcl 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
tbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Oalib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 

Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Itusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çan km 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalık Rerıda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
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Çorum 

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

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

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevuktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Sam ih tlter 
İskender 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 
îstamat özdamar 
îzzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memet Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmet Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
tbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoguz 
E tem îzzet Benice 
Ömer Küntay 

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

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

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
îzzet Özkan 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
tbrahim Dıblan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
îzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
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 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınaj-

Manisa 
Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Yaşar özey 
Gl. Ali Rıza Artunkal 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizil 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kem al ettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 

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

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
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Sivas 

Abdur rahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Mergube Güriej'ük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Muammer Develi 
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Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yen el 

Urfa 
Gl: Ahmed Yazgan 

Refet Ülgen 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak (î. A.) 
Korgl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 

Anlıoı a 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (Hasta) 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı (M.) 

Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (M.) 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali öngören 
Dr. ^ükrii Emed 
(Hasta) 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyütepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Som yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
(Hasta) 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Mazur) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin D a ver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
GL Refet Bele 

Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Benal Anman (Mazur) 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Rauf Orbay 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
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Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Hıza Türel 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
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Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
irfan Ferid Alpaya 
(î. D 
Rıza Erten 
Halit Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kıbcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmarab 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgoz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
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Meliha Ulaş (Mazur) 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(M.) 

Sivas 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
(Hasta) 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak (V.) 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 
Sırn Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Tbrahim Arvas 
Münib Boya (Mazur) 

Yozgad 
Cplâl Arat 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
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S. Sayısı: 2 
Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/702) 

T. C. 
Başvekâlet 9 -X-1941 

Kararlar dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/4642 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçesine 40 000 lira munzam tahsisat verilmesi hakkında 
Ziraat vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 3 - X -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

1941 yılı bütçsinin 12 nci faslının birinci mahkeme masrafları maddesine konulan tahsisatın 
sene sonuna kadar olan ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmış ve bütçeye konulan 45 000 lira tahsi
sattan pek cüzi bakiye kalmıştır. Dava adedinin günden güne tahminin fevkinde artması ve bir 
çok ceza davalarına müdahil sıfatile iltihakın zarurî görülmesi, muayyen tarifeli vesait bulun
mayan bir çok mahallerde avukatlarımızın davalar dolayısile yaptıkları seyahatlerin otomobil, 
otobüs kira bedellerinin artmasına mebni tahminden fazla masraf ve külfet ihtiyarını mucip ve 
bazı yerlerde aidatla avukat istihdamına mecburiyet hâsıl olması gibi sebeplerin tesirile karşılığı 
1940 varidat fazlamızdan temin edilmek suretile 12 nci faslm birinci mahkeme masrafları madde
sine kırk bin liralık munzam tahsisat verilmesi muktazi bulunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15 - XI -1941 

Mazbata No. 4 
Esas No. 1/702 

Yüksek Reisliğe 

1941 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçe
sine 40 000 lira munzam tahsisat verilmesi hak
kında Ziraat vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
9 - XI -1941 tarih ve 6/4642 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Encüme
nimize havale buyurulmakla Orman umum mü
dürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 

olundu : 
Evvelce Hazine avukatları tarafından takip edil

mekte olan Orman davaları 3904 sayılı kanunla Or
man umum müdürlüğünde yapılan hukuk müşa
virliği teşkilâtına devredilmiş ve icabeden tah
sisat da o tarihten itibaren Umum müdürlük büt
çesine konulagelmiştir. 
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1941 yılı bütçesinin beş aylık tatbiki ne

ticesinde mahkeme masrafları için konan tahsisa
tın yetişmemesi hasebile bu tertibe varidat fazla
sından karşılanmak üzere daha 40 000 liralık 
munzam bir tahsisatın ilâvesi maksadile lâyihanın 
hazırlandığı ve yapılan incelemeler sonunda bu 
yetişmezliğin bu yıl orman davalarının 45 000 
lira gibi mühim bir rakama varmasından ileri 
geldiği anlaşılmış ve Umum müdürlük menfaat
lerinin korunmasını ilgilendiren bu masrafların 
yapılması zarurî görülerek lâyiha esas itibarile ka
bul edilmekle beraber Eneümenimizce orman da
valarının bu yüksek rakamı üzerinde durulmuş
tur. Geçen sene 35 bin kadar tutan orman dava
larının bu sene 45 bine çıkmasında orman me
murlarından bir kısmının askere gitmeleri yü
zünden halk ihtiyaçlarının vakit ve zamanında 
karşılanırı amasmın âmil olduğu izah edilmiş ise 
de yüzde seksenden fazlasını ceza ve mütebakisi
ni de hukuk davası teşkil eden böyle büyük bir 

dava yekûnunun mühim bir halk kütlesi ile idareyi 
muhasım vaziyette bulundurması ihmal nazarile gö-
rülemiyeceğinden biran evvel idarî ve inzibatî 
tedbirler alınarak vatandaşların hak ve ihtiyaç
larının kaçakçılığa mahal vermeden tatminlerine 

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinin 12 nci faslının 1 nci (mah
keme masrafı) maddesine 40 000 lira munzam 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

3 - X -1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 8. Ankan 

imkân verilmesi ve idare için kanunî bir vecibe 
olan tahdid işlerinin teşriî ile ihtilâflara meydan 
verilmemesi tavsiyeye şayan görülmüştür. 

istenilen tahsisatın münakale suretile elde 
edilmesi Eneümenimizce incelenmiş ve bütçenin 
diğer masraf tertiblerinde tasarrufun mümkün 
olmadığı görülmüş olduğundan lâyiha teklif veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Rs. 
Çorum 
/. Eker 

Kâ. 
İstanbul 

F. öymen 
Bursa 

Dr. 8. Konuk 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
R. Erten 

Rs. Y. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Afyon K. 
8. R. Hahpoğlu 

Bursa 
N. Ayaş 
tsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Seyhan 
8. Çam 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bolu 
C. Siren 

Diyarbakır 
R. Bekit 
İstanbul 
S. TJraz 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Yozgad 

A. Sungur 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Tücel A. F. Cebesoy 8. Day 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. tncedayı M. ökmen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1941 malî yılı Orman umum müdürlüğü büt
çesine 40 000 lira munzam tahsisat verilmesi

ne dair kanun lâyihası 

( S. Sayısı : 2 ) 



S. Sayısı: 12 
Büyük Millet Meclisi 1941 yılı ağustos ve eylül ayları 

hesabı hakkında Meclis hesaplarının tetkiki 
encümeni mazbatası (5/44) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
M. H. T. Encümeni 31 - XI - İHI 

Karar No. 15 
Esas No. 5/44 

Lira E. 

Yüksek Reisliğe 

484 944 30 1941 ağustos iptidasında bankada kalan para 
600 886 82 1941 ağustos ve eylül ayları zarfında alınan para 

1 085 831 12 
513 656 55 1941 ağustos ve eylül ayları zarfında sarfolunan para 

572 174 57 Birinci teşrin iptidasında bankada kalan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1941 ağustos ve eylül ayları sarfiyat evrakı gözden geçirile
rek usulüne muvafık görülmüş ve ağustos, eylül içerisinde muhasebece alman para ağustos iptida
sında Ziraat bankasında kalan paraya ilâve edilerek yekûnundan iki aylık sarfiyat çıkarıldıktan son
ra 1941 senesi birinci teşrin iptidasında Ziraat bankasında (572 174) lira 57 kuruş kaldığı anlaşılmış 
ve Ziraat bankasından gelen hesap pusulası da Muhasebe kaydine muvafık bulunmuştur. 

Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

Meclis H. T. E. R. 
Ankara 

Rifat Araz 

M. M. 
Rize 

A. Zırh 

Murakıp 
Çoruh 

M. Kansu 

Kâtip 
Ordu 

H. Ekşi 
Çorum 

Ş. Baran 
Seyhan Sinob 
î. Mete H. Oruçoğlu 





S. Sayısı: |3 
Erzincan mebusu Saffet Arıkanın Arzuhal encüme
ninin 25-VI-1941 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
2915 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası (4/48) 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine * 

Arzuhal encümeninin 25 - VI - 1941 tarih ve 44 sayılı haftalık karar cetvelinde Binbaşı Sab
rı Eryılmaz hakkındaki 28 - IV - 1941 tarih ve 2915 sayılı kararın aşağıda yazılı sebeplere bina
en Dahilî nizamnamenin 57 nci maddesine tevfikan Heyeti Umumiyede müzakeresini arz ve 
teklif eylerim. 

Binbaşı Sabri Eryılmazm 1 eylül 1339 olan Yüzbaşılık nasbi mahkemece tesbit edilen 28 tem
muz 1334 tarihine götürülmüştür. Buna göre de Binbaşılık nasbinin düzeltilmesi lâzım geldiğin
den 1340, 1341 ve 1926 tarihli kıta sicilleri «Tabur komutanlığı yapamaz» ve 1929 tarihli si
cilli de «Tabur komutanlığına yetişmektedir» diye tasdikli olup ancak 12 - IV - 1931 tarihli sicil
linde «Tabur komutanlığı yapacağı» yazılı olduğundan 30 - VIII - 1934 olan Binbaşılık nasbi da 
30 - VIII - 1931 tarihine düzeltilmek suretile mahkeme kararı mevzuata uygun olarak tamamen 
infaz edilmiştir. 

Encümen kararında Binbaşılık nasbinin 30 -VIII - 1928 tarihine götürülmesi hakkındaki kayda 
gelince 863 sayılı ordu terfi kanununa tevfikan tanzim edilmiş olan 4 - IV - 1931 tarih ve 851 
sayılı talimatın neşrine kadar terfi dereceleri o seneki kadro münhalâtma göre Askerî şûraca 
tesbit edildiğinden 28 temmuz 34 nasıplı Yüzbaşılara 30 - VIII - 1929 da terfi derecesi veril
miştir. Binbaşı Sabrinin Binbaşılık nasbinin bu günkü mevzuata göre 10 sene bekleme kaydına 
tâbi tutularak hemnasıplarmdan müsait sicil alanların dahi terfi edemediği bir tarihe götürülmesi
ne kanunî ahkâm müsait değildir. Derin saygılarla. 

Erzincan mebusu 
S. Arikan 



o 
Arzuhal encür 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 
Karar No. 2 
Esas No. 4/43 

Yüksek 

Yüzbaşılık nasbinin 28 temmuz 1334 tarihin
de düzelmesine dair Askerî Temyiz mahkeme
sinden lehine aldığı ilâmı, Millî Müdafaa vekâ
letinin infaz etmemesinden şikâyetle yüksek Re
isliğe müracaatta bulunan emekli binbaşı Sabri 
Eryılmazm hakkında Arzuhal encümeninden 
1940 tarihinde verilen ve ilâm hükmünün infazı 
lüzumundan bahis bulunan kararın Millî Müda
faa vekâletince noksan tatbikından dolayı seb-
keden şikâyet üzerine Encümence ikinci defa 
olarak verilen 28 - IV - 1941 tarih ve 2915 sa
yılı kararda : 28 temmuz 1334 tarihli yüzbaşı
lık nasbinin esas tutularak binbaşılık nas
binin da 30 temmuz 1928 tarihine tashi
hine ve bu teahhür ve yolsuzluğa sebep olan
lar hakkında kanunî takibat yapılmak üzere 
Millî Müdafaa vekilinin dikkat nazarının çekil
mesine karar verilmişti. 

Bu kararın Umumî Heyette müzakeresini is
teyen Erzincan mebusu Saffet Arıkan tarafın
dan verilen takrirde ileri sürülen iki sebepten 
birincisinde : mahkeme kararile yüzbaşılık nas
bi tashih edilen Eryılmaz hakkmda 1340 -1341 -
1926 tarihlerinde verilen kıta sicillerinde mafevk 
rütbeye ehliyeti kabul edilmemiş ve 1929 tarih
li sicillinde ise henüz yetişmekte olduğu bildiril
miş ve ancak 1931 de mafevk rütbeye ehliyeti 
tasdik edilmiş bulunan mumaileyhin binbaşılık 
nasbinin 30 - VIII-1931 tarihine tashihi yapı
labilmiş olduğu bildirilmektedir. Sebeplerin 
ikincisinde ise: her ne kadar Encümen kararın
da binbaşılık nasbinin 30 - VIII - 1928 tarihine 
götürülmesi yazılı ise de 863 sayılı Ordu terfi 
kanununa tevfikan tanzim edilmiş olan 4-IV-1931 
tarih ve 851 sayılı talimatın neşrine kadar terfi 
dereceleri, o seneki kadro münhalatına göre 
Askerî şûraca tesbit edilmiş ve 28 temmuz 1334 
tarihli ̂ yüzbaşıların, terfi dereceleri ise ancak 
30 - VIII - 1929 tarihinde verilmiş olduğu na
zara alınırsa Sabri Eryılmazın binbaşılık nas
binin; bu günkü mevzuata göre on sene bekle
mek kaydına tâbi tutularak 928 senesinde değil, 

( S. Saj 

i mazbatası 

22 - XI - 1941 

Reisliğe 
müsait sicil alan bütün hemnaspları gibi 1929 
da kabul edilmesinin hatıra gelebileceği der-
meyan kılınmıştır. 

Bu takrir münasebetile Encümene davet edi
len Saffet Arıkanın izahatı alındıktan ve bü
tan kâğıtlar okunduktan sonra işin icabı görü
şülüp düşünüldü: 

Emsali gibi yüzbaşılık nasbinin 1334 tari
hine ve binbaşılık nasbinin da buna göre tashi
hine yanaşmıyan Millî Müdafaa vekâleti aley
hine Aeskerî temyiz mahkemesinde idarî dava 
açan babri Eryılmaz hakkında iddia ve müda
faa i ı müteakip mahkemece verilen kararda: 
(Milli Müdafaa vekâletinin varit görülmeyen 
müdafaatmm reddile davacının gerek yüzba
şılık ve gerek buna nazaran binbaşılık nasbinin 
düzeltilmesine müteallik talepleri yerinde gö
rülmüş ve emsaline göre üsteğmenlikten yüz
başılığa nasbi icap eden 28 temmuz 1334 tarihinin 
e3a-j tutularak binbaşılık nasbinin buna göre 
üerletilmesine karar verilmiş) olduğu görül
mektedir. Vekâletçe mucibi tashih görülen 
bu karar aleyhindeki tashihi karar tale
benin de mahkemece reddedilmesine ve ar
tık ilâm hükmünün infazı zarurî bulunma
sına rağmen ayni müdafaa sebeblerini ileri 
sürerek ilâm hükmünü icra etmeyen Millî Mü
dafaa vekâleti aleyhine Yüksek Reisliğe karşı 
sepkeden şikâyet üzerine (ilâm muhteviyatının 
infazı suretile kanun hükmünün yerine getiril
mesi) lüzumuna dair Arzuhal Encümeninden bi
rinci karar sadır olmuştu. 

Encümenin bu kararından sonra, yukarıda 
bahsedilen takrirdeki birinci sebebe dayanarak 
binbaşılık nasbinin 1931 tarihine tashihi sure
tile ilâm hükmünün infaz edildiğini iler süren 
Milî Müdafaa vekâletinin muamelesinden yine 
şikâyet eden Eryılmazın müracaati üzerine En-
cümenimizce 1941 tarihli ikinci karar sadır ol
muştur. 

Bu defada ayni sebeple Encümen kararının 
doğru olmadığından bahsedilmekte ise de vekâ-

sı : 13 ) 



letçe binbaşılığa terfi ettirilmiş olan Sabri Er-
yümazın 1938 de açtığı idarî davanın mevzuu 
nasıp tarihinin tashihinden ibaret bulunmasına 
ve buna karşı müdafaa sadedinde dermeyan edi
len bütün sebeplerin mahkemece rededilmesine 
binaen artık gerek ayni sebeplere ve gerek baş
ka sebeplere dayanarak ilâm hükmünün tama
men infazı cihetine gidilmemesinde isabet görül
memiştir. 

Mahkemelerden sadır olup katiyet kesbetme-
miş bulunan ve icra mevkiinde derhal infazdan 
başka hiç bir muameleye tâbi tutulamıyacak olan 
ilâm hükümlerinin kuvvet ve katiyeti esas teş
kilât kanununun 54 ncü maddesile müeyyettir. 

Bu itibarla sicil alamadığı için emsalile ter
fi ettirilmeyen Sabri Eryılmazm istihsal eyledi
ği mahkeme ilâmile 1334 tardihine tashih edi
len yüzbaşılık nasbınm esas tutularak binbaşı
lık nasbinin da düzeltilmesi karargir olduğuna 
ve esasen binbaşı bulunduğuna göre nasıp tari
hinin mahkeme kararı dairesinde emsalile bir

likte bir tarihe irca ve tashihi zaruridir. 
Ancak 1334 tarihli yüzbaşıların binbaşılıkla

rı 1928 de değil 1929 da kabul ve icra edildiğine 
bu defa encümence ıttıla hâsıl edilmiş ve mah
keme ilâmmda da sarih tarih gösterilmeyerek 
1334 tarihli yübaşı emsallerin terfi tarihleri esas 
tutlmuş olmasına binaen müstedinin binbaşılık 
nasbinin 30 - VIII - 1929 tarihine tashihi sure-
tile 28 - IV - 1941 tarihli ve 2915 sayılı kararı
mızın tashihine ve teahhür ve yolsuzluğa sebep 
olanlar hakkındaki kanunî takibat lüzumunun 
t oy idine ve hazırlanan bu mazbatanın Yüksek 
Heyete arzı lüzumuna karar verildi. 

Arzuhal E, Reisi M. M. Kâtip 
Balıkesir Ordu Samsun 

H. Karan H. Şarlan N. Fırat 
Bolu Balıkesir Çorum 

Lûtfi Gören Feyzi Sözener N. Kayaalp 
Niğde Tokad Gazianteb 

N. E rem M. Develi M. Şahin 

( S. Sayısı : 13 ) 





S. Sayısı: |4 
Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1370) 

T. G. 
Başvekâlet 12 - IV - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1646 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek olarak hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 5 - IV - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı Mucibe 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında olan 3461 sayılı kanunda inzibat komisyonu hak
kında bir hüküm mevcut olmamasına binaen bu kanunun 12 inci maddesi mucibince hazırlanan ni
zamnameye inzibat komisyonu hakkında da bazı hükümler vazedilmişti. 

Mezkûr nizamnamenin Şûrayi devlette tetkik ve müzakeresi sırasında memurin kanunu hüküm
lerine nazaran inzibat komisyonu hakkında konulan madde kanun mevzuu görüldüğünden tayye-
dilmiştir. 

Bunun üzerine emsali dairelerde olduğu gibi Vakıflar teşkilât kanununa da bu hususta ahkâm 
vazedilmesine lüzum hâsıl olduğu cihetle hem bunun ve hem de inzibat komisyonları hakkında olan 
1129 numaralı kanunda gerek vilâyet merkezlerinde bulunan vakıflar müdür ve memurları ve gerek 
tam teşekküllü kazalarda bulunan vakıflar memurları inzibat komisyonları azası meyanmda gös
terilmediklerinden vakıflar memurlarına ait inzibatî cezaların tetkik ve müzakeresi sırasında vakıflar 
müdür ve memurlarının da hazır bulunmasının temini için ilişik kanun lâyihası arz ve teklif kılın
mıştır. 

Kabul buyurulması rica olunur. 



— 2 — 
Maliye ercümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/370 

Karar No. 40 

20 - V -19 W 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 3461 sayılı kanuna ek olarak hazırlanan ve 
12 - IV -1940 tarih ve 6/1646 sayılı Başvekâlet 
tezkeresile Yüksek Meclise arzolunan kanun lâ
yihası Vakıflar umum müdür muavini hazır bu
lunduğu halde Encümenimizce görüşüldü: 

Verilen izahata göre 3461 sayılı kanunda in
zibat komisyonu hakkında bir hüküm bulunma
dığı iyin mezkûr kanuna tevfikan hazırlanan ni
zamnameye l)iı hususta konulmak istenen mad
deye Devlet şûrasmea itiraz edilmiş ve bu eksi
ğin kanun yolile tamamlanması maksadile lâyi
hanın hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Encümenimiz merkezde Vakıflar umum mü
dürlüğünde diğer devairde olduğu gibi bir in
zibat komisyonu teşkiline ve vilâyet ve kaza in

zibat komisyonlarında vakıflara ait işlerde bu 
idarenin mahallî müdür veya memurunun hazır 
bulumııasma imkân verecek olan kanun lâyiha
sını müzakereye şayan bulmuş ve birinci madde 
şekil ve ifadeye ait tadilât ile Hükümetin tekli
fini kabul etmiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gön-
clvilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Rs. 
İstanbul 

A. Bayındır 
Kayseri 

Ö. Taşçıoğlu 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
Kırklareli 
/ / . Kuleli 

Kâtip 
Malatya 

Nasuhi Bay dar 
Kırşehir 
/ . Özkan 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 16 
Esas No. 1/370 

22-XI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 3461 sayılı kanuna ek olarak hazırlanan 
ve Başvekâletin 12 - IV - 1940 tarih ve 6/1646 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Maliye encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize de tevdi buyurulmakla Vakıflar 
Umum müdür muavinile Bütçe ve Malî kontrol 
Umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu: 

Vakıflar Umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 3461 sayılı kanunda İnzibat komisyonuna 
dair bir hüküm bulunmadığı gibi Memurin ka
nununun 52 nci maddesini tadil eden 1129 nu
maralı kanunda vilâyet merkezleri ile kazalar
daki inzibat komisyonlarında bu umum müdür

lük memurlarına taallûk eden işlerde Vakıflar 
müdür ve memurlarının aza olarak bulunacak
ları hakkında bir kayıt mevcut olmadığından bu 
iki noksanı telâfi etmek üzere hazırlandığı anla
şılan kanun lâyihası encümenimizce esas itiba-
rile kabul edilmekle beraber Maliye encümeni
nin tanzim ettiği metin üzerinde yapılan müza
kerede bazan uzun boylu incelemelere ihtiyaç 
göstereceği aşikâr bulunan inzibatî işlerin 
Umum müdürün diğer mühim ve esaslı vazife
lerine engel teşkil etmesi ihtimali göz önüne alı
narak indelhace Umum Müdür muavininin de 
İnzibat komisyonuna riyaset edebilmesi masla
hata daha uygun görülmüş ve madde bu ufak 
tadille kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 14 ) 



_— 3 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Beisliğe sunulur. 
Reis 
Çorum 
t Eker 
E&tip 

İstanbul 
F. üymen 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 

ReisV. 
Kastamonu 

Afyon K. 
Ş. JB, Hatipoğlu, 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Bursa 
Dr. S. Konuk W. Ayaş 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Antalya 
N. S. Sümer 
Bursa 

F. Güleç 
Diyarbakır 

R. Bekit 

Elâzığ 
M. F. Altay 

îstanbul 
S. Vraz 

Kırklareli 
B. Denker 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
Ş. Çam 

Giresun İsparta 
M. Akkaya R. Ünlü 

Kayseri Kayseri 
FMaysal S. H. Ürgüblü 

Konya Maraş 
R. Türel M. Bozdoğan 

Ordu Samsun 
27. Yalman M. A. Yörüker 

Tunceli 
M. Yenel 

(S . SapsıA 14) 
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HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
3461 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnzibat komisyonu, Umum mü
dür muavininin başkanlığı altında hukuk mü
şaviri ile muhasebe, mülhak vakıflar ve mua
melât, zatişleri, varidat ve tahsilat müdürlerin
den teşekkül ve Memurin kanununun bu husu
sa dair hükümlerine göre hareket eder. Vilâ
yet inzibat komisyonlarında Vakıflar memur
larına ait işlerde Vilâyet vakıflar müdür veya 
memurları ve teşkilâtı müsait bulunan kaza
larda kaza vakıflar memurları aza olarak bu
lunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 
S. î. M. V. 

Dr. îT. Alataş 
Mü. V. 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 

5-IV-1940 
M. M. V. 
S. Artkan 
Mal. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

A. Çetinkaya 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTtRÎŞt 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
3461 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnzibat komisyonu, Umum 
müdürün başkanlığı altında Hukuk müşaviri 
ile muhasebe, mülhak vakıflar ve muamelât, 
zatişleri, varidat ve tahsilat müdürlerinden te
şekkül ve Memurin kanununun bu hususa dair 
hükümlerine göre hareket eder. Vakıflar me
murlarına ait işlerde vilâyet ve kaza inzibat ko
misyonlarında Vakıflar müdür veya memuru 
aza olarak bulunur. 

MADDE 2 — HükûmetinM aynen. 

MADDE 3 — HükûmetinM aynen. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
3461 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDEU1 — İnzibat komisyonu, Umum mü
dürün veya muavininin başkanlığı altmda hu
kuk müşaviri ile muhasebe, mülhak vakıflar 
ve muamelât, zatişleri, varidat ve tahsilat mü
dürlerinden teşekkül ve Memurin kanununun 
bu hususa dair hükümlerine göre hareket eder. 
Vakıflar memurlarına ait işlerde vilâyet ve ka
za inzibat komisyonlarında Vakıflar müdür 
veya memuru aza olarak bulunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

)>m<t .«.. 

( S. Sayuı : 14 ) 





S. Sayısı: 15 
Diyanet İşleri Reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair olan 3665 
sayılı kanunun ikinci maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/711) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4987 

11-XI-1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına da
ir olan 3665 sayılı kanunun (2) nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetinin 6 - XI -1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Diyanet işleri reisliği vazifesinin arzettiği hususiyete binaen bu vazifeye tayinde 3656 sayılı 
"ununun 6 ncı maddesi hükmünün tatbiki zarurî görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu sebeple ha
zırlanmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 13 
Esas No. 1/711 

22 - XI -1941 

Yüksek Eeisliğe 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri 
tkkmdaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına 
ir 3665 sayılı kanunun (2) nci maddesine bir 
"ra eklenmesi hakkında Başvekâletin 11-XI-
341 tarih ve 4987 sayılı tezkeresile Yüksek Mec-
:e sunulan kanun lâyihası Encümenimize ha-
Je buyurulmakla Başvekâlet müsteşar muavi

ni ile Bütçe ve Malî kontrol umum müdürü ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Diyanet işleri reisliğinin derkâr olan ehem
miyet ve hususiyetine binaen indellüzum teşki
lât haricinden bir zatin dahi bu makama nasb ve 
tayinini temin etmek üzere lâyihanın hazırlandı
ğı anlaşılmış ve mucip sebepler Encümenimizce 
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varit görülmekle aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. Kâtip 
Çorum Kastamonu Muğla istanbul 

î. Eker H. Kitahcı F. Öymen 
Afyon K. Antalya Bolu 

Ş. Basit Hatipoğlu N. E. Sümer G. S. Siren 
Bolu Bursa Bursa 

Dr. Zihni Ülgen Fazlı Güleç Dr. Sadi Konuk 

Diyarbakır 
Büstü Bekit 

İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İstanbul 
S. Uraz 

Kırklareli 
Suad Hayri Ürgüplü B. Denker 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
S. Çam 

Giresun 
M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Konya 

B. Türel 
Ordu 

H. Yalman 
Tunceli 
M. Yenel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına da
ir olan 3665 sayılı kanunun 2 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Diyanet işleri reisliği teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanunda bazı deği
şiklik yapılmasına dair oları 3665 sayılı kanu
nun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

«Diyanet işleri reisinin tayini 3656 sayılı ka
nunun 6 nci maddesi hükmüne tâbidir.» 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Başve
kil ve Maliye vekili memurdur. 

6-XI-1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Artkan 
Da. V. 

F. öztrak 
M'f. V. 
Yücel 
S. t. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. T. V. 
B. Karadeniz 

C. K. încedayı 

Ma. V. 

îk. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına da
ir olan 3665 sayılı kanunun 2 nci maddesine 

bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifinin birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümet teklifinin üçüncü 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 15 ) 



S. Sayısı: |G 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 

, olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin 
Millî Müdafaa vekâleti kara kısmına bir memur ilâve

sine dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/674) 

T. C. 
Başvekâlet İU - VIII - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3954-

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3656 sayılı kanuna merbut (1) numaralı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti Kara kısmına bir me

mur ilavesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğine o hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı -uucibesıle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Millî Müdafaa vekâleti hukuk müşavirliği r izmeti tevessü ederek ehemmiyet intisap eylemiş 
ve diğer vekâletlerin hukuk müşavirlikleri umumiyetle baremin üçüncü derecesinde gösterilmiş 
olduğundan 3661 numaralı kanuna merbut cebelin dördüncü derecesinde gösterilen ve 
î 135 numaralı kanunun üçüncü maddesıle askerî memur addedilen vekâlet hukuk mü
şavirinin mezkûr cetvelden silinerek 8656 numaralı kanuna merbut 1 numaralı cetvelin 

Millî Müdafaa vekâleti Kara kısmına ilâve edilmesi ve bu suretle hukuk iş(lerinde ihtisas sahibi 
olan bir sivil memurun maaşlı olarak vekâlet hukuk müşavirliğine getirilebilmesi imkânının te-
Liini maksadüe işbu kanun lâyihası tanzim edıhriştır. 



- â -
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 22 - XI -1941 
Mazbata No. 14 
Esas No. 1/674 

Yüksek Reisliğe 

3656 sayılı kanuna merbut (1) numaralı cet
velin Millî müdafaa vekâleti kara kısmına bir 
memur ilâvesi hakkında Millî müdafaa vekilli
ğince hazırlanan ve Başvekâletin 14 ağustos 
1941 tarih ve 6/3954 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
tevdi Duyurulmakla Millî müdafaa vekâletini 
temsilen gelen zat ile Bütçe ve Malî kontrol 
Umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu: 

Millî müdafaa vekâletinde Hukuk müşavir
liği işlerinin genişleyerek ehemmiyet iktisap et
mesine binaen bu vazifeye ihtisas sahibi sivil 
bir hukuk müşavirimin getirilmesine imkân ver
mek ve ayni zamanda şimdiye kadar 3661 nu
maralı kanuna bağlı cetvelin dördüncü derece
sinde gösterilen bu memuriyetin diğer vekâlet
ler Hukuk müşavirliklerile bir derecede yani 
baremin üçüncü derecesinde olmasını temin 
etmek üzere hazırlandığı anlaşılan lâyiha esas 
itibarile encümenimizce kabule şayan görülmüş, 
yâlnız ikinci maddesine bir ilâve ve başlıkla 
diğer maddelerde tertibe ait bir değişiklik yap

mak suretile tanzim olunan lâyiha Umumî Hey
etin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulmuştur. 

Reis ReisV. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
t. Eker H. Kitaba 
Kâtip 

İstanbul Afyon K. Antalya 
F. Oynıen Ş. R. Hatipoğlu N. S. Sümer 

Bolu Bolu Bursa 
C. S. Siren Dr. Z. tllgen F. Güleç 

Bursa 
*. S. Konuk 

Elâzığ 
F. Altay 
istanbul 
S. Uraz 

Kırklareli 
B. Denker 

Muş 
. Ataman 

Seyhan 
S. Çam 

Bursa 
N. Aya£ 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 
F.Baysal 

Konya 
R. Türel 

Ordu 
H. Yalman 

Tunceli 
M. Yenel 

Diyarbakır 
R. Bekit 

İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 
S.H.Ürgüblü 

Maraş 
M. Bozdoğan 
Samsun 

M. A. Yörüker 

(k âayısi:İâ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3656 numaralı kanuna merbut 1 numaralı cet
velin Millî Müdafaa vekâleti kara kısmına bir 

memur ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3656 numaralı kanuna merbut 
1 numaralı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti ka
ra kısmına aşağıdaki memuriyet ilâve edilmiştir: 

D. Memuriyet Adet Maaş 

3 Hukuk müşavirliği 100 

MADDE 2 — 3661 numaralı kanuna merbut 
cetvelde dördüncü derece meyanında gösteri
len vekâlet Hukuk müşaviri mezkûr cetvelden 
çıkarılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü tatbika 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12 - VIII -1941 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
Ç, K, încedayı 

Ha. V, 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arıkan 
Mal. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

Sırrı Day 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRİŞİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kısmında de

ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 30 - VI - 1939 tarih ve 3656 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Mü
dafaa vekâleti kara kısmına bu kanuna bağlı 
cetvelde derece, unvan, adet ve maaşı yazılı 
kadro eklenmiştir. 

MADDE 2 — 18 mayıs 1929 tarih ve 1455 
sayılı kanunun üçüncü maddesinden Hukuk mü
şavirliğine ait hüküm kaldırılmış ve 5 - VII -
1939 tarih ve 3661 sayılı kanuna bağlı cetvelde 
dördüncü derece meyanında gösterilen vekâlet 
Hukuk müşaviri mezkûr cetvelden çıkarılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

CETVEL 

D. Memuriyetin nevi 

3 Hukuk müşaviri 

Adet Maaş 

100 

»>ö^< 

( 6. Sayısı : 16 ) 




