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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Hatay vilayet hududu dahilinde Hatay in il
hakından evvel altın üzerine yapılan borçların 
ifası tarzına dair kanuna bir madde eklenmesine ; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan kanunun tadili hakkındaki 4088 
sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıl
masına ; 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanunun 
14 ncü maddesinin son fıkrasının tadiline; 

Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü 
Teşkilât ve vazifelerine dair kanuna bazı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun lâyihalarının bi
rinci müzakereleri icra edildi. 

Köy kanununa ek kanun teklifi üzerinde mü
zakere cereyan ettikten sonra Dahiliye encüme
nine tevdi olundu. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Kütahya Bingöl 

Refet C anıt ez Vedit TJzgören Necmeddin Sahir 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Altı vilâyette ilân edilmiş olan örfi idarenin 
daha altı ay uzatılması hakkında Başvekâlet tez
keresi kabul olunduktan sonra; 

İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Seyhan 
mebusluklarına seçilen Dr. Hüseyin Hulki Cura, 
Cevat Dursunoğlu, Dr. Hayrullah Diker, Gl. Âşir 
Atlı ve Ahmet Kudsi Tecer'in intihap mazbataları 
kabul edilerek tahlifleri yapıldı. 

iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında iki kıta mazbata ve; 

Devlet Demiryolları ve limanları; 
Devlet Demiryolları işletme umum müdürlük

leri 1939 malî yılı hesabı katilerine dair kanun 
lâyihalariyle; 

1938 malî yılı hesabı katisine dair kanun lâ
yihası kabul edildi. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 3515 sa
yılı kanunla değiştirilen 66 ncı maddesinin ta
diline ; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan kanuna ek kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına; 

Teklifler 
1. — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı 

ve iki arkadaşının, inhisar beyiyeleri üçte bir
lerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanu
nun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/64) (Millî Müdafaa, Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) ; 

Mazbatalar 
2. — Ataşemiliter, ataşeneval ve ataşeaeriyen-

ler maiyetlerinde istihdam edilecek eratın maaş, 
harcırah, iaşe ve ilbası hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/709) (Ruznameye); 

3. — Etibank sermayesinin 100 000 000 liraya 
iblâğına dair kanun lâyihası ve iktisat, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/817) (Ruz
nameye) ; 

4. — Sümerbank sermayesinin tezyidi hak
kında kanun lâyihası ve iktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/818) (Ruznameye) ; 

5. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 27 mart 
1942 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile 
merbutlarının tasdikma dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve iktisat encümenleri mazbataları 
(1/813) (Ruznameye) ; 

6. — Türkiye ile isviçre arasında 28 mart 1942 
tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/802) (Ruznameye); 

7. — Yabancı memleketlere gönderilecek me
murların harcırahları hakkındaki 3441 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/713) (Ruznameye). 
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REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKRE EDİLEN MADDELER 

1. — Fatsa'nun Tahnal köyünden İbrahimoğ-
lu Hüsnü Kayar ve Fizme köyünden Karaveli-
oğullanndan Hasanoğlu Aziz Aldu'nun ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye encümeni mazbatası (3/438) [1] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 

Mazbatayı yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Ordu'nun Bucak mahallesinden M emiş-
oğullarından Yusuf oğlu Necati Yolaşan'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/450) [2] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 

Mazbatayı yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

g. — Umumî hıfzıssıhha kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

ve Dahiliye, Adliye, Hariciye, İktisat ve Sıhhat 
ve içtimai muavenet encümenleri mazbataları 
(1/234) [3] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

Umumî hıfzıssıhha kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bir maddesinin kaldıılması 

hakkında kanun 
MADDE 1. — Umumî hıfzıssıhha kanununun 

31, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 
63, 229, 234 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir : 

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

Madde 31. — Bir Türk limanından diğer 

[1] 201 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 200 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] Birinci müzakeresi 70 nci inikat zaptında-

dır, 

bir Türk limanına veya ecnebi limanlarından 
bir Türk limanma gelen her gemi hareket ettiği 

limandan bir sıhhat patentası almakla mükel
leftir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranla... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Türk gemilerinin patentalan 
üzerinde konsolosluk vizesinin bulunmasını 
mecburi kılan memleketlere mensup gemilerin 
Türk limanlarına ihtilât etmek üzere geldikleri 
ve hareket limanlarında Türk konsolosu mevcut 
bulunduğu takdirde bunların patentalan üze
rinde konsolos vizesi bulunması mecburidir, 

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

Madde 34. — Patentayı hâmil olmaksızın 
boğazlara gelen transit gemilerin gösterecekleri 
sıhhi beyanname veyahut uğradıkları ecnebi li
manlarından aldıkları gümrük veya liman per
milerinde o limanın sıhhi durumu hakkında sa
lâhiyet sahibi makamlar tarafmdan verilmiş sıh
hi meşruhat patenta yerine kaim olur. 

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

Madde 35. — 33 ncü maddede zikredilen 
vizelere mukabil mahsus kanun mucibince alı
nacak resimler konsolosluklar tarafmdan ] ve 
konsolos bulunmıyan limanlardan vizesiz olarak 
gelen gemilerden de muvasalat limanlarında ma
hallî Hükümet memurları tarafmdan tahsil olu
nur. 

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

Madde 38. — 37 nci maddede zikredilen (has
talıklardan hariçten gelmiş olmadığı tahak
kuk eden kolera, veba ve sâri humma vakal&ıiy-
le çiçek ve lekeli humma salgınlarının zuhurunu 
bildiren patentalar ile mebdeinde temiz olduğu 
halde Türkiye limanlarından birine gelinciyje ka
dar seyahat müddeti esnasmda geminin sıhhi 
durumunda vukua gelen değişiklik dolayıpiyle 
evsafı değişen patentalar bulaşık addolunur. 
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REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi- I 

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Madde 40. — Ecnebi limanlarından gelen ı 

tekmil gemiler ilk vâsıl oldukları Türk limanın
da ve münhasıran Türk limanları arasında mımta- I 
zam sefer yapan millî yolcu gemileri ise ilk ha- I 
reket ettikleri ve vardıkları son Türk limanla
rında sıhhi muameleye (sihhi istintak pratik, j 
patenta veya vize almak ) tabi olup ay- | 
m seferde uğrıyacakları diğer Türk limanla- I 
rmda işlerinde bulaşık hastalıklardan musap ve
ya ölü bulunmamak şartiyle tekrar sıhhi mua- ı 
meleye (pratika ve vize) tabi tutulmadan ser
bestçe yolcularını çıkarır ve hareket ederler; şu 
kadar ki, vapurun sıhhi durumunu tevsik için 
gemi tabibi veya sıhhat memuru numunesine 
uygun bir bülteni doldurarak limanda sahil sıh
hiye idaresine göndermekle mükelleftir. 

Muntazam seferler yapan vapurlar haricinde 
kalan diğer büyük ve küçük bütün gemiler sa
hil sıhhiye teşkilâtı bulunan her Türk liranında 
sıhhi muameleye tabi olup sahil sıhhiye teşkilâ
tı bulunmıyan limanlarda yalnız hareketlerin
de vize almakla mükellef tutulur. 

Ancak, Türk veya ecnebi limanlarından ge
rek Akdeniz veya Karadeniz boğazlarına vâsıl 
olan tekmil gemiler, transit olarak geçseler da
hi, olbapta mevzu hükümler dairesinde boğaz
larda sıhhi muameleye tâbi olurlar. 

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

Madde 41. — Ecnebi limanlardan ilk Türk 
limanma vâsıl olan gemilerle boğazlarda sihhi 
muameleye tâbi tutulan gemiler muvasalatları 
akabinde ve talimatnamelerle tâyin olunan sa
atlerde hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü tabip veya memurları tarafından ziyaret 
ve patentaları ile sıhhi vaziyetleri tetkik olunur. 
Bu memurlar tarafından serbest pratika veril- ı 
medikçe gemilere başkalarının girmesi ve gemi
lerden 47 nci maddede mezkûr talimatname hü
kümleri haricinde kimsenin çıkması memnudur. 

Buharlı veya motorlu alelûmum şilepler, bo
ğazlar hariç olmak üzere uğradıkları bütün 
Türk limanlarında ve diğer yelkenli motorlu ve
ya kürekli bilûmum deniz nakil vasıtaları ise 
hem boğazlarda ve hem uğradıkları tekmil 
Türk limanlarında sihhi muamelelerini karada 
sahil sıhhiye dairesinde veya bu vazifeyi gören 
makama müracaatla yaptırırlar. 

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

Madde 42. — Kaza, fırtma veya ahvali fev-
kalâde sebebiyle bir limana ilticaya mecbur olan 
gemiler dahi patentalarını veyahut 35 nci mad- | 
dede yazılı vesikaları mevcut olduğu takdirde I 
göstermeğe ve o limandan hareketlerinde vize 
almağa mecburdurlar. Bu gemiler sahil sıhhat I 

| memurlarının murakabesi altında limanda ka
lıp ihtiyaçlarını da temin edebilirler. 

I REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
j yenler ... Kabul edilmiştir. 
I Madde 43. — Türk limanlarına gelen ec-
I nebi harp gemileriyle ecnebi donanmalarına 

mensup muavin sefineler ve hükümdarları, 
i Devlet reisini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûme-
I tini ziyarete gelen zatları hâmil hususi yatlar ve 
I gemiler patenta ibrazma mecbur değildirler. 

Kara ile ihtilât etmek ve serbest pratika al-
I mak istedikleri takdirde behemehal sıhhi mua

meleye ve icabında sıhhi tedbirlere tabi tutu
lurlar. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 44. — Türk harp sefineleri ve ti
caret ile münasebeti olmayıp Hükümete ait bu
lunan sair gemiler münhasıran hizmetlerine ait 
işler için Türk limanları arasrnda seyrisefer et
tikleri ve hiç bir bulaşık limana uğramadıkları 
ve yolcu, asker ve sair eşhas nakleylemedikleri 
takdirde Türk limanlarına girip çıktıkları za
manlar sıhhi muameleye tabi değildirler. Fakat 
gemi içinde sâri hastalık zuhur ettiği takdirde 
bu gemilerin kaptanları muvasalat limanların
daki hudut ve sahiller sıhhat memurlarına ha
ber vermeğe mecburdurlar. Bu takdirde tıbbi 
muayene yapılmadan ve serbest pratika ve
rilmeden kara ile ihtilât edemezler. 37 nci mad
dede zikredilen hastalıklarla bulaşık limanlar
dan gelen bu nevi gemiler sair ticaret sefineleri 
hakkındaki hükme tabidirler. 

REİS — Maddeyi kabxıl edenler... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Türk limanlarından birin-
I de sâri hastalık zuhur ederse Sıhhat ve içtimai 
I muavenet vekâletinin emriyle bu limandan ha

reket eden tekmil gemiler, mütaakrben uğrıya
cakları Türk limanlarında ihtilâttan evvel sıhhi 
muayeneye tabi tutulurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
I yenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 46. —- 43 ve 44 ncü maddelerde 
zikredilen gemilerle ve küçük mesafelere gidip 
hiç bir yere uğramryarak avdet eden, tenezzüh, 
balıkçı ve süngerci ve tahlisiye gemileri müs
tesna olmak üzere Türkiye limanlarından ihti-

I lât ederek çıkan her Türk ve ecnebi gemisi bir 
! sıhhat patentasmı hâmil olur. 
[ REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka-
I bul edilmiştir. 
I Madde 52. — Bütün türkiye limanlarında sıh-
| hi muamele ifası hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü memui'larma aittir. 
I Bunların bulunmadığı mahallerde Sıhhat ve 

— 180 — 
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içtimai muavenet vekâletinin göstereceği lü- 1 
zum üzerine, Hükümet veya belediye tabipleri 
liman reisleri veyahut nahiye müdürleri ile güm
rük memurları kanun ve nizam ve talimatname
ler hükümleri dairesinde sıhhi müdafaaya teret
tüp eden vazifeleri ifa ederler. 

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

Madde 63. — Limanlarda gemilere sıhhat 
patentası vermekle mükellef sahil sıhhat me
murları veya teşkilât bulunmıyan mahallerde 
sahil sıhhiye işlerine bakmakla mükellef me
murlar 57 nci maddede yazılı hastalıklardan 
ancak kolera, vebaya ait hakikî vakaları ve 
çiçek ve lekelihumma salgın halinde ise zuhur 
eden vakaları limanlardan hareket edecek bilû

mum gemilerin sıhhat patentalarma işaret ederler. 
57 nci maddede yazılı sair hastalıkların an

cak salgm halini aldıkları zamanlarda ve Sıh
hat ve içtimai muavenet vekâletinden verilecek 
emir üzerine tahakkuk eden vaka adedleri 
hakkında da patentalara şerh verilir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 229. — Kolera, veba, çiçek, şarbon, 
cüzam ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin 
nakli memnu olduğu gibi kolera, veba, çiçek 
veya lekelihumma hastalıklarından vefat etmiş 
olanların bir sene geçmedikçe mezardan çıkarı
larak başka bir mahalle nakilleri de memnudur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 234. — Ecnebi memleketlerden ge
tirilen ölülerin nakline müsaade edildiğini ve 
naklinde sıhhi mahzur bulunmadığını tevsik 
için mahallî idareden verilmiş ölü nakil vesi
kası ibraz edilmesi mecburidir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1593 sayılı Umumî hıfzıssıhha 
kanununun 32 nci maddesi ilga edilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini 
yürütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyor um. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. | 
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4. — Devlet meteoroloji i§leri umurk mü

dürlüğü Teşkilât ve vazifelerine dair 3127 sa
yılı kanunla 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin 
mezkûr Umum müdürlük kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Büfçe en
cümeni mazbatası (1/798) [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü Teş
kilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanunun 
bazı maddeleriyle Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı gamına 
bağlı (1) sayılı cetvelin Devlet meteoroloji 
umum müdürlüğü kısmında değişiklik yapılma

sına dair kanun 
MADDE 1. — 3127 sayılı kanunun 4 ncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü

nün teknik işleri müdürlükleriyle teknik jve ida
rî şubeleri vazifeleri aşağıda yazılıdır: 

I. Teknik müdürlükler : 
A) Hava işleri müdürlüğü; 
Bu müdürlüğün vazifesi; Ulusal ve Sabancı 

meteoroloji istasyonlarından alacağı raisatlara 
göre Türkiye'de hava ve deniz seferlerinji koru
mak ve memleketin hava hadiseleriyle ilgili di
ğer işlerine lüzumlu olan haberleri vermektir. 
Bu müdürlük, gece ve gündüz ve bütün katiller
de arasız çalışır. 

B) Klimatoloji işleri müdürlüğü; 
Bu müdürlüğün vazifesi; ikinci madenin 

(B) fıkrasındaki hizmetleri başarmak için bü
tün kara ve deniz meteoroloji istasyonlarının 
rasatlarını inceliyerek ihtiyaçları karşıjlryaeak 
şekilde cetveller tertip ve işler hazırlamak ve 
uluslararası meteoroloji işlerinde bu müdür
lükle ilgili çalışmalarda bulunmak; 

C) îdro meteoroloji işleri müdürlüğü; 
Bu müdürlüğün vazifesi; istasyonlar parafın

dan yapılan yağış rasatlariyle tebahhu^: ve su 
rasatlarını inceliyerek ihtisaslar bakımından 
cetveller tertip etmek ve bültenler hazırlamak. 

Tl. Teknik şubeler: 
D) Mikroklimatoloji şubesi; 
Bu şubenin vazifesi; memleketin istihsal ne

batlarının büyüme ve yetişme safhalar} ve ne
ticesini, hava ve iklimin yerine göre iy| ve kö
tü tesirlerini meydana çıkaracak surette çalış
malarda bulunmak ve bu suretle istihsal ne
batlarının iyileştirilmesine temel teşkil eden 
bilgileri elde etmek. 

E) Teknik ve yayım şubesi : j 
Bu şubenin vazifesi; diğer ihtisas sobeleri

nin hazırladığı rasat cetvellerinden lüzumlu 

[1] Birinci müzakeresi 70 nci inikat ztyphnda-
dır. 
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görülenlerini grafik ve haritalar şekline koy
mak, genel ve ihtisas bültenlerini tertip et
mek, basım işlerini takip etmek, kütüphane ve 
kurslara ait işleri yapmak ve neticelendirmek. 

F) Aletleri kontrol ve ayarlama şubesi: 
Bu şubenin vazifesi; rasat aletlerinin kontrol 

ve ayarlarını yapmak, telsiz cihazlarına ait 
işleir takip ve intaç eylemek; 

III. idarî şuebİer: 
A) Muamelât ve muhaberat şubesi: 
Bu şubenin vazifesi; gelen ve giden her tür

lü kâğıtları ilgili şubelerine göre ayırt etmek, 
kayıtlarını yaparak sevketmek, idarî ve teknik 
dosyalan tutmak ve muhafaza etmek. 

B) Zatişleri, sicil ve levazım şubesi: 
Vazifesi; merkez ve istasyonlara! memur ve 

müstahdemlerinin tâyin, nakil, izin ve ceza ve 
sicil işleriyle harcırah ve merkez maaş işlerine 
ait muamelelerini ve merkez ve istasyonîann 
demirbaş eşya, mefruşat ve ayniyat ve her türlü 
levazım işlerini yapmak, yapı ve tesisata ait iş
leri takip ve intaç eylemek, eşya ve levazımın 
iyi halde muhafazasını temin eylemektir. 

BEİS — Tadilname yoktur. Maddeyi aynen 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Umum müdüre yardımcı ol
mak üzere bir umum müdür muavinliği ihdas 
olunmuştur. 

Umum müdür muavininin yüksek tahsil gör
müş ve meteoroloji teşkilâtı içinde yetişerek bu 
vazifeye ehliyet göstermiş olması şarttır. 

Umum müdür muavini, umum müdürün in
hası ve başvekilin tasdikiyle tâyin olunur. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi aynen 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 3127 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Meteoroloji umum müdürlüğü merkez ve vi
lâyetler teşkilâtında maaş ve ücretle istihdam 
edilmekte bulunan herhangi bir memur, umum 
müdürlüğün hizmetleri cümlesinden olan bir iş 
için umum müdürlük teşkilâtı veya münhal va
zife bulunup bulunmamasiyle mukayyet olmak
sızın lüzum görülen yerlerde kullanılabilir. Bu 
muamele, birinci fkra hükümleri dairesinde 
memurun derecesine göre başvekilin tasdikiyle 
veya doğrudan doğruya umum müdür tarafın
dan yapılır. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi aynen 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
saylı cetvelin Devlet Meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü kısmına ait merkez ve taşra kadro
ları kaldnlmış ve yerine bu kanuna bağlı cet
velde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi aynen 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 30 mayıs 1942 ta
rihinden itibaren meridir. 

REÎS — Kabul buyuranlar ... Kabul etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul buyuranlar ... Kabul etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum, Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Askeri ceza kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/737) [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 1632 sayılı Askerî ceza kanu
nunun 7, 13, 23, 24, 63, 64, 158, 164 ve 174 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Harp hükümleri ve câri olacağı hal ve vakitler 

Madde 7. — Bu kanunda «Seferberlikte» ta
biriyle takyit edilen ceza hükümleri (Harp hü
kümleri) dir ve aşağıdaki hal ve vakitlerde 
caridir: 

Â) Umumî seferberlik müddetince askerî 
şahıslar hakkında; 

B) Kısmî seferberlik ilân olunan mmtaka-
larda bunun devamı müddetince askerî şahıslar 
hakkında; 

O) Örfi idare ilân olunan mmtakalarda 
harp hükümleri tatbik olunacağına îcra Vekil
leri Heyetince karar verildiği takdirde bunun 
devamı müddetince mezkûr mmtakada bulunan
lar hakkında; 

D) Fesat ve isyan halinde veyahut silâh 
kullanılacak askerî bir hareket yapılması ha
linde kumanda eden subay tarafından harp hü
kümleri mer'i olacağı resmen bildirilen askerî 
kıtalar hakkında bu hallerin devamı müdde
tince ; 

E) Bulundukları mahalde en büyük rütbe
li komutan tarafından harp hükümleri mer'i 
olacağı kendilerine resmen tebliğ olunan harp 
esirleri hakkında. 

[1] Birinci müzakeresi 70 nci inikat zaptın-
dadvr. 
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REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Memur, âmir ve üstün tarifi 

Madde 13. — 1. Bu kanunun tatbikatında 
«memur» tâbirinden maksat 12 nci maddede 
yazılı hizmeti ifa ile mükellef olandır. 

2. Âmir, makam ve memuriyet itibariyle 
emretmek salâhiyetini haiz kimsedir. 

S. Üst tâbiri rütbe ve kıdem büyüklüğünü 
gösterir. 

4. Herhangi bir suretle ciheti askeriyece 
göz altma alman yabancı Devlet orduları men
supları arasmda astlık ve üstlük münasebetleri 
cari değildir. Bunlar arasında astlık ve üstlük 
münasebetleri salahiyetli komutanlar tarafından 
hususi surette verilen emirle teessüs edebilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kısa hapis cezalan 
Madde 23. — A) Kısa hapis cezaları üç 

türlüdür: 
1. Göz hapsi; 
2. Oda hapsi; 
3. Katıksız hapis. 
B) Subay ve askerî memurlar hakkında : 
1. Dört haftaya kadar göz hapsi; 
2. Dört haftaya kadar oda hapsi. 
C) Erat hakkında : 
1. Dört haftaya kadar oda hapsi. 
2. Üç haftaya kadar katıksız hapis cezaları 

verilebilir. 
D) Disiplin yoluyla askerî lise talebesine 

kısa hapis cezaları verilemez. 
E) Kısa hapis cezalarında maaş ve tahsi

sat tam olarak verilir. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Göz ve oda hapsi cezalarının subaylarla me
murlar hakkında mahiyeti ve neticeleri ve 

icrası şekli 
Madde. 24 — Subaylarla askerî memurlar : 
A) Göz hapsi cezalarında : 
1. Resmî daire ve kışla ve talimhaneler-

deki hizmetin hiç birinden muaf değildir; 
2. Hizmetin hitamından sonra hiç bir yere 

gidemezler; 
Kışlada veya resmî odalarda kalırlar; 
3. Hizmete müteallik olanlar müstesna ol

mak üzere hiç bir ziyaret kabul edemezler. 
B) Oda hapsi cezalarında : 
1. Cezayi tek başına muayyen bir hapis 

odasmda geçirirler; 
2. Emir veremezler; 
3. Umumî hizmetten mahrumdurlar. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar 

Madde 63. — 1. Kabul edilecek toijr özrü 
olmadan hazarda bakaya olanlarla yoklaıjna ka
çağı veya saklılardan yaşıtlarının veya bjirlikte 
muameleye tabi arkadaşlarının ilk kafilejsi sev-
kolunmuş bulunanlarla ihtiyat erattan çagırılıp-
ta özürsüz yaşıtlarının veya birlikte muameleye 
tabi arkadaşlarının şevklerinden sonra bfr haf
ta içinde gelmiyenler veyahut gelipte latala
rına iltihak etmeden savuşanlar bir aydan altı 
aya kadar hapis * cezasiyle cezalandırılıp. Ya
şıtlarının veya birlikte muameleye tabi ar|kadaş-
İarının şevkinden sonra bir hafta içinde ken
diliğinden gelenlerin cezası yarıya indirilfr. 

2. Seferberlikte birinci fıkrada yazıl* olan
larla ruhsatlılardan sevk gününün bitmesinden 
itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydjan bir 
seneye, elde edilenler dört aydan iki seneye ka
dar, yedi günden sonra üç ay içinde galenler 
iki seneden aşağı olmamak üzere, elde edpenler 
üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, ftç ay
dan sonra kendiliğinden gelenler beş senejien az 
olmamak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm 
cezasma mahkûm edilirler. Az vahim hallerde 
ölüm cezası yerine müebbet veya on sened|en aşa
ğı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve 
diğer hallerde gösterilen cezalar yarıya indiri
lir. 

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

Çağırılıpta gelmiyen yedeksubaylarja 
askerî memurların cezaları 

Madde 64. — 1) - Hazarda askerî hjizmete 
çağırıldığı halde 1076 sayılı kanunun 15 nÇi mad
desine tevfikan Millî Müdafaa vekâletince em
redilen müddet içinde askerlik şubesine Igelmi-
yen yedeksubay ve askerî memurlardan bü müd
detin bitmesinden sonra On beş gün içinde elde 
edilenler bir aydan altı aya kadar, on beş gün
den sonra üç ay içinde elde edilenler altıjaydan 
bir seneye kadar hapis ve üç aydan sonıja elde 
edilenler beş seneye kadar ağır hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

Bu müddetler içinde kendiliğinden galenle
rin cezaları yarıya indirilir. 

2. Seferberlikte çağırıldığı halde muayyen 
müddet içinde askerlik şubesine gelmiybn ye-
deksubaylarla askerî memurlardan bu ıjıüdde-
tin bitmesinden sonra yedi gün içinde galenler 
üç aydan iki seneye kadar, elde edilenler altı 
aydan üç seneye kadar, yedi günden sonra üc 
ay içinde gelenler iki seneden ve elde edilenler 
üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, l i ç ay
dan sonra gelenler beş seneden az olmamak 
üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

3. Askerî hizmet için yapılan davet iizerine 
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şubeye gelen yedeksubay ve askerî memurlar
dan mahalli müretteplerine hazarda on iki ve 
seferberlikte dört gün içinde hareket etmiyen-
ler veya yol müddeti hariç olarak bu müddet
lerin yarısından fazla bir müddeti yolda geçi
rerek vazife ve memuriyetlerine iltihak etmi-
yenler hazarda üç aya kadar ve seferberlikte 
üç aydan beş seneye kadar hapsolunurlar. Bu 
fıkrada ve 65 nci maddede yazılı müddetler ha
lin icabma göre Millî Müdafaa vekilliğince azal
tılabilir veya uzatılabilir. 

Az vahim hallerde 63 ncü maddenin son fık
rasında yazılı hükümler bu maddede yazılı olan 
cezalar hakkmda da tatbik olunur. 

4. 1076 sayılı kanunun 13 ve 15 nci mad
delerinde yazılı haller bu maddenin tatbikmda 
da nazara almır. 

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

Harp esirleri hakkında bu kanunun tatbiki 
Madde 158. — 1) Harp esirleri bir suç 

işlerlerse rütbelerine göre bu kanun mucibince 
cezalandırılırlar. 

2. — Harp esirleri arasında astlık ve üstlük 
münasebetleri esaret hali başladıktan sonra câri 
değildir. Bunlar arasmda astlık ve üstlük mü
nasebetleri salahiyetli komutanlar tarafından 
verilen emirle teessüs edebilir. 

BEİS — Tadilname yoktur. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin cezasiyle cezalandırılanlar 
Madde 164. — Disiplin cezaları aşağıda ya

zılı olanlara verilir: 
A) Askerî şahıslar; 
B) Bir harp esnasında bir hizmet veya mu

kavele ve taahhüt ile veya herhangi bir sebep 
ve suretle muharip Türk ordusu nezdinde bulu
nan ve orduyu takip eden şahıslar; 

C) Harp esirleri; 
D) herhangi bir suretle askerî makamlar

ca göz altına alman yabancı Devlet ordu men-
suplariyle diğer şahıslar. 

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

Disiplin cezalarının tatbiki sureti 
Madde 174. — 1. 164 ncü maddenin B, C 

ve D fıkralarında yazılı olan şahıslar hakkın
da bu kanunun ikinci kısminin askerler hak
kındaki hükümleri tatbik olunur. 

Maaş katı cezası, maaş alanların aldıkları 
maaş ve yevmiyelere göre ltesap olunur. 

2. Asker olmıyan şahıslara, yerilecek ceza
lar içtimai,mevkilerine göre tâyin olunur. 

3. Kadınlar hakkında katıksız hapis ceza
sı tatbik olunamaz. 

BEİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAADE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
brd edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

6'. — Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
Teşkilât ve memurini kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Sıhhat ve içtimai muavenet encümenleri mazbata
ları (1/812) fi] 

BEİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti Teşkilât ve Memurin kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 

maddeler eklenmesine dair kanun 
MADDE 1. — 3017 numaralı kanunun 26 

nci maddesinin A bendi, 32 nci maddesinin bi
rinci fıkrası ve 39, 40, 49, 51, 54, 57, 58, 59, 61 
ve 64 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Madde 26 : 
A) Umumî muvazeneye ait teşkilât: 
1. Umumî müfettişlikler sıhhi müşavirlik

leri ; 
2. Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlük

leri; 
3. Hükümet tabiplikleri 
4. Küçük sıhhat memurlukları; 
5. Tıbbi, sıhhi ve içtimai müesseseler; 
6. Sıhhat merkezleri 
7. Muayene ve. tesellüm komisyonu; 
8. Hastalıklarla mücadele teşkilâtı; 
9. Seyyar sıhhi teşkilât. 
Muayene ve tesellüm komisyonu vekâletçe 

hazırlanacak bir talimatnameye göre vazife ifa 
eder. 

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

Madde 32 : Küçük sıhhat memurları: 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde Hükümet ta

biplerinin emri altmda lüzumu kadar küçük sıh
hat memuru bulunur. 

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

[1] Birinci müzakeresi 70 nci inikat zapt ni
dadır. 
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Madde 39 : Vekâletin meslekî hizmetlerinde 

çalıştırılan tababet ve şuabatı sanatları men-
suplariyle eczacı ve kimyagerlerin ve idarî me
murların sınıflan ve bu sınıflara mahsus maaş 
dereceleri bu kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

Bu kanun mer'iyete girdiği tarihte müstah
dem memurların sınıf ve dereceleri Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâletince bu cetvele göre 
3356 sayılı kanun esasları dairesinde tesbit olu
nur. 

Mülhak bütçeli idarelerle hususi idare ve 
belediyelerin sıhhi hizmetlerinde çalışıp tâyin 
haklan Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine 
ait bulunan tababet ve şuabatı sanatları men-
suplariyie eczacı ve kimyagerlerin maaş dere
celerinin ve sınıfların bu cetvele göre tanzi
mi mecburidir. 

ABlDİN BİNKAYA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar; Sıhhat işleri, yurdumuzun en 
esaslı temel rüknünü teşkil eder. Bu itibarla 
bu Teşkilât kanunu üzerinde hususi bir itina ile 
durmak çok yerinde olur. Bendeniz bu kanu
nun ikinci müzakeresi sırasında bazı tetkiklerde 
bulundum, huzurunuza 2 - 3 teklif takriri arze-
diyorum, Filhakika intihap dairelerimizi do
laşırken kasalarda, nahiyelerde doktor bu
lunmadığından, Sıhhat memurları olmadığın
dan çok şikâyetler dinledik. Bu itibarla Teş
kilât kanununa yüz küsur küçük sıhhat memuru 
ilâve edilmiş ve bu ilâve çok yerinde bulun
muştur. Fakat bu esaslar dairesinde bazı nok
talan bendeniz yerinde bulmadım. Bunun için 
üç takrir veriyorum. Bunlardan birincisi 39 
ncu maddeye temas ediyor, ufak bir tadil tek
lifidir. O da şudur: Şimdi bu maddenin ikinci 
fıkrasının son satırında deniliyor ki, «İçtimai 
muavenet vekâletince bu cetvele göre 3656 sa
yılı kanun esasları dairesinde tesbit olunur.» 
denilmiştir. Halbuki bu 3656 sayılı kanundan 
sonra bu kanuna taallûk eden bazı kanunlar 
çıkmıştır, bunlar burada zikredilmiyor. Meselâ 
3858 sayılı kanunun neşri tarihinde ihtisas 
mevkilerinde müstahdem olanların vaziyetleri 
meskût geçilmiş olduğundan bilâhare 3968 nu

maralı kanun çıkarılmış, bunun üçüncü madde
siyle bu memurların vaziyetlerinin bareme na
sıl intibak ettirileceği tasrih edilmiştir. Bu
nun gibi bu kanundan sonra daha bazı ekler çık
mıştır ve çıkmış bulunabilir. Binaenaleyh bura
daki teklifin 3656 sayılı kanun ve ekleri esasları 
dairesinde, bir «ekleri» kelimesinin buraya ilâ
vesi yerinde olur. Çünkü emsalini gördük. Ba
zı kanunlar üzerinde bu suretle mahzurlar, ma
nialar görülmüş, tefsir için Adliye encümenine 
havale edilmiştir. Bu kanunun da bu şekilde 
yalnız barem numarasının zikredilmesi bilâhare 
eklere olan hususlara intibak etmemesi gibi en
geller karşısında kalabiliriz ve belki yine bir 
tefsir mevzuu teşkil edebilir. Bu bakımdan zan

nediyorum ki bunu Yüksek Hükümet ve encü
men de kabul buyururlar. «Ekleri» kelimesinin 
buraya ilâvesini teklif ve rica ediyorum.; 

REİS — Abidin Binkaya'nm teklifini oku
yoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Arzedeceğim sebebe binaen 39 ncu maddenin 

ikinci fıkrasındaki «3656 sayılı kanun esasları» 
ibaresi yerine «3656 sayılı kanun ve \ ekleri 
esasları» ibaresinin kabul buyurulmasını tek
lif ederim. 

Kastamonu mebusu 
Abidin Bin^aya 

REÎS — Encümenin mütalâası var nojı? 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET En. 

REİSİ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (A^rı) — 
Eğer lâyihanın heyeti umumiyesi tetkik) Duyu
rulacak olursa o eklerin hepsi dahildir.! Müte
addit maddelerde geçmektedir. Fakat muhte
rem arkadaşımız bu «ekler» kelimesinin metne 
ilâvesine lüzum görüyorlarsa encümenimijzce de 
bir mahzur yoktur. 

REİS — Efendim, Abidin Binkaya'nfcn «ve 
ekleri» kelimesinin ilâvesine dair tadil teklifi
ni encümen kabul ediyor. Binaenaleyh bıjı mad
deyi teklif veçhile, yani maddeye «ve ekleri» sö
zünün de ilâvesiyle reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilîmiştir. 

Madde 40 : 3656, 3711 ve 3888 sayjrlı ka
nunlara bağlı kadro cetvellerinin Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâleti memurlarına ait kı
sımları kaldırılmış ve mezkûr vekâletin merkez 
ve vilâyetler teşkilâtına dahil maaşlı ve jücretli 
memurlarının derece, unvan ve adedleri jbu ka
nuna bağlı (2) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı kanuna merbut (2) numaralı cet
velin ve 3968 sayılı kanuna bağlı ihtisjas ve 
muvakkat ihtiyaç mevkilerini gösteren (JL) ve 
(2) numaralı cetvellerin Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâletine ait kısımları kaldırılmış ve bun
ların yerine »işbu kanuna bağlı (3) nupaaralı 
cetvel konulmuştur. 

REİS — Abidin Binkaya'nm bu maddje hak
kında bir teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzedeceğim sebeplere binaen 40 ncıj mad

deye bağlı 2 numaralı kadro cetvelinin İ4 ncü 
sayıfasmda ve birinci sütununun sonundaki 
« muamelât şubesi » başlığı yerine « umum mü
dür muavinliği ve muamelât şubesi » başlığının 
ve « D. 7 müdür » yerine de « D. 5. Z. İ. y. mü
dür muavini ve şube müdürü : Maaş : 80j» iba
resinin ve yine ayni cetvelin 23 ve 24 ncfi sayı-
fasmdaki müstakil şube müdürü vaziyletinde 
bulunan 4 mütehassıs tabip maaşının da ^msali 
gibi 80 er lira olarak kabul ve Muamelât Ve zat-
işleri umum müdürlüğü kısmındaki « Umıim mü-
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dür muavini tabip » ile bunun haşiyesi olan «şu
be müdürlüklerinden birini de yapacaktır » 
ibarelerinin tay buyurulmasını teklif ederim. 

Kastamonu mebusu 
Abidin Binkaya 

ABlDÎN BtNKAYA (Kastamonu) — Efen
dim, takririmde arzettiğim husus şudur: Bu lâ
yihanın 24 ncü sayıfasmda göreceksiniz ki, son 
kısmında bir haşiye vardır: Şube müdürlükle
rinden birisini de yapacaktır, deniliyor ki, 
Kim yapacaktır? Beşinci derecede bulunan mü
dür muavini tabip bu vazifeyi de yapacaktır, 
diyor. Onun maaşı 80 liradır. Şube müdürle
rinin maaşı da 60 şar liradır. Şu halde 80 lira
lık müdür muavini 60 şar liralık şube müdürle
rinden birinin vazifesini munzam olarak yapa
cak demektir. Demek ki, yapabilecek. Bu za
ten elindedir. Bu suretle ne olacak. 60 liralık 
maaş munzam vazifesinden dolayı kendi maa
şına ilâve edilecek te, maaşı müdürü umuminin 
maaşmı geçecek mi? Binaenaleyh, bu yolda ya
pılan bir şey bendenizce hiç uygun bir şekil gös
termiyor. Mademki esasen, yaptığım tetkikata 
göre bu umum müdür muavini bir çok vazife de 
yapıyordu, hususiyle bir teşkilât dolayısiyle 
vazifesi de hafifliyecektir ve şube müdürlüklerin
den birisini de yapacaktır. O halde buraya 
«umum müdür muavinliği ve muamelât şube 
müdürü» denilmek, buna her iki vazifeyi vermek 
suretiyle kadroda 60 lira bir maaş tasarrufu 
yapmak demektir. Birincisi budur. 60 lirayı bu
radan alıyoruz. 

Sonra yine ikinci sayfada mütehassıs tabip
ler var. Bunların dört tanesi 70 er lira, 7 kadarı 
80 er lira maaşlıdır. Anladığıma ve öğrendiği
me göre 70 liralık mütehassıs kadrosu 80 lira
lık mütehassıs kadrosunun yanında, o biri daha 
zayıf olduğu için değerinin yerinde bulunulma
sı imkânları vardır. Halbuki bu vaziyet müte
hassıs tabipler arasında bir hoşnutsuzluk tevlid 
edebilir. Arada bir tefavüt yapmaktansa mahi
yet ve evsaf itibariyle ihtisasta birleşmişlerdir, 
bunların da maaşlarını 80 er lira yapmak sure
tiyle aradaki farkı kaldırmak ve 60 liradan ta
sarruf edeceğimiz onar lirayı burada vermek su
retiyle yine 20 lira tasarruf yapmış oluyoruz. 

Bendeniz tetkikatımı yaptım, bunu çok mâ
kul buldum. Bunu vicdani bir vazife olarak 
Yüksek Heyetinize teklif ediyorum. Tabii asıl 
karar Yüksek Heyetinizindir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSN ÜKÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem arkadaşımın söyledik
leri Bütçe encümenini alâkadar ettiğinden arzı 
cevapetmeğe mecbur oldum. 

Bir defa buyuruyorlar ki, 60 lira tasarrufuna 
imkân verecek bir çare vardır. Bu 80 lira ile mu
avin şube müdürlüğü yapıyorsa şu halde bu şu
be müdürlüğünü kaldırarak 60 liyayı tasarruf 
edelim, buna mukabil diğer şube müdürlerinin 

. 1942 C : 1 
maaşlarına da onar lira zammedelim, elimizde 
y'me 20 liralık bir tasarruf kalmış olacaktır. 

Şunu arzedeyim ki, bu şube müdürlüklerinin 
müdürü zaten mevcut değildir. Bu vazifeyi mu
avin olan zatın yapacağını nazarı dikkate alarak 
bu sekil teklif edilmiştir. 

ÂBÎDİN BÎNKAYA (Kastamonu) — Tah
sisatı konulmuş değil midir? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTAECI (De
vamla) — Tahsisatı yoktur. Çünkü zaten teş
kilâtta yoktur. Kıdem şubesine bakan arkadaş o 
şubeye de bakar. Ayrıca o şubenin müdürü 
yoktur. Onun işini muavin görmektedir. Bu iti
barla muavinin görmekte olduğu vazife hem mu
avinlik hem de kıdem şubesine ait işlerdir. Teş
kilâtla tenazur teşkil etmesi için muavinlik bir 
haşiye ile aşağıda gösterilmiştir. Bunun vazifesi 
ayrıca şube müdürlüğüdür. 

ABÎDÎN BtNKAYA (Kastamonu) — Yani 
burada gösterilen ş'ube müdürlüklerinden biri 
değil midir bu? 

BÜTÇE En, M. M. HÜSNÜ KÎTABCI t Muğ
la) — Dikkat bııyurulursa muamelât ve Zat is
leri umum müdürlüğü dedikten sonra, muamelât 
şubesi, sicil şubesi, tahakkuk ve tekaüt şubesi, 
ve kıdem şubesi diye şubeler vardır. Her şube
de müdür yazılı olduğu halde kıdem şubesinde 
müdür yoktur şef vardır. Bu vazife muamelât 

ve zat işleri umum müdürü muavini tarafından 
g-örülmektedir. Binaenaleyh teşkilât esasen buna 
göre yapılmıştır. Meselede tasarruf yapılacak 
bir cihet voktur. 

ABlDÎN BtNKAYA (Kastamonu) — Mun
zam vazifeden dolayı ona bir sey verilmiyor mu? 

BÜTÇE En M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Hayır? Şube müdürlüğü esasen yoktur ki 
buna bir sey verilsin. Bundan dolayı diğer şu
be müdürlerinin maaşına zam etmeğe de imkân 
yoktur. Bunu Hükümet de talep etmemiştir. 
Zatı. âliniz de tasarruf edilecek şeyden bunun 
teminini istemiştiniz, bu, varit değildir. Onun 
için Heyeti Celile maddeyi aynen kabul ederse 
muvafık olur. 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) —- İza
hatı dinledim, kani oldum, mademki bütçede 
bunun için bir tahsisat yoktur. Teklifimi geri 
alıyorum. 

REÎS — Abidin Binkaya tadil teklifini geri 
almışlardır. Mademki aynen reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 49 : Sıhhat ve içtimai muavenet mü
fettişleri : 

Teftiş heyeti reisi; baş müfettişler, birinci 
ve ikinci sınıf müfettişler olmak üzere üç sı
nıftır. 

A) Teftiş heyeti reisliğine, baş müfettişlik 
ve birinci smıf müfettişliklere; daha evvelki sı
nıflarda terfi müddetlerini dolduran ve terfia 
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ehil olan müfettişler ve baş müfettişler tâyin I 
olunurlar. 

B) İkinci sınıfa; Sıhhat ve içtimai muave
net müdürleri ve birinci sınıf Hükümet tabip
leri ile, ihtisaslarından istifade edilmek isteni
len sair tabip, eczacı ve kimyagerler tâyin olu
nur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 51 : Vekillik daire reisleriyle umum 
müdür ve müdürleri ve bunların muavinleri, 
vekillik ve sıhhi müesseseler mütehassısları, 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri, teftiş 
heyeti reisi, baş müfettişleri ve müfettişleri 
maaş dereceleri ve ehliyetlerine göre bu sınıf
lar arasında mütekabilen nakil veya terfi su
retiyle tayın edilebilirler. 

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

Madde 54 : Mütehassıslar, maaş derecelerine 
göre beş sınıf olup bunlardan maada ayrıca mü
tehassıs muavinleri de bulunur. 

Mütehassıs muavinliğine ve beşinci sınıf mü
tehassıslığa kıdemsiz mütehassıslar tâyin olu
nurlar. Dördüncü, üçüncü, ikinci ve birinci sı
nıf mütehassıslıklara daha evvelki sınıflarda 
birer derece terfi müddetini muvaffakiyetle bi
tirmiş olanlar tâyin edilirler. 

Şukadarki, idarî vazifelerde veya 3659 sa
yılı kanuna tabi müesseselerde bulunmuş olan 
mütehassıslar ihtisasları dahilindeki diğer mü
tehassıslıklara 3656 sayılı kanun esaslarına 
göre nakil, terfi ve tâyin edilebilirler. 

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

Madde 57 : Hastaneler, sıhhi ve içtimai mu
avenet müesseseleri eczacılıklarına Türkiye'de 
sanatını yapmağa izinli eczacılar tâyin olunur
lar. 

Eczacılar, başeczacı ve eczacı olmak üzere 
iki kısımdır. 

Eczacı kısmı beş sınıftır. Beşinci sınıf ecza
cılığın ilk basamağıdır. Dördüncü, üçüncü, ikin
ci ve birinci sınıf eczacılıklarla başeczacılığa 
daha evvelki sınıflarda veya vekâlet mütehas
sıslıklarında birer terfi müddetini doldurmuş 
ve terfie hak kazanmış olanlar tâyin olunurlar. 

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

Madde 58 : Hastaneler ve sıhhi müesseseler 
diş tabipliklerine Türkiye'de sanatını yapmağa 
izinli diş tabipleri tâyin olunurlar. Diş tabip
leri üç sınıftır. 

Üçüncü sınıf, diş tabipliğinin ilk basamağı
dır. İkinci ve birinci sınıf diş tabipleri daha 
evvelki sınıflarda birer derece terfi müddetini 
muvaffakiyetle bitirmiş ve terfi ettirilmiş olan
lardır. 1 
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REİS — Maddeyi kabul buyuranla*... İ i* 

miy enler... Kabul edilmiştir. 
Madde 59 : Küçük sıhhat memurluklarına, 

küçük sıhhat memurlar mektebi ve bunlara mu
adil tedrisat yapan gedikli sıhhiye erbaş okulu 
mezunlariyle diş tabibi, eczacılar veya [tıp fa
kültesi altıncı sömestr tahsilini bitirmiş olanlar 
tâyin edilirler. 

Küçük sıhhat memurları üç sınıftır : 
Üçüncü sınıf sıhhat memurluğunun ilk ba

samağıdır. Bu sınıfa Küçük sıhhat memurları 
mektebinden ve Gedikli sıhhiye erbaş okulla
rından çıkanlarla Tıp fakültesinin altıncı sö-
mestresini bitirmiş olanlar alınırlar. 

İkinci ve birinci sınıflara daha evvelki sı
nıflarda birer derece terfi müddetini bitirmiş 
olan sıhhat memurları alınırlar. 

Şukadarki; Diş tabipleriyle eczacılar, kanu
nen almağa müstehak oldukları aylıklarla tâyin 
edilebilirler. 

Diplomasız sınıf mektepsiz sıhhat memurla
rına münhasırdır. 

REİS — Abidin Binkaya'nın bu madde hak
kında bir tadil teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
15 . VI . 1942 

Arzedeceğim sebeplere binaen 59 ncü mad
denin birinci fıkrasının son satırında «Olanlar» 
kelimesinden sonra: (Veya kurslarda veyahut 
sair suretlerle sıhhat memuru olabilecek dere
cede yetişenlerden açılan imtihanları kazan
mış olanlar) ibaresinin ilâvesini ve ikin
ci fıkranın basma, yani; «Küçük sıhhat 
memurları üç sınıftır» yerine «Dört sı
nıftır» denilmesini ve bunu mütaakıp i «Dör
düncü sınıf, mektepsiz ve imtihanı kazanmış 
olan sıhhat memurlarıdır, bunlardan [liyakat 
ve muvaffakiyet gösterenler ve terfi müddetini 
dolduranlar imtihanla üst sınıflara terfi ede
bilirler» ibaresinin kabul buyuruimasmı ve bun
dan sonraki ibarenin de «Üçüncü sınıf, sıhhat 
memurluğunun ikinci basamağıdır» şeklinde 
kabul ve bu maddenin sonundaki «Diplomasız 
smıf mektepsiz sıhhat memurlarına münhasır
dır» cümlesinin de tayyedilmesini teklif öderim. 

Kastamonu mebusu 
Abidin Binkaya 

ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) -+ Efen-
dim, bu 59 ncu maddede üç smıf küç|ik sıh
hat memuru gösteriliyor. Halbuki, sonuna bir 
smıf daha ilâve ediliyor ve deniliyor ki, dip
lomasız sınıf, mektepsiz sıhhat memurlarına 
münhasırdır. Demek ki, burada bir de diplo
masız sıhhat memurluğu kabul edilmiştir 

Sonra sıhhat memurlarına çok fazla j ihtiyaç 
olduğu anlaşılmaktadır Bunlar bulunamıyor, 
halbuki, bunu üç sınıfa hasretmişler ve dip
lomasızları da bu suretle yan tarafta bıraka-
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rak, yani hali hazırda istihdam edilecekler, 
alınacaklar ne suretle alınacaklardır, onu bil
miyoruz Diğer üç sınıfın mevcut kadroyu 
ikmal etmediği anlaşıldığı içindir M, son cüüm-
lede mektepsız alınmasına cevaz veriliyor Mek-
tepsiz sınıftan da alabileceklerdir Sonra bu 
mektepsizler bulundukları yerde ne kadar 
kalsalar artık bunlar için terfi imkânı yoktur. 
Halbuki arkadaşlar, bu maddede sayılan me
selâ Tıbbiyenin altıncı sömestresini vermiş de 
çıkmış şeraiti dairesinde bunu kabul ediyorlar, 
eczacıyı kabul ediyorlar. Halbuki orta mek
tepten çıkmış yahut liseden çıkmış veyahut as
kerlikte bulunmuş, çavuşluğunda bir hastane
de hizmet etmiş, sıhhat memuluğunu öğrenmiş 
yapabiliyor. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. RE
İSİ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) Onlar 
nazara alınmıştır. Gediklilerdir. 

ABİDÎN BÎNKAYA (Devamla) — Evet ge
dikli kısım vardır. Bu o saydıklarınızdan baş
kadır. Şimdi bunlar her nasılsa tahsilden mah
rum kalarak bu mesleğe intisap etmişler, öğren
mişlerdir ve burada kabiliyet ve muvaffakiyet' 
de gösterenler de olabilecektir. Bunlara üst 
dereceleri kapamak bunların mağduriyetini mu
cip olur. O halde 4 sınıf gösterildiği halde 
burada üç sınıf gösterilmesi realiteye uygun 
bir vaziyet değildir. Sonra misal olarak şunu 
da veriyorum, hemşireler. Bunlar mektepten 
olmadıkları halde bu mesleğe intisap ettikten 
sonra bunlara terfi yolu açık bulunduruluyor. 
Küçük sıhhat memurları da mektepten olma
dıkları veya şu şeraiti haiz olmadıklarından 
dolayı bu yollar kapalı. Bununla beraber bu 
maddenin sonunda aynı zamanda bu sıhhat me
murlarının istihdamı caiz görülmektedir. Şu 
halde burada yapılması lâzımgelen şey, 4 sınıf 
sıhhat memuru kabul etmeli bunlardan ilk için 
mektepsizler, bunlar kurslarda veyahut baş
ka suretlerle yetişmişlerse bu yetişenlere bir 
imtihan kapusu açmalı, hakikaten liyakat gös-
terirlerse bunların alınmasını ve ileride tek
rar imtihanla terfi yolunun bunlara açık bu
lundurulması, hem memleketin ihtiyacını temin 
için ve hemde bu yolda mağdur olanların istik
ballerini temin bakımından, hülâsa her ba
kımdan yolunda olduğunu bendeniz tetkikatım 
neticesinde anladım. Zaten bu şekil kanun tek
niğine de uygun değildir. Takririmde de ar-
zettiğim veçhile maddenin bu yolda kabulünü 
teklif ediyorum. Takdir Heyeti Celilenizindir. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET En. Rs. 
Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Muhte
rem arkadaşlarım, takrir sahibi arkadaşımız, 
küçük sıhhat memurlarını dört sınıfa 
ayırarak bu sınıflardan birisinin de mek-
tebsiz sıhhat memurlarına ayrılmasının ma-
delete muvafık olacağını işaret bu

yurdular. Küçük sıhhat memurları kanunla bi
rinci, ikinci ve üçüncü sınıfa ayrılmıştır. Bun
lardan dördüncüsü kanunda sınıf olarak zikre-
dilmemiştir amma bu smıfa yine mektepsiz sıh
hat memurları denilmektedir. îCüküç sıhhat 
memurluğuna tâyin ve kabul edilebilmek için, 
tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına 
dair kanun hükümlerine göre Devletçe tesis 
edilmiş veya mevcudiyeti kabul ve tasdik olun
muş mekteplerden mezun olmak şarttır. Sıhhat 
vekâletinin kendisine ait olan Küçük sıhhat 
memuru mekteplerinden çıkanlarla, bilâhara 
Millî Müdafaa vekâleti tarafından gedikli sıh
hat memurları yetiştirilmek üzere tesis edilmiş 
ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletinin Kü
çük sıhhat memuru mektebinin programlan ta
mamen kabul ve tedris edilmiş olan Millî Mü-
dafaya ait küçük sıhhat memuru mekteplerin
den mezun olanlar dahi, kanunun hükümleri 
mucibince, vekâletçe kabul edilmiş olduğu için 
küçük sıhhat memurluğuna tâyin edilirler. Bu
nun haricindekiler küçük sıhhat memuru tâyin 
edilmezler. 

Burada işaret ediliyor ki, eczacı ve dişçiler 
arzu ederlerse küçük sıhhat memuru tâyin 
edilebilirler. Eczaci ve dişçilerin malûmatları
nın derecesini biliyoruz. Bir kere yüksek tah
sil görmüşlerdir ve arzu edecek olurlarsa onlar 
kanunen derecelerinin maaşlarını alırlar. 

Burada derecesiz küçük sıhhat memurları 
almır demek, mektepsiz küçük sıhhat memuru 
alınacak demek değildir. Bu teşkilât yapıldığı 
için bundan haylıca zaman evvel tababet 
ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
kanunun mer'iyete girmesinden sonra ya
pılmış olan tasfiyeden baki kalmış olan ve 
bugünkü mevzuat dahilinde mektepsiz sayılan 
sıhhat memurları 135 - 140 kadardır. Bun
dan dolayı kanunun tâyin ettiği şart
lardan birine muvafık, yani herhangi bir kurs
tan yetişmiş, orta tahsil görmüş küçük sıhhat 
memurlarmm kadroya ithal edildiği vâki değil
dir. Bu, vekâletin kanunlarına da muhaliftir. 
Şimdi yetişen sıhhat memurları orta tahsilini 
bitirdikten ve iki sene sıhhat memurları mek
tebinde okuduktan sonra ancak küçük sıhhat 
memuru olabiliyorlar. Bugünkü kalan miktar, 
yani mektepsiz sıhhat memurları 45 kadardır. 

Bunlar bu vazifede kalacaklardır ve terfi de
receleri yoktur. 135 sıhhat memurundan takri
ben 45 kadar mektepsiz sıhhat memuru kalmış
tır, Bunlar yeniden alınmıyorlar. Bunlar eskile
rinin tasfiyesinden ibarettir .Onun için ayrı bir 
sınıf olarak mektepsiz mevcutlar için buraya 
bir kayıt konmuş değildir. Binaenaleyh, ayrıca 
bir sınıf ayrılmamıştır. Eğer arkadaşrmız bu iza
hatımı kâfi görürlerse bendenizce ayrıca bir ka
yıt koymağa lüzum yoktur, kanunun halihazırı 
daha muvafıktır. 
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ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Bugün

kü mektepten çıkacaklar, dokuz yüz küsur kad
roya kâfi gelebilecek mi? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. 
REÎSi Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — 
Mektepten yetişenler kadroya kâfi gelmiyor di
ye mektepsizleri Davletin daimî sıhhat memuru 
kadrosu içinne koymak doğru değildir. Sıhhat 
vekâleti mektepli sıhhat memurlarını arttırmak-
için çalışmaktadır. Eskiden miktarı çok azdı. 
Seneden seneye t:zayüt etmektedir. Fakat bun
ları lâyık: veçhile tahsil görmemiş olan insan
lardan intihap ederek, srhhati umumiyemizi ken
di vazifei kanuniyeleri dahilinde bunlara tev
di etmek, sıhhati umumiye için muvafık değil
dir. 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Kurs 
açmak ve imtihan yolunu açık bulundurmak su
retiyle bunlardan sıhhat memurları yetişemez 
mi? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. 
REÎSİ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — 
Hayır efendim. Yetişemez. Çünkü kurs demek 
üç aydan tutunuz da azamî sekiz ay kadar sürer; 
gayrı muntazam bir tedrisat demektir. Halbu
ki mektep leylidir, iki sene tahsilleri vardır. 
Bunlar orta tahsili bitirdikten sonra bu mekte
be girerler. Mektepten çıktıktan sonra da Sıh
hat vekâleti bunları hıfzıssrhha mektebinde ay
rıca bir kf.rsa tabi tutar ve zaman zaman kur
sa getirir. Onun için herhangi bir kurs ile alı
nacak olan sıhhat memurları faydalı ve muva
fık olmaz. 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Mek
tepten çıkanlar nasıl sıkı bir imtihana tabi tu
tuluyorsa bunlar da aynı şekilde bir imtiha
na tabi tutulup alınırsa madelete uygun ol
maz mı? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. 
REÎSÎ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — 
Bu imtihan ne kadar sıkı yapılırsa yapılsın an
cak üç beş aylık kursta bunlara verilecek ders
ten imtihan olunurlar. Bunlara ders verilmiş 
değildir ki bu malûmat alınsın. Onun için mü-
ca3.de buyurulurca bu mektepsiz sınıfın bu şe
kilde kdması daha muvafık olur. Esasen mev
cut kanun da bu şekildedir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bir sual 
soracağım. Efendim, bendeniz arkadaşın fikrine 
iştirak etmiyerek bunların hakikaten bir an 
evvel temizlenmesi temennisinde bulunacağım. 
Ne kadar bir zamandanberi, bilmiyorum, her 
halde onların içerisinde fena görüşü itiyat edin
miş bir takım adamlar vardır. Bunlar bir an 
evvel tathir edilsin, temizlensin. Bu yeni mek
tepten daha şuurlu, daha bilgili, mektepli adam
lar yetişsin ki bu üfürükçülerden memleket te
mizlensin. Öyle anlaşılıyor ki bunlar yakm bir 
zamanda olacak. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. 
REÎSÎ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Devamla) 
— Zaten böyle mektepsiz sıhhat memurluğuna 
şimdiye kadar yeniden kimse alınmamıştır. Esa
sen kanuna da muvafık değildir. Arkadaşımızın 
buyurdukları gibi bu kurslar mücadele için 
tatbik edilmektedir. Fakat mücadele, herhangi 
bir hastalığın mürakabesddir, umumî sıhhatin 
murakabesi değildir. Trahum için, sıtma için 
Sıhhat vekâleti kurslar açarak trahum, sıtma 
sıhhat memuru yetiştirdi. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bunlar 
tevsi edilmeli. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. 
REÎSÎ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — 
Fakat bunların mahiyeti bir hastalıkta sıhhat 
memurunun yapacağı işi öğretmektir. Fakat 
kadro sıhhat memurlarının vazifeleri umumî 
sıhhatle alâkadardır. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Vekil 
beyden bir şey öğrenmek istiyorum. Acaba ne-
kadar mektepli sıhhat memuruna ihtiyacımız 
var ve bu nekadar zamanda ikmal edilebilir? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. 
Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Arkadaşla
rım, böyle hususi kurslarda yetişmiş sıhhat me
murlarına asla taraftar değiliz. Bunların hep
sini esas teşkilâta almak fikrindeyiz. Eskileri 
tasfiye edilmiştir. Bakiyesini de tasfiyede de
vam edeceğiz. Her sene mekteplerimizden sıh
hat memurları yetiştirerek kadrolarımızı dol
durmağa devam ediyoruz. îmkân bulursak bir 

mektep daha açacağız, bu suretle ihtiyacımızı 
daha kolay temine doğru gideceğiz. Bu günün 
zaruretleri kapayabilmek için hususi bir iş öğ
retmek maksadiyle kurslarda yetişmiş olanlar 
vardır. Meselâ, sıtma ve trahom için yetişmiş 
olanlar gibi. Bunları muayyen işlerde kullanı
yoruz. 

Mektepli sıhhat memurlarımız yetiştikten 
sonra bunlardan da tamamen müstağni kalaca
ğız. 

REİS — Bu izahattan sonra teklifinizin reye 
arzını istiyor musunuz? 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Hayır, 
teklifimi geri almak istiyorum. 

REİS — Abidin Binkaya takririni geri alı
yor. O halde maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 61 : Hastabakıcı hemşireler, başhem
şire ve hemşire olmak üzere iki kısma ayrı
lırlar. 

Hemşireler üç sınıftır : 
A) Üçüncü sınıfa, en az ilk tahsil görmüş 

ve mütaaddit servisleri bulunan hastanelerde 
iki seneden az olmamak üzere hastabaklcılık 
yapmış ve usulen imtihan edilerek muvaffak ol
muş Türk kadınlar alınırlar; 
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ÎB) İkinci smıfa : 
1. Vekâletçe tanınmış hastabakıcı hemşire 

mekteplerinden mezun olanlar; 
2. Üçüncü smıf hemşirelerden orta tahsil 

görmüş olupta bu smıfta bir terfi müddeti hiz
met ettikten sonra hastabakıcı hemşire mektep
lerinde okunan derslerden yapılacak imtihanda 
muvaffak olarak mektepli sınıfına kabul edil
miş olanlar; 

3. Orta tahsilini bitirdikten sonra vekâlet
çe tanınmış hastabakıcı hemşire mekteplerinde 
okunan dersleri ve tahsil müddetinden daha 
az olmamak üzere hususi müesseselerde nazari 
ve ameli ders görerek hemşireliği öğrenmiş olan
lardan hastabakıcı hemşire mekteplerinde usu
len yapılacak imtihanda muvaffak olanlar ka
bul olunurlar. 

C) Birinci smıf hemşireliğe ve başhemşire
liğe daha evvelki sınıflarda birer derece terfi 
müddeti hizmet etmiş ve liyakatleri usulen tas
dik edilmiş bulunanlar terfi edilirler. 

işbu madde mucibince yapılacak tâyin ve 
terfiler 3656 sayılı kanun esaslarına göre icra 
edilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 64 : Her sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünde ve icabeden Hükümet tabiplerin
de ve sıhhat merkezlerinde lüzumu kadar sıhhat 
işleri kâtibi bulunur. 

Sıhhat kâtipleri üç sınıftır. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — 3017 numaralı kanuna aşağı

daki maddeler eklenmiştir : 
EK MADDE 1. — Sıhhat ve içtimai mua

venet vekâleti müsteşar muavini müsteşarın 
yardımcısı olup vekâlet encümeni ve inzibat 
komisyonuna iştirak ve müsteşarın bulunmadığı-
zamanlarda bu teşekküllere riyaset eder. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 2. — 3017 sayılı kanunun muh
telif maddelerinde zikri geçen sicil ve memur
lar ve Muamelât müdürlüğü ile Levazım me
murluğunun unvanları Muamelât ve Zat işleri 
umum müdürlüğüne ve Levazım müdürlüğüne 
çevrilmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Sıhhat merkezleri : 
Lüzumuna göre ve imkânlar dairesinde sıh

hat merkezleri tesis edilerek bütün tıbbi ve iç
timai hizmetler ve mücadele işlerine tahsis 
edilir. 

Bu merkezler; tavzif edildikleri hizmetlere 
göre ya Hükümet tabipleri veyahut tababet şu-
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belerinin birinde ihtisas yaparak usuİen serti
fika almış olan mütehassıs etibba tarafından 
idare edilir. 

Mütehassıslardan bu Müesseselerde bulunan
ların geçirdikleri müddetler mütehassıslıklarda 
geçmiş sayılır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 15 temmuz 1942 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet ve
killeri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
nunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

7. — Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâ
vaların tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 
3410 sayılı kanunun iki maddesinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası ve Adliye ve Millî Mü
dafaa encümenleri mazbataları (1/187) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların 
tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sa
yılı kanunun ikinci maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1. — Askerlerin zat işlerine taallûk 
eden dâvalarının tetkik ve muhakeme usulü 
hakkındaki 3410 sayılı kanunun ikinci madde
si aşağıda yazılı şekilde değiştirlmiştir: 

Madde 2. — Mevzuat hükümlerine uygun 
olarak salâhiyet dairesinde yapılan tâyin, teb
dil ve nakil hakkındaki muamele ve kararlar, 
salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı mülâhaza ve 
kanaatleri ile talim ve terbiye, sevk ve idare 
emir ve kumanda ve disiplin işlerine taallûk 
eden karar ve muameleler idarî dâva mevzuu 
olamaz. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir: 

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

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

[1] Birinci müzakeresi 70 nci inikat zaptın-
dadır. 
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REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-

yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kanun 
Kabul edilmiştjr. 

8. — Gedikli küçük zabit membalarına dair 
olan 2505 sayılı kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/832) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Gedikli erbaş membalarma dair olan 2505 sayılı 
kanunun 5 nci maddesinin tadili hakkında 

kanun 
MADDE 1. — 2505 sayılı kanunun 5 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
A) Askerî lise ve orta okullardan, sıhhi hal

lerinden gayri sebeplerle çıkarılanlar 18 yaşı
nı ikmal etmiş iseler çıkarılmalarını mütaakıp, 
18 yaşmı bitirmemişlerse askerlik çağma gir
diklerinde ve yoklamaları yapılmaksızın er ola
rak kıtalara verilirler. 

B) Harp ve Deniz harp okullariyle ordu 
hesabına diğer yüksek tahsil kurumlarında bu
lunan talebeden subay olmıyacaklarına dair 
okul idare heyeti tarafından verilen kararla 
okuldan çıkarılanlardan 3514 sayılı kanun hük
müne tabi olmıyanlar çavuşlukla kıtalara sevk-
olunurlar. 

0) Yukarıdaki fıkrada yazılı talebeler, 
sınıflarına mahsus muvazzaflık hizmetinden baş
ka askerî mekteplerde meccanen okudukları 
müddetin yarısı kadar fazla hizmete tabi tutu
lurlar. Bunların muvazzaflıkları kıtaya duhul
den başlar; 

D) Bunlardan arzu edenler, lâzım olan şart
ları haiz iseler muvazzaflık hizmetinden başka 
12 sene hizmeti taahhüt etmek şartiyle talimat
namesine tevfikan gedikli erbaş yetiştirilirler. 

BEİS — Tadilname yoktur. Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bunlardan hâlen silâh altında 
bulunanlar hakkında da aynı hükümler tatbik 
olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic-

[1] Birinci müzakeresi 70 nci inikat zaptın-
dadır, 

raya Millî Müdafaa vekili memurdur 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler.. H Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabulledil-
miştir. 

9. — Köy okullarını ve enstitülerini teşki-
latlandırma kanunu lâyihası ve Muvakkat en
cümen mazbatası (1/789) 

REÎS — Bu lâyihanın 25 nci maddesi encü
mene gitmişti. Encümen tetkik ve ikmal: ede
cekti. Henüz, gelmediği için müzakeresini tehir 
ediyoruz. 

10. — Askerî Ceza kanununa ek kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/750) [1] 

REİS — Bu lâyihanın birinci maddesi 
encümene gitmişti. Encümen bunu iki lâyiha ha
line kalbetmiştir. Birinci lâyihanın heyeti umu-
miyesi hakkında mütalâa var mı? Maddelere ge
çilmesini yüksek reyinize arzediyorum. Etabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesini ka
bul edilmiştir. 

Ceza hükümlerini ihtiva eden kanunlarda fevka
lâde hallerin tesbit ve ilânı hakkında kanun 

MADDE 1. — Ceza hükümlerini ihtiva eden 
kanunlarda yazılı fevkalâde haller başlangıcı 
ve sonu 3780 sayılı Millî Korunma kanununa 
göre İcra Vekilleri Heyetince tesbit vei ilân 
edilmiş olan hallerdir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul ediliştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Diğer lâyihanın encümenden gelen bjrinei 

maddesini okutuyorum. 

Askerî ceza kanununa ek kanun 
MADDE 1. — 
A) Fevkalâde halin, seferberliğin veya harp 

halinin devamı müddetince askerî bir hizmet 
yaparken millî müdafaa vasıtalarına veya as
kerî ihtiyaçlara taallûk eden taahhüt, imal, in-

[1] 97 sayılı basma yazıya ek zaptın sonun' 
dadır. 
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şa, alım, satım, teslim, tesellüm, nakil, muha
faza veya tevzi yahut celp, sevk ve muayene 
gibi işlerde zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet veya 
haksızlık suçlarından birini işleyenler on sene
den aşağı olmamak üzere ağır hepis veya mü
ebbet ağır hapis cezasiyle birlikte beş yüz lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. Şu kadar ki para cezası hiç 
bir halde temin olunan menfaatin iki mislinden 
az olamaz. 

B) Vahim hallerde ölüm cezası hükmolunur. 
0) Bu maddede yazılı suçlardan husule 

gelen veya husulü kasdolunan zarar hafif ise 
(A) fıkrasına göre hükmedilmesi lâzımgelen 
muvakkat ağır hapis ve para cezası yarıya» pek 
az ise üçte bire indirilir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. REÎSÎ Gl. KİAZIH 
SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Bir sual sora
cağım: Lâyihanın birinci müzakeresi yapılırken 
Millî Müdafaa encümeni, «devamı müddetince 
askerî bir hizmet yaparken» cümlesinin esba
bını sordu. Kanun Adliye encümenine iade 
olunduğu için bizim sualimize cevap verilmedi. 
Bis bu hizmetin yalnız millî müdafaaya men
sup olanlar tarafından yapıldığını mülâhaza 
etmiyoruz. Bımu «askerî bir hizmetin ifası do-
layisiyle» tarzına çevrilmesini istiyor ve Adli
ye encüm eninin de bunu kabul etmesini rica 
ediyoruz. 

ADLÎYE En. N. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
Efendim, lâyiha Askerî ceza kanununa ek bir 
maddedir, cezanın teşdidini mutaza»mmmdtr. 
Binaenaleyh, esas mesele eşhası askeriyenin 
bu maddede sayılı suçların ikaı halinde bu ağır 
cezanm tâyininde mahkemeye geniş hakkı tak
dir verilerek fiilin husule getirdiği zararın ve-
hametine göre ceza tertibini tazammun et
mektedir. Bunun haricinde buyurdukları şe
kilde bu kanunun bir hüküm ihtiva etmesi 
hakkında Encümence bir şey kabul edilmemiştir. 
Maruzatım budur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Diğer bir mad
dede hususi kanunlara göre, üzerine vazife al

mış olanlar bu ceza ile cezalandırılır, denili
yor. Birinci maddede ÎMnci maddeye «hizmet 
ifası dolayısiyle» ibaresinin ilâvesini istiyoruz, 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Efendim, bazı kanunlarla kendilerine 
vazife tahmil edilenler hakkmda bu maddeye 
temas edecek hareketlerinden dolayı lâzmıge-
len muamele yapılır ve oradaki hususiyetler de 
şahıslara ait olan diğer kanunların kabul et
tiği hususiyetler mahfuz kalacaktır. Ancak eş
hası askeriyenin işleyeceği suçlara iştirak eden 
gayri askerî eşhas bulunursa bunlar suç ortağı 
olmak üzere askerî usul kanununa göre askerî 
mahkemelere sevkolunurlar ve buradaki ceza 
şerikler hakkında da tertip edilir. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Fevkalâde hâlin, seferberli
ğin veya harp hâlinin devamı müddetince Millî 
müdafaa vasıtalarına veya askerî ihtiyaçlara 
taallûk eden işlerde hususi kanunlara göre ken
dilerine tevdi edilen vaaifeleri yaparken bu ka
nunda yazılı suçlan işliyen askerî olmıyan şa
hıslar hakkında da umumi mahkemelerce birin
ci maddede yazılı cezalar tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir, 

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznanıede başka müzakere edecek madde 

kalmamıştır. Çarşamba günü saat 15 de içtima 
etmek üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 

)>9<* 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 97 ye k̂ 
Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası hakkında 

Adliye encümeni mazbatası (1/760) 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/750 
Karar No. 66 

10 .Vf . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Asken ceza kanununa ek olarak Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanıp îera Vekilleri Hey
eti karariyle Büyük Meclise sunulan kanun lâ
yihası Millî Müdafaa encümeninin esbabı mu
cibe mazbatası ve tadili eriyle birlikte Adliye 
encümenine havale buyurular ak tetkik olunmuş 
ve Encümence yapılan değişiklikler 26 . III . 
1942 tarih ve 21 sayılı mazbata ile Umumî Hey
etin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisli
ğe takdim olunmuştu. 

Lâyihanın Umumî Heyette müzakeresi sıra
sında fevkalâde halin tavzihi lâzımgeleceği ve 
celp, sevk ve muayene esnasında da maddede 
yazıli suçların irtikâbı halinde şiddetli cezaların 
tertibi lâzım geleceğinden bu hususların da 
maddeye konulması hakkında verilen takrirle
rin Encümene tevdii Umumî Heyetçe tasvip bu-
yurulması üzerine lâyihanın birinci maddesiyle 
takrirler münderecatı Millî Müdafaa ve Adliye 
vekilleri huzuriyle yeniden tetkik olundu. 

Lâyihada münderiç fevkalâde halin açıklan-
dırılması hakkındaki takririn önce müzakere
sine başlanmış ve Umumî Heyette müzakere ce
reyan ederken Encümen namına izah olunduğu 
üzere yalnız bu lâyihada fevkalâde halin tavzihi 
kâfi olmıyacağı ve bunun için müstakil bir ka
nun tanzimi icabedeceği noktai nazarı ittifakla 
kabul edilmiş ve Millî korunma kanunu ile hu
dut ve çerçevesi tesbit edilmiş olan ve İcra Ve
killeri Heyetince bu esas dairesinde fevkalâde 
halin ilân edileceğine göre cezai hükümleri mu-
tazammm herhangi bir kanunda yazılmış ve 
yazılacak fevkalâde hallerin mevzuatımızdan 
istidlal yoluyla anlaşılarak şiddetli ceza tertibi
ni âmir bulunan kanunların tatbikatında telâkki 
ve içtihat farkları tevlidiyle maksada ve made-

lete uymıyacak: neticeler husule getirebileceğin
den bunun sarih bir kanun hükmü il$ tâyin edil
mesinde lüzum ve zaruret görülerek [Encümence 
cezai hükümleri ihtiva eden kanunlardaki fev
kalâde hallerin ne olduğunun müstajkil bir ka
nunla temini mülâhazasiyle bir \ lâyiha tan
zim edilmiştir. 

Heyeti Umumiye müzakeresinde lâyihanın 
birinci maddesi hakkında dermeyaıjı edilen ve 
Encümenimize tevdi edilen takrirlerde bu mü
zakereye göre maddenin itmam edilmesi tek
lifini ihtiva eyliyen diğer cihetleide konuşul
du. Maddede sayılan ve fevkalâde hallerle se
ferberlikte veya harp halinin devajmı müdde-
tince yapılacak işler arasında ajskerî (Celp, 
sevk ve muayene) lerde de yine maddede gös
terilen suçların irtikâbı halinde şiddetli ce
zayı müstelzim olması Encümenimijzce yerinde 
görülerek maddeye bu hususların ilâvesine rey
lerin ekseriyetiyle karar verilmiştir; 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Rs. Bu M. M. 
Çorum Kocaeli 

Münir Çağıl Salâh Yargı 
Antalya 
N. Aksoy 

Bingöl 
Feridun F. Düşünsel Atıf 

Erzincan Kastamonu 

Kâtip 
Konya 

0. Gültekin 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Bursa 

Akgüç 
Kayseri 

A .Fırat Abidin Binkaya | B. Özsoy 
Manisa Rize 

A. Tütner Dr. Saim \AU Düemre 
Tokad Trabzon [Zonguldak 

S. Atanç F. A. Barutçu Şfaasi Devrin 



— a — 
Ceza hükümlerim ihtiva eden kanunlarda fevka

lâde hallerin tesbit ve üânt hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Ceza hükümlerini ihtiva eden 
kanunlarda yazılı fevkalâde haller başlangıcı 
ve sonu 3780 sayılı Millî korunma kanununa göre 
icra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân edilmiş 
olan hallerdir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

MADDE 1. — 
A) Fevkalâde halin, seferberliğin veya harp 

halinin devamı müddetince askerî bir hizmet ya
parken millî müdafaa vasıtalarına veya askerî 
ihtiyaçlara taallûk eden taahhüt, imal, inşa, alım, 
satım, teslim, tesellüm, nakil, muhafaza veya 
tevzi yahut celp, sevk ve muayene gibi işlerde 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet veya haksızlık 
suçlarından birini işliyenler on seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis veya müebbet ağır ha

pis cezasiyle birlikte beş yüz liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 
Şu kadar ki para cezası hiç bir halde temin olu
nan menfaatin iki mislinden az olamaz. 

B) Vahim hallerde ölüm cezası hükmolunur. 
O) Bu maddede yazılı suçlardan husule ge

len veya husulü kasdolunan zarar hafif ise 
(A) fıkrasma göre hükmedilmesi lâzımgelen 
muvakkat ağır hapis ve para cezası yarrya ,pek 
az ise üçte bire indirilir. 

« M » -

( Ş. Sayısı ; 97 ye. ek j 



S. Sayısı: 2Q0 
Ordu'nun Bucak mahallesinden Memiş oğullarından 
Yusufoğlu Necati Yolaşan'ın ölüm cezasına çarptırıl

ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/450) 

T C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/490 4/2312 

20 .III. 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu 1313 doğumlu Necati Yol aşan hakkında Ordu Ağır ceza mahkemesi tara
fından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edildiğinden mütaakıp kanu
ni muamele Büyük Millet Meclisince yapılmak üzere Adliye vekilliğinden gönderilen bu işe ait evrak 
aynen sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arîederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye er cümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/450 
Karar No. 61 

6. JI. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Fatsa'da mukim Dâva vekili Mazhar'ı taam
müden öldürmekten suçlu Ordu'nun Bucak ma
hallesinden Memişoğullarmdan Yusufoğlu 1313 
doğumlu Necati Yolaşan'ın ölüm cezasına mahkû
miyeti hakkında Ordu Ağır ceza mahkemesince 
verilen kararın tasdikma dair Temyiz mahkemesi 
Birinci ceza dairesinden sâdır olan 24 . V . 1941 
tarih ve 157 esas, 1868 karar sayılı ilâm, müta
akıp kanuni muamelenin ifası zımnında Baş
vekâletin 20 . III . 1942 tarih ve 4/2312 sayılı 
tezkeresiyle birlikte Encümenimize havale ve 
tevdi buyurulması üzerine bu işe taallûk eden 
dâva dosyasının tetkikinde hâdisede alâkalı gö
rülen Beşir Fuad 'm borçlandığı paranın tahsili 
için emvali üzerine haciz koyarak takipte bu
lunan Dâva vekili Mazhar'a karşı beslediği kin 
ve husumetin şevkiyle ve para vadi suretiyle 
suçlu Necati'yi Mazhar'ı öldürmeğe azmettirdiği 
ve suçlu Necati 'nin de paraya tamaan bu işi 
kabul ve Mazhar'ı taammüden tabanca kurşunu 
ile öldürdüğü mahkemece sabit görülerek Türk 

Ceza kanununun hareketine uyan 450| nci madde
sinin 4 ncü bendi mucibince ölüm cefasına çarp
tırıldığı anlaşılmıştır. 

Bu hususta Encümenimizde cereyan eden mü
zakere neticesinde suçlu Necati Yojaşan'a hük
medilen ölüm cezasının infazmi Teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 nci maddesine ^evfikan ka
rar verilmesi hususunun Umumî İleyetin tas
vibine arzedilmesi reylerin ittif akiyle 
alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. N. M. M. 

Zonguldak Zonguldak 
Şinasi Devrin Şinasi Devrin 

Antalya Balıkesir 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu 

Kayseri 

karar altına 

R. özsoy 

Manisa 
K. Örer 

Kâtip 
I Konya 

6f. Gültekin 
İastamonu 

Ab'tflin Binkaya 
Kojnya 

Fuad Gökbujdak hini im
zada bulunmadı 

Sinob I Trabzon 
C. Atay F\ A. Barutçu 





S. Sayısı: 20 
Fatsa'nın Tahnal köyünden İbrahimoğlu Hüsnü Kayar 
ve Âşağıfîzme köyünden Karaveli oğullarından Hasan» 

oğlu Aziz Âldun'un ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

encümeni mazbatası (3/438) 

T. ö. 
Başvekâlet 4 .III . 19J2 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Saıjt : 6/414 - 4/1879 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden adam öldürmekten suçlu ibrahimoğlu 1327 doğumlu Hüsnü Kayar ve Hasanoğlu 
1316 doğumlu Aziz Aidatı lıaklarında Ordu ağır ceza mahkemesi tarafından verilmiş olan; ölüme 

mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edildiğinden mütaakıp muamelenin Büyük > Millet 
Meclisince yapılması için Adliye vekiliğinden 3 . I I I . 1942 tarih ve 88/18 sayılı tezkere ile gönderi
len evrak aynen sunulmuştur. Gereğinin yaprlmasnıa ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini 
arzederim. 

Başvekil! 
Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/438 
Karar No. 59 

Yüksek lieisliğe 

6 .VI. 1942 

Akçakise köyünden îdrisoğlu Memed'i ta
ammüden öldürmekten suçlu Fatsa'nın Tahnal 
köyünden Haliloğullarmdaıı ibrahimoğlu 1327 
doğumlu Hüsnü Kayar ve adam öldürmeğe az
mettirmekten suçlu Fatsa'nın Aşağıfizme köyün
den Karavelioğuilarmdan Hasanoğlu 1316 do
ğumlu Aziz Âldun'un ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkında Ordu ağır ceza mahkemesince 
verilen kararın tasdikma dair Temyiz mahke
mesi birinci ceza dairesinden sâdır olup Ceza 
umumî heyetinin 2 . II . 1942 tarih 188 - 9/22 
sayılı karariyle katilereu ilâm, mütaakıp kanu

ni muamelenin itası zımnında Başvekâletin 
4 . 1 l i . 1942 tarih ve 6/414 saydı tezkeresiyle 
birlikte encümenimize havale ve tevdi buyurul-
ması üzerine bu işe taallûk eden dâva dosyası
nın tetkikında adı geçen Aziz Âldun'un (arala
rında mevcut husumet sebebiyle vücudunu orta
dan kaldırmağı tasarladığı Memed'i öldürtmek 
için Hüsnü'den söz aldığı ve Hüsnü'nün pusu 
kurmak suretiyle yolunu beklediği Memed'i ta
ammüden öldürdüğü Aziz'in de Hüsnü 1yü bu 
suçu işleme azmettirdiği mahkemece sabit} görü
lerek Hüsnü'nün hareketine uyan Türk Ceza 



kanununun 450 n.ei maddesinin 4 ncü bendi ve 
Aziz'in 64 ncü madde ile kezalik mezkûr 450 nci 
maddenin 4 ncü bendi mucibince ölüm cezasına 
çarptırıldıkları anlaşılmıştır. 

Bu hususta encümenimizde cereyan eden mü
zakere neticesinde adı geçen suçlulardan tbra-
himoğlu Hüsnü Kayar ile Hasanoğlu Aziz Al
dım'a hükmedilen ölüm cezalarının infazına T eş 
kilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfi
kan karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmesi reylerin ittifakıyle karar 
altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. Kıı. Rs. N. M. M. Katip 
Zonguldak Zonguldak Konya 

Sina si Devrin Şinnsi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bursa 

N. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Kastamonu Kayseri Manisa 
Abidin Binkaya R. özsoy K. Örer 

Konya Sinob 
Fuad Gökbudak imzada C. Aiay 

bulunmadı. 

»4,.1,1-fctH». 

( S. Sayış1! : 201) 


