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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Altı vilâyette ilân edilmiş olan örfi idarenin 
altı ay daha temdidi hakkındaki Başvekâlet tez
keresi kabul edildi. 

Birincikânun 1941 : şubat 1942 aylarına ait 
Divanı muhasebat raporu hakkındaki mazbata 
üzerinde cereyan eden müzakere neticesinde, Hü
kümetçe ittihaz olunan karar, mevzuuna mak-
sur olmak üzere, kabul olundu. 

izmir Rıhtım şirketi muvakkat idaresinin 
11 .1.1932 - 15 . I I I . 1934 tarihine kadarki müd
dete ait kati hesabının tasdikma dair kanun lâ
yihası kabul edildi. 

Mebus seçimi hakkındaki kanun lâyihası vâki 

teklif üzerine Teşkilâtı Esasiye encümenine ve
rildi. 

İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 63 milyon liraya çıkarılmasına; 

Devlet Demiryolları nakliyatındaki zıya ve 
hasarların tazmini hakkındaki kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun lâyihalarının birin
ci müzakereleri icra olundu. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Bursa Gazianteb Konya 

Uefet C anıt ez Bekir Kaleli Vehbi Bilgin 

2. — HAVALE EDtLBN EVRAK 

Mazbatalar 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Bütçe encümeni mazbatası (3/527) (Ruzna
meye). 

2. — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3779 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/869) (Ruznameye). 

3. — İstiklâl harbi malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/838) (Ruznameye). 

4. —• Muharip yabancı ordu mensuplarından 
Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı 
kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye, Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/852) (Ruz
nameye). 

5. — Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresiyle Vakıflar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyi
hası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/492, 1/608) (Ruznameye). 

^KH»> 

KATİPLER 

BÎRÎNCİ GELSE 
Açılına saati: 15 

REİS — Şemsettin Günaltay 

Vediçl Uzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — 1942 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununun 29 ncu maddesinde değişiklik yapılması 
ve şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin 
arttırılmasına dair olan 4225 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin kaldırılması hakkındaki kanun lâ
yihasının geri verilmesine dair Başvekâlet tezke
resi 

REİS — Başvekâlet tezkeresini okutuyorum. 

Büyük Millet Mecisi Yüksek Reisliğine 
13 . VI I I . 1942 tarihli ve 6/3180 sayılı tezke

re ile takdim kılınmış olan, 1942 malî yılı Mu
vazenei umumiye kanununun 29 ncu maddesinde 
değişiklik yapılmasına ve şeker ve glikozdan alı-
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nan istihlâk vergisinin arttırılmasına dair 4225 
sayılı kanunun bazı maddelerinin kaldırılması 
hakkındaki kanun lâyihasının geri alınması Ma
liye vekilliğinin 30. X I . 1942 tarihli ve 
182103/1/2669 sayılı tezkeresiyle istenilmektedir, 

4 — MÜZAKERE 

1. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşünsel 
ile Zonguldak mebusu Rıfat Vardar'ın, Arzuhal 
encümeninin 3 . VIII. 1942 tarihli Haftalık ka
rar cetvelindeki 4358 sayılı kararın Umumî He
yette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encü
meni mazbatası (4/59) 

(Mazbata okundu). [1] 
RÎFAT VARDAR (Zonguldak) — Arka-

kadaşlar; gerek Siyasal bilgiler okulunda ve 
gerekse Hukuk fakültesinde yüksek tahsil gö
ren arkadaşlardan son sınıfa gelmiş bulunan
lar ağustos içinde imtihanlarını bitirip ikmale 
kalmadıkları için doğrudan doğruya eylül ayın
da Yedeksubay okuluna, bu okulu da bitir
dikten sonra kıtalara sevkolunuyorlar. Kıtala
rında normal müddetini doldurduktan sonra 
ahvali hazıra dolayısiyle vaktü zamaniyle ter
his edilemiyorlar, normal müddetin fevkinde 
askerde kalıyorlar. Halbuki terfii sınıf edeme
yip ikmale kalanlar ise eylülde Yedeksubay 
okuluna gidemeyip teşrin aylarına kalıyorlar. 
İkmal imtihanını verip diplomalarını alanlar 
derhal Yedeksubaya giremiyorlar, giremedikleri 
için de bunlar maiyet memurluklarına tâyin
lerini istirham ediyorlar ve bunların arzuları 
isaf edilerek maiyet memuru oluyorlar. Maiyet 
memuriyetinde iken eylül ayı giriyor. Eylül 
ayında da Yedeksubay okuluna gidiyorlar ve 
bu suretle bir hakkı müktesep kazanarak ma
iyet memuru oluyorlar. Halbuki geçen sene ka
bul ettiğimiz 4089 numaralı kanunun (C) fık
rasına bir hüküm ilâve edildi. Bunun son fık
rasında deniliyor ki ; 29 yaşını ikmal etmiş olan
lar maiyet memurluk hakkını kaybederler. 
Halbuki fazla müddet askerlikte kalmaları do
layısiyle 29 yaşma girmiş bulunan, Selâhaddin 
Esat ve arkadaşı 29 yaşma girmiş olmaların
dan dolayı bilâ ikmal sınıf geçtiği halde, ma
iyet memuru olamıyorlar. Halbuki ikmale kalan 
efendiler Yedeksubay zamanından evvel maiyet 
memuru oluyorlar. Bu suretle bir hakkı mükte
sep kazanıyorlar. Halbuki maiyet memuru ol
mak, idare memuru olmak hevesiyle mektebe 
girmiş olan bu gençlerin kendi ellerinde ol-
mıyan bir sebeple fazla müddet askerlik hiz
meti ifa ettikleri için maiyet memuru ve do
layısiyle kaymakam olamamak gibi bir vaziyete 
düşüyorlar. Onların bu haklarını vermek 
üzere Arzuhal encümenine havale edilmiş bu

j i ] 17 saydı mazbata zaphn sonundadır. 

I Bahse mevzu kanun lâyihasının iadesine mü
saade Duyurulmasını rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu , 

I REİS — Usulen iade edilmiştir. 

EDİLEN MADDELER 

j lunan bu talepleri bir tesis mevzuu olduğu 
için tervici cihetine gidilemediğinden 
bahsediyor ve bunları haklı gösteriyor. Mazba
tanın bu şekilde yazılışı, gençlerin haklı olduğu
nu göstermektedir. Bendenizin maruzatım cja zan
nederim daha güzel bir şekilde vaziyeti anlatmış 
oluyor. Bu itibarla ayrıca bu efendilerin mai
yet memurluğu hakkını kaybetmemeleri için ya
pılan bir teklifi kanuni Dahiliye encümeninde 
mevcuttur. Bununla beraber bu Arzuhal encü
meni mazbatasının da Dahiliye encümeninde tet
kiki cihetine gidecek olursak bu gibi mağduri
yetlere sebebiyet vermemiş olacağız. Bunun için 
bir takrir de hazırladım. Kabulünü rica ederim. 
(Doğru doğru sesleri). 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) —i Muh
terem arkadaşlar; elimizde müzakere edilmekte 
bulunan mazbatada vazıh olan mesele, yalnız bir 
iki gencin işi değildir. Yüzlerce yetişmiş genci 
ıstırap içinde bırakmakta olan daha şümullü bir 
iştir. Bunu huzurunuzda kısaca tebarüz ettir
mek istiyeceğim. 

I Malûm olduğu üzere Memurin kanununda 
i memur olabilmek için yazılı şartlardan birisi as

kerliğini bitirmiş olmak veya askerlikten müeccel 
olmak veyahut askerliğe yaramıyacağma dair 

| elinde raporu bulunmak lâzımdır. 
I Şimdi iki genç düşünelim. îkisi de yüksek 

mektepten mezundur. Birisi sapa sağlam
dır, mektepten çıkar çıkmaz hizmeti as
keriyesini ifa etmek üzere Yedeksubay okuluna 

| gidiyor. Diğeri raporludur, müecceldir. As-
I kerlik için kendisim çağırmıyorlar. O her

hangi bir vekâlete meselâ Dahiliye ve
kâletine müracaat ediyor, maiyet memurluğu is-
tivor ve maiyet memuru oluyor. Veyahut diğer 
bir vekâlete müracaat ediyor, müeccel olduğu 
için bir vazifeye tâyin edilemiyor. Kanun muci
bince 5 - 6 ay namzetlik müddetini bitirdikten 
sonra asaleti tasdik olunarak, Devlet memuru 
olarak, vazife ifa etmeğe başlıyor. Diğer atrkadaşı 
ise yedeksubaya gitmiştir. O Yedeksubay okulu
nu bitiriyor sonra yarsubay oluyor. Onu da biti
riyor, fakat gerek simdi içinde bulunduğumuz 
ahvali fevkalâde veyahut seferberlik sebebiyle bu 
mecburi hizmeti bitirdikten sonra kendisi terhis 
olunmıyor. Daha bir müddet, bir sene, belki bir 
buçuk sene subaylık vazifesini ifa ediyor. Vazifei 
askeriyesini bitirdikten sonra terhis ediliyor. Bun
dan sonra gelip her hangi bir vekâlette vazife is-

I tiyor. 
17 — 
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O, vazife istediği zaman açık bir yer varsa 

onu da tâyin ediyorlar. Tâyin ediyorlar amma 
onun vazife ve memuriyeti, <âyin edildiği gün
den başlıyor. Zabitlikte geçirmiş olduğu bir, 
bir buçuk senelik vazifesi sayılmıyor, heder 
oluyor. Evet kanunda böyle bir şey yoktur. 
Halbuki arzettiğim gibi diğer arkadaşı daha 
evvel tâyin edilmiştir, iki senelik hizmeti de 
yükselmiştir, bir sene sonra da vazifesinde terfi 
edecektir. Memleket hizmetini yapmış, zabitlik 
yapmış ve daha olgun olarak dönmüş bir genç 
ilk defa vazifeye başlıyor, sayılıyor, bu itibarla 
daha ilk başlangıçta bu arkadaşlara bir yeis ge
liyor. Mukaddes vazifesini ifa etmiş olması, 
maaş alarak zabitlik yapmış olması nazara alın
mıyor. îşte bunlarda doğan bu yeisleri gidermek 
ve uğradıkları haksızlığı kaldırmak için eli
mizde bir yol vardır. Bu, evvelki Barem kanu
nunda da olmadığı için o zaman da bu ıstıraplar 
vardı. Meclis bir tefsirle bunu halletmek istemiş 
1930 senesinde 163 numaralı tefsiri çıkarmıştır. 
Ancak bu tefsirde zabitlik mevzuubahis olmadı
ğı için Divanı muhasebat bir karar ittihaz etmiş
tir. Kanun çıkmazdan evvel herhangi bir ma
aşla hizmet etmiş olanların kanun çıktıktan son
ra vazife alacakları zaman evvelce bulunmuş 
oldukları memuriyetteki kazandıkları maaş ile 
tâyin olunabilirler demiştir. Kararın tarihi 
2 1 . V . 1937, numarası 116853/41. Müsaade 
buyurursanız kısaca bunu arzedeyim: 

Divanı muhasebat kararında diyor ki : 
«Askerî hizmetin ifası sırasında kazanılan 

rütbelerin mülki hizmetlerde yapılacak terfie mü
essir olup olamıyacağı keyfiyeti Umumî Heyetin 
17 . V . 1937 tarihli içtimaında tetkik ve müzake
re edilerek neticede: 

Zabit vekilliği fiili hizmetin hitamında ve 
mülâzımdık ondan sonra ihraz edilmekte olup 
askerlikte rütbe maaşa esas bulunmuş olmak 
itibariyle (1076) sayılı İhtiyat zabit ve askerî 
memurlar kanunu mucibince ihtiyat zabiti veya 
askerî memuru yetiştirilmek üzere kısa hizmetle 
silâh- altına alınmış ve zabit vekili veya mülâ-
zımkk rütbelerini ihraz ettikten sonra terhis 
edilmiş bulunan memurların 1453 sayılı kanu
nun maddeleriyle bu kanuna bağlı bir numaralı 
cetveli tadil eden (2702) sayılı kanunla mez
kûr rütbeler için tesbit edilen yeni derece maaş
larına hak kazandıkları, ileride silâh altına celp 
ve davetlerinde bu maaşı alacakları ve bu rüt
beleri de fiilen taşıdıkları ve askerlikte ise rüt
be maaşa esas olduğu cihetle, bunlara fiili hiz
met haricinde kazandıkları rütbeye (2702) sa
yılı kanunla muhassas derece maaşlarının 163 
sayılı tefsire istinaden muadili mülki memuriyet
lerde itası hususu, o memurun mezkûr vazifeye 
tâyinine salâhiyettar makamın tasvibine iktiran 
eylediği takdirde bu maaşların tesviyesinde 
kanuni bir mahzur olamıyacağı mealindeki Ma
liye vekâleti mütalâasına iştirak edilmiştir. 

I 1942 C : 1 
i Ancak mücerret herhangi bir askerî vazife

nin ifası sırasında iktisap edilmiş olan askerî 
rütbe]er mülki hizmetlere kabul veya terfide 
bir hakkı müktesep teşkil edemiyeceği cihet
le o derece maaşın muadili memuriyeti ifa ve 
ihraza liyakatini filen isbat eylemiş olanların 
bu derece maaşı ile kabulleri veya terfileri sa
lahiyetli makamların tasvibine iktiranı tak
dirinde o dereceye muhassas maaşın (163) 
numaralı tefsire istinaden tesviyesinde kanu
nî mahzur görülmediği kararlaştırılmış....» 
Kanunda böyle bir salâhiyet olmadığı halde 
Yüksek Meclisin tefsirine istinaden Divanı 
muhasebat karariyle bunları tâyin eden ma-

I kanılar 'bu salâhiyeti tefsir suretiyle, karar su
retiyle vermek zarureti hasıl olmuştur. Madem 
ki fiiliyatta bunların bu hakka nail olmaları 
mümkün oluyor. Böyle bir çok dolambaçlı yol
lardan gitmektense kanunda kendilerine bu 
hakkı vermek çok daha yerinde olur. Daha ga
ribi vardır. Kısaca arzedeyim. Böyle yüksek 
mektepten mezun olduğu halde vazifei askeri
yesini ifa etmek üzere gidip subay olarak hiz
met ettikten sonra gelenlerin hakları tanınma
dığı hakle henüz daha mektebi ikmal etmiyen-
ler hakkında elimizde bulunan yeni Barem ka
nununun muvakkat ikinci maddesinin C fıkra
sında bu hak bahşediliyor. O fıkrada deniliyor-
ki; «yüksek tahsil veren bir mektepte iken har]) 
sebebiyle askerliğe çağırılarak Yedeksubay 
rütbesini kazanmış olanlar için A fıkrasında 
terfi müddetleri hesabında her iki sene hiz
meti bir derece terfi müddeti itibar edilerek 
iktisap edecekleri derecelere tâyin edilir.» 

Henüz daha yüksek mektepten mezun olma
dığı halde zabit olanlar her iki sene müddet 
için bir sene yukarı çıkmak hakkı verildiği 
halde mezun olanlara hiç bir hak verilmiyor. 
Barem kanunu bu cihetten sakit olduğu için 
yüksek mektep mezunu bu gençlerin de bu hak
tan mahrum edilmemesi lâzımdır. Mazbatadaki 
gençler hakkında Meclisi âli her ne suretle ka
rar verirse bunlara münhasır kalacağı iğin 
adedi yüzlerce olan bu kabîl gençler bu haktan 
mahrum kalacaklardır. Bunların mağdur olma
malarını temin için müsaadenizle bir takrir 
takdim ediyorum. Bu mazbata Dahiliye encüme
nine verilsin, ve kısaca arzettiğim veçhile mağ
dur kalmış olan bir çok gençlerin de vaziyetleri 
nazarı dikkate alınarak kanuna bir fifcra ilâvesi 
suretiyle bunların da nazari dikkate alınmasını 
rica ediyorum. 

ARZUHAL En. M. M. HAMDÎ ŞARLAN 
(Ordu) — Muhterem arkadaşlar; hadiseyi izah 
ettikleri için ben üzerinde tevakkuf etmiyece-
ğim. Yalnız bu işte Arzuhal encümeninin ittihaz 
ettiği kararın pek' zaruri olduğunu kısaca ar-
zetmek isterim. Bu gençler askerliklerini u«nn 
yapmış oldukları için kanunun tahdidatına tabi 

I tutularak maiyet memurluğunda istihdam edil-
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mek üzere kaymakamlık hakkını kaybetmiş bu
lunuyorlar. Fakat bu mağduriyet kanunun hük
mü sarihinin tatbikından mütevellit bir mağ
duriyettir ki, bunu mağduriyet olarak kabul et
tikten sonra hatta bütün encümen arkadaşları 
şahsan bu gençlerin mağdur kaldıklarını teslim 
etmekle beraber kanunun hüküm ve kuvvetine 
ittiba edilmemesi yolunda veyahut bu kanunun 
tadili mahiyetinde bir kanaate vararak mazba
tamızı ona göre hazırlayarak huzurunuza çık
maya imkân yoktu. Bu bakımdan arzediyoruz 
ki, eğer bu gençlerin mağduriyet vaziyetleri na
zarı dikkate çarparsa, bunu tashih etmek yolu
na gitmek icabederse bu bizi alâkadar eden bir 
cihet değildir. Arzuhal encümeni doğrudan 
doğruya Hükümetin aldığı hattı hareketin doğ
ru olduğunu kabul ediyor, eski kararında ısrar 
ediyor. Bizim yapacağımız bir şey yoktur. Maz
batamız bu bakımdan doğrudur. 

REİS — Takrirler vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bu hususta Dahiliye encümeninde bulunan 

kanun lâyihasiyle birlikte tetkik olunmak üzere 
Arzuhal encümeni mazbatasının Dahiliye encü
menine verilmesini dilerim. 

Zoguldak 
Rifat Vardar 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim sebeplerden dolayı bu 

işin daha şümullü bir surette halli çaresi bulun
mak üzere Dahiliye encümenine verilmesini tek
lif ederimi. 

Balıkesir 
S. Uzay 

REİS — Her iki takrir de aym mahiyettedir. 
Mazbatanın Dahiliye encümenine gitmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Mazbatayı Dahiliye 
encümenine veriyoruz. 

2. — Kars mebusu Et em İzzet Benice'nin, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/462) [*] 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

(Mazbata okundu) 

REİS — Mütalâa var mı? Mazbatayı kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Hükümete iade ediyoruz. 

[*] 16 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

H. — Türkiye ile Almanya arasında ficari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 19&1 ta
lihli Anlaşmanın tasdikına dair kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/855) 

REİS — Lâyihanın tevziinden henüz I lâzım 
gelen müddet geçmemiştir. Bunu geçiyoruz!. 

i. — Türkiye - Macaristan ticaret anlaşma* 
sına merbut A listesinde yazılı barsak v\e am
yant kontenjanlarının tezyidi hakkında teafi olu
nan notaların tasdikına dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/856) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabujl edil
miştir. 

3 mayıs 1941 tarihli. Türkiye - Macaristjan Ti
caret anlaşmasına merbut A listesinde I yazılı 
barsak ve amyant kontenjanlarının tezyidi hak
kında Türk ve Macar Hükümetleri arasımda te

ati edilen mektupların tasdikına dair kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Macaristan arasın
da 3 mayıs 1941 tarihinde imza edilmiş bulunan 
Ticaret anlaşmasına bağlı A listesindeki [barsak 
kontenjanının 150 000 türk lirası ve apıyant 
kontenjanının 50 ton tezyidi ve bu tezjfdtlerin 
adı geçen anlaşmanın 1 haziran 1942 talihinde 
bitecek olan birinci meriyet senesi için muteber 
olması hakkında Türkiye ile Macaristan arasın
da nota teatisi suretiyle yapılan anlaşma! kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa yar mit 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ..j. Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına î^ra Ve
killeri Heyeti memurdur. | 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar .j. Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek b4şka bir 

şey yoktur. Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,25 | 

|1] 18 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 



T. B. M, M. Matbaan 



S. Sayısı :||6 
Kars Mebusu Etem İzzet Benice'nin teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit encümen mazbatası (3/467) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/687 1710 

28. IV. İ942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sontelgraf gazetesinin 14. X . 1941 tarihli nüshasında intişar eden « Ankara - İstanbul trenin
de yeni bir cürmü meşhut» başlıklı yazı ile tahkir edildiğini iddia eden Horonik Bıyıklan'in şikâ
yeti üzerine mezkûr gazetenin Neşriyat müdürü Cevdet Karabilgin ile aynı yazıyı njeşreden Er
menice Jamanak gazetesi sahibi Melik Koç ve Neşriyat müdürü Pozant Ebeyan haklarında açı
lan hukuku âmme dâvasına katılması icabeden Sontelgraf gazetesi sahibi ve halen Kars (mebusu bu
lunan Etem İzzet Benice hakkında takibat yapılabilmesi için mumaileyhin teşriî masuniyetimin kaldırıl
ması lâzımgeldiğinden bahisle icabmın Büyük Millet Meclisince ifası hususunda Adliye vekilliğinden 
24 . IV . 1942 tarih ve 145/32 sayılı tezkere ile gönderilen evrakın aynen sunulduğunu arz$derim. 

Başvekfl. 
. , Dr. R. Saydam 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Tş. Es. ve Ad. En. Muhtelit En. 

Esas No. 3/462 
Karar No. 1 

30. XI.1942 

Yüksek Reisliğe 

Sontelgraf gazetesinin 14. X . 1941 tarihli 
nüshasında intişar eden «Ankara - İstanbul tre
ninde yeni bir cürmü meşhut» başlıklı yazıdan 
dolayı açılan hukuku âmme dâvasına katılma
sı icabeden bu gazete sahibi ve halen Kars 
mebusu Etem İzzet Benice'nin, hakkında takibat 
yapılması için, teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması lâzımgeldiğine dair Adliye vekilliğinin ya
zısına atfen Başvekâletten Yüksek Makamını
za gönderilmiş olan tezkere, Dahilî nizamna
memizin 178 nci maddesi hükmüne tevfikan 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mü

rekkep Muhtelit encümene havale duyurulmuş
tu. 

Ahiren Başvekâletten Yüksek Riyasete sunu
lan ve Encümenimize havale buyurutyn 26 . V I . 
1942 tarih ve 2488 numaralı tezekerede de (Da
vacının dâvasından vazgeçmiş olduğı^ndan âmme 
dâvasının düşmesine 12 . V . 1942 tarihinde ka
rar verildiği İstanbul Cumhuriyet müddeiumu
miliğinin işarına atfen Adliye vekâletinin 24 . V I . 
1942 tarih ve 220 sayılı tezkereleriyle bildirildiği) 
yazılmaktadır. 

Encümenimizce yapılan tetkikatjta: Hülâsası 
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yukarıya çıkarılan Başvekâlet tezkeresine göre 
âmme dâvası düşmüş olduğundan ortada masuni
yetin refini ve hattâ ademi refini müstelzim ve 
müzakereyi mucip bir madde kalmamış olduğuna 
göre Dahilî nizamnamenin 178 nci maddesinde 
yazılı komisyona havalesine de mahal kalmadan 
mevzuu bertaraf olan işbu evrakın takımiyle 
Yüksek Riyasete iadesi takarrür etmiştir. 

Saygılarımızla arzederiz. 
Tş. E. ve Ad. En. Mürekkep M. H 

Muhtelit En. Reisi 
Konya İstanbul 

T. F. Sılay Ziya Karamursal 

Kâtip 
Tokad 

Resai Erişken 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Hatay 

Bekir S. Kunt 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Manisa 

Refik İnce > 
Trabzon 

Antalya 
N. Aksoy 0, 
Denizli 

Haydar Günver 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Konya 

G. Gültekin 
Rize 

Saim Ali Dilemre 

Balıkesir 
. Niyazi Burcu 

Gümüşane 
H. F. Ataç 

Kayseri 
R. özsoy 
Manisa 

A. Tümer 
Tokad 

8. Atanç 
Zonguldak 

F. A. Barutçu Ş. Devrin 

( S. Sayısı : 16 ) 



S. Sayısı: 17 
Bingöl Mebusu Feridun Fikri Düşünsel ile Zonguldak 
Mebusu Rifat Vardar'ın, Arzuhal encümeninin 3 . VIII. 
1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4358 sayılı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 

Arzuhal encümeni mazbatası (4/59) 

Yüksek Reisliğe 

60 sayılı arzuhal E. K. C. Arzuhal No. 4277/4497 
Yukarıda yazılı karara itirazla Yüksek Heyeti Umumiyede müzakeresini talep ve rica eyleriz. 

7. VIII . 1942 
Zonguldak Bingöl 

Rifat Vardar F. F. Düşünsel 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Arzuhal encümeni 
Karar No. 3 
Esas No. 4/59 

30. XI.1942 

Yüksek Reisliğe 

Kaza kaymakamı olmak üzere maiyet memur
luklarına tâyin kılınmaları icabederken bu hak
tan mahrum bırakılmış olmalarından şikâyette 
bulunan Dahiliye vekâleti memurlarından Salâ-
hattin Esat ile Vefi Pandır'm Yüksek Reislikten 
encümenimize havale buyurulan istidalarında: 

Siyasal bilgiler okulundan 1939 yılında mezun 
olduktan sonra askerlik ödevlerini yapmak üzere 
Yedeksubay okuluna girdiklerini ve normal müd
dette terhis edilmeyip ahval ve vaziyet yüzünden 
on bir ay sonra 1941 eylülünde terhis olunduk
larını ve terhisi mütaakıp Dahiliye vekâletince 
şimdiki memuriyetlerine tâyin kılmmışlarsa da 
4089 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince 
altı aylık namzetlik devresini mütaakıp memuri
yetlerinin tasdiki sırasında 29 yaşmı geçmiş ol
duklarından maiyet memuru olamıyacaklarının 
ve kaymakamlıktan başka memuriyetlerde istih
dam edilebileceklerinin kendilerine tebliğ edildi
ğini ve halbuki bu kanuni kaydın diğer vekâlet
ler teşkilâtına ait mümasil istisnai hükümlere uy

gun olmadıktan başka kendilerinin 4089 sayılı ka
nunun kabul ve neşrinden evvel mer'i olan yaş 
haddini ihtiva etmiyen kanun hükümlerinden 
istifade etmek üzere Siyasal bilgiler okuluna gi
rip idarî şubesinden mezun oldukları için o ka
nunun hükümlerine tebaan yaş kaydine tabi tutul-
mamaları lâzımgeleceğini ve aynı zamanda asker
likte geçen fazla bir senenin de memuriyette 
geçmiş addiyle memuriyet kıdemlerine dahil sayıl
ması hakkında ya bir karar ittihazı veyahut ka
nunda gereken tadilin yapılmasını istemektedir
ler. 

Bu dilek münasebetiyle Dahiliye vekâletinden 
alınan bir tezkerede: Yaşını, mahkemede tashih 
ettiren Vefi Pandır'm maiyet memurluğuna tâ
yini yapılmış ise de Salâhattin Esat'ın memuri
yet için vekâlete müracaatında 29 yaşını tecavüz 
etmiş olması sebebiyle bulunduğu vazifeden kay
makam olmak üzere maiyet memurluğuna tâyini 
yapılamamış ve fakat 29 yaş haddini tâyin eden 
4089 sayılı kanun hükmünün mumaileyh ve em-



seline tatbikinin madelete muvafık olmadığı 
mütalâatan dermeyan kılınmış ve kısa müddete 
tabi olupta asli bir memuriyete tâyinden evvel 
muvazzaf askerliğini yapan ve yedeksubay ola
rak terhis edilenlerin askerlikte geçirdikleri müd
detin mülki memuriyetlerine ilâvesi hususunu 
ihtiva eden bir kanun lâyihasının Meclise sunul
muş olduğu ve vekâletçe dilek üzerine bir mua
mele ifasına mahal olmadığı bildirilmiştir. 

Bu dilek ve cevabî tezkere üzerine işin icabı 
Encümeninıizce düşünülmüş: Hükmü mer'i bir 
kanunun tadili lüzumunu ihtiva eden dilek üze
rine bir muamele ifasına imkân olmadığına 
] 1. V I . 1942 tarihinde karar verilmiştir. 

4358 sayı altında haftalık cetvele dercedilen 
bu kararın Umumî Heyette müzakeresini istiyen 
Feridun Fikri Düşünsel ile Rifat Vardar 'm niza
mî müddet içinde verdikleri takrir üzerine işin ica
bı Encümenimizde yeniden tezekkür edilmiştir: 

Mektebini ikmalden sonra kanunen mükellef 
olduğu askerlik hizmetini normal zamanında ikmal 
eder etmez terhis edilmiş olsaydı son neşredilen 
4089 sayılı kanunda vazedilen 29 yaş haddinden 

mağdur kalmıyacağı anlaşılan müstedinin, bu 
normal kanuni müddetten sonra ahval sebe
biyle daha on bir ay fazla askerlik ödevine tabi 
tutularak terhis edilmiş olduğundan emsaline 
nazaran mağdur bir vaziyete düştüğü anlaşıl
maktadır. Ancak mer'i olan bir kanun hükmü
nün mağduriyeti telâfiye kâfi olmaması göz-
önüne alınarak maslahatın adalete tevfikı için 
gerekli görülen herhangi bir tadili yapmak sa
lâhiyetini haiz olmıyan Encümenimiz de dilek 
üzerine; tâyini muameleye mahal olmadığına 
dair verilen kararda; kanun ve Dahilî nizam
nameye göre isabetsizlik görülemediğinden eski 
karar üzerinde ısrar lüzumuna karar verildi. 
Ar. En. Reisi M. M. Kâtip 

Balıkesir Ordu Samsun 
H. Karan H. Şarlan N. Fırat 

Çorum Kocaeli Tokad 
N. Kayaalp t. Tölon M. Develi 

Balıkesir Niğde Bolu 
Feyzi SÖzener N. Ereni Lûtfi Gören 

Ankara izmir 
Nihat Anılmış Dr. H. H. Cura 

• * 

( S. Sayısı ; 17 ) 



S. Sayısı: 18 
Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaşmasına merbut A 
listesinde yazılı barsak ve amyant kontenjanlarının 
tezyidi hakkında teati olunan notaların tasdikına dair 

kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/856) 

T. C. 
Başvekâlet 2 . VII . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Şayi : 6/2585 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Macaistan'la aramızda mevcut 3 mayıs 1940 tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut (A) listesinde 
yazılı barsak ve amyant kontenjanlarının tezyidini teminen Macar sefareti ile teati olunan nota
ların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 17 . VI . 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
* Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Macaristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasının dördüncü madde
sinde Anlaşmaya bağlı kontenjan listelerinde münderiç emtiadan başka malların sürümü imkâ
nı veya işbu listelerde münderiç emtianın satılması için daha büyük imkânlar tahassül ettiği takdirde 
iki Hükümet salâhiyettar makamlarının bu listelerin genişletilmesi veya bunlarda münderiç konten
janların çoğaltılması zımnında yapılacak talepleri hayırhahlıkla tetkik edecekleri yazılı bulunmak
tadır. 

İşbu Ticaret Anlaşmasının tatbikatiyle alâkadar işler üzerinde görüşmek için son defa memle
ketimize gelen Macar heyeti ile yapılan temaslar sırasında Macarların bize, yukarıda anılan liste
lerde yazılı kontenjan hadlerinin fevkinde olarak, mühim miktarda, memleketimizin şiddetle muhtaç 
bulunduğu, çinko, ağaç kundura çivisi, akümülâtör, pil, ilâç gibi eşya vermiş oldukları, diğer ta
raftan, Anlaşmaya merbut listeler mucibince, bizim vermeği mütaahhit bulunduğumuz mallardan, 
barsak ve amyanttan gayri emtiaya ait kontenjanların, muhtelif sebepler dolayısiyle, Macarlar 
tarafından gereği gibi kullanılamadığı ve netice itibariyle Macarların mühim miktarda bize karşı 
aktif duruma geçmiş bulundukları tesbit edilmiştir. 

Macarlar, aradaki muvazenenin kısmen olsun teessüsüne yardım etmek üzere Türk malları liste
sinde yazılı bulunan ve kontenjanları tükenmiş olması dolayısiyle satın alamadıkları barsak ve 
amyant kontenjanlarının tezyidini istemişler ve bu talep haklı ve yerinde görülerek, esasen ih
racı matlup mallarımız mey anında bulunan, barsak ve amyant kontenjanlarının, Ticaret Anlaşma
sının 1 haziran 1942 tarihinde bitecek olan birinci mer'iyet senesi için muteber olmak übere, müte-
kabilen 150 000 lira ve 50 ton tezyidi muvafık görülmüştür. 

Macaristan ile ticari mübadelelerin ahenkli ve mütevazin bir şekilde devamını temin maksa-
diyle yapılan bu kontenjan tezyidi keyfiyeti menfaatlerimize uygun olmakla kabul ve tasdik; Bü
yük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/856 
Karar No. 14 

12. VIII. 1942 

Yüksek Beisliğe 

Macaristan 'la aramızda mevcut 3 mayıs 1940 
tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut (A) listesinde 
yazılı barsak ve amyant kontenjanlarının tezyi
dini teminen Macar sefaretiyle teati olunan 
notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 17 . VI . 
1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
Encümenimize havale Duyurulmakla Hariciye 
ve Ticaret vekâletleri mümessillerinin hazır bu
lundukları içtimada tetkik ve müzakere olundu. 

Mucip sebepler lâyihasının tetkikından ve ve
rilen izahattan, Anlaşmanın Macaristan ile ti-

eari mübadelelerin ahenkli ve mütevazin bir şe
kilde devamını temin maksadiyle yapıldığı ve 
menfaatlerimize uygun olduğu görülmüştür. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ha. En. Reisi M. M. Kâtip 

Konya istanbul Tokad 
Âli M. Göker A. Şükrü Esmer N. Poroy 

Bolu Diyarbakır Erzurum 
H. G. Çambel Zeki M. Alsan Gl. P. Demirhan 

Gümüşane Seyhan 
Edib Servet Tör Naci Eldeniz 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/856 
Karar No. 4 

1 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Macaristan'la aramızda mevcut 3 mayıs 1940 
tarihli Ticaret Anlaşmasına bağlı A listesinde 
yazılı barsak ve amyant kontenjanlarının arttı
rılması hakkında Macaristan'la Hükümetimiz 
arasında teati olunan notaların tasdikma dair 
Hariciye vekâleti tarafından hazırlanan ve 17 . 
VI.1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Ha
riciye encümeni mazbatasiyle birlikte Encümeni
mize tevdi buyurulmuş olmakla Hariciye ve Ti
caret vekillikleri mümessilleri hazır bulunduk
ları halde tetkik ve mütalâaa olundu. 

Esbabı mucibede ileri sürülen mütalâalara ve 
verilen izahlara göre Macaristan ile ticari mü
badelelerimizin ahenkli ve mütevazin bir şekil
de devamını temin maksadiyle yapılan bu an
laşmanın memleketimiz menfaatlerine uygun 

olduğu anlaşılmış ve kanun lâyihası Encümeni-
mizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat En. Reisi M. M. 

Giresun 
/. Sabuncu 

Afyon K. 
Bere Türker 
\ Denizli 

Tahir Berkay 

Rize 
Fuad Sirmen 
Afyon K. 
H. Erkan 

Edirne 
T. Göksel 

Gazianteb 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 
Erzincan 

S. Başotaç 
İstanbul Eskişehir 

Emin Sazak Nuri Pazarbaşı A. Hamdi Denizmen 
Kars Kastamonu Konya 

K. Ariklı M. Celâl Boyar H. Dikmen 
Niğde Zonguldak İzmir 

Dr. R. Ferid Talay H. Karabacak Benal Anman 

( S. Sayısı : 18 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3 mayıs 1941 tarihli Türkiye - Macaristan Tica
ret Anlaşmasına merbut A listesinde yazılı barsak 
ve amyant kontenjanlarının tezyidi hakkında 
Türk ve Macar Hükümetleri amsında teati edilen 

mektupların tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Macaristan arasın
da 3 mayıs 1941 tarihinde imza edilmiş bulunan 
Ticaret Anlaşmasına bağlı A listesindeki barsak 
kontenjanının 150 000 türk lirası ve amyant 
kontenjanının 50 ton tezyidi ve bu tezyitlerin 
adı geçen Anlaşmanın 1 haziran 1942 tarihinde 
bitecek olan birinci meriyet senesi için muteber 
olması hakkında Türkiye ile Mjacaristan arasın
da nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

17. VI . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. 

A. F. Tuzer 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alata§ 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Mal.V, 
F.Ağrah 

îk. V, 
Sim Ddfy 

Zr. V, 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

(S. Sayısı: 18) 
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Ankara, 30 mayıs 1943 

Bay Elçi, 

3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşmasına merbut A listesinde barsaklar için tah
sis edilmiş olan kontenjanın 150 000 Türk lirası ve aynı listede münderiç amyant kontenjanı
nın 50 ton çoğaltılması hususunda Cumhuriyet Hükümetinin mutabık bulunduğunu size bildir
mekle şerefyabım. 

Bu çoğaltmalar yukarıda anılan Ticaret Anlaşmasının 31 mayıs 1942 tarihinde bitecek olan bi
rinci mer'iyet senesi için muteberdir. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

Ekselans N. Menemencioğlu 
Jean Vörnle 
Macaristan Elçisi 

Şehirde 

Ankara, 30 mayıs 1942 

Bay Büyük Elçi, 

Ekselanslarının, meali aşağıya naklolunan, bugünkü tarihli mektubunu aldığımı bildirmekle 
şerefyabım. 

« 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşmasına merbut A listesinde barsaklar için tahsis 
edilmiş olan kbntenjanm 150 000 Türk lirası ve aynı listede münderiç amyant kontenjanının 50 ton 
çoğaltılması hususunda Cumhuriyet Hükümetinin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şerefya
bım. 

Bu çoğaltmalar yukarıda anılan Ticaret Anlaşmasının 31 mayıs 1942 tarihinde bitecek olan bi
rinci mer'iyet senesi için muteberdir.» 

Yukarıdaki hususu Macar Kırallık Hükümeti camına kaydeylediğimi size bildirmekle şerefyabım. 
En derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. 

Ekselans ' Vörnle 
Bay Numan Menemencioğlu 
Türkiye Büyük Elçisi 
Hariciye vekâleti Umumî Kâtibi 

Ankara 
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