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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyiltepe'nin ve
fat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve 
merhumun hâtırasına hürmeten iki dakika ayakta 
sükût edildi; 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı A, B, D ve E cetvellerinde değişiklik yapıl
masına ; 

Jandarma subaylığından mütekait yüzbaşı ve 
üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıklarında 
mütekaiden istihdam edilecekleri hakkındaki 
kanun hükmünün uzatılmasına dair kanun lâyi
haları kabul olundu; 

ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna 
bazı maddeler eklenmesine; 

Kazanç vergisi kanununa muvakkat bir mad-

Takrirler 
1. — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 

Arzuhal encümeninin 2 . X I I . 1942 tarihli Hafta
lık karar cetvelindeki 4402 sayılı kararın Umu
mî Heyette müzakeresine dair takriri (4/67) (Ar
zuhal encümenine); 

Mazbatalar 
2. — Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon 

idaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Nafia ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/895) (Ruznameye); 

3. — Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretlerine dair olan 2847 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 3173 sayılı kanuna bir 
muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/885) (Ruznameye); 

4. — Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/907) (Ruznameye); 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara 
bağlı cetvellerin Maarif vekilliği kısmında de

de eklenmesine dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri icra edildi; 

Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve Mu-
hakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, Dev
let dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve 
vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler yapıl
masına dair kanun lâyihasının müzakeresine de
vam ve bir maddesi encümene havale olundu; 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Sivas Konya 

Şemsettin Oünaltay Vehbi Bilgin 
Kâtip 

Kütahya 
Vedit Uzgören 

ğişiklik yapılması 3694, 3829, 4142 sayılı kanun
lara bağlı kadroların değiştirilmesi ve 3656 sa
yılı kanunun 26 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/883) (Ruznameye); 

6. — Divanı muhasebatta açık bulunan âzalığa 
bir zatın seçilmesine dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi ve Bütçe, Divanı muhasebat ve 
Maliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen mazbatası (3/536) (Ruznameye); 

7. — Hariciye vekâleti Teşkilâtı hakkındaki 
3312 sayılı kanuna bağlı 5 numaralı cetvelin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/898) (Ruz
nameye) ; 

8. — Hazine ile istanbul Belediyesinin bir 
kısım alacaklarının karşılıklı olarak ibra ve ter
kini hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/810) (Ruz
nameye) ; 

9. — Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret borsa
ları ve Esnaf odaları teşkili hakkında kanun lâ
yihası ve Adliye ve iktisat encümenleri mazba
taları (1/890) (Ruznameye). 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 

KATİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya) Vehbi Bilgin (Konya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — BEYANAT 

1. — Sıhhat ve içtimai muavenet vekili Dr. 
Hulusi Aalataş'ın, muhtelif vilâyetlerde vukua 
gelmiş olan yer sarsıntısı hakkında beyanatı 

S. 1. M. V. Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) 
— Sayın arkadaşlarım; Birinci kânunun 20 nci 
pazar günü vukua gelen ve Tokad vilâyetinin 
Erbaa ve Niksar kazalarında büyük hasara ve 
493 yurddaşımızm ölümüne sebep olan yer sar
sıntısı hakkında malûmat vermek ve izahatta bu
lunmak istiyorum: 

Kurban bayramının üçüncü gününe rastlıyan 
20 birinci kânun pazar günü saat 17 de memle
ketin bir çok yerlerinde ve Ankara'da da duyu
lan yer sarsıntısı Tokad vilâyetinin Erbaa ve 
Niksar kaza merkezleriyle bunlara bağlı köy ve 
nahiyelerde büyük hasarlar yapmış, zelzeleyi mü-
taakıp Erbaa'da çıkan yangınlar hasarı artırma 
istidadını göstermiştir. 

Telgraf ve telefon hatlarının bozulması 
Erbaa'da posta ve telgraf binasının yı-
kılmasd, muhabere memurunun vefat eden
ler arasında bulunması gibi sebeplerle 
muhaberenin inkıtaı yüzünden Tokad vilâ
yetinin faciayı bildiren ilk telgrafı ancak 21 
birinci kânun pazartesi günü zevale doğru alına
bilmiştir. 

Tokad valisi hastane operatörünü beraberine 
alarak derhal facia mahalline hareket etmiş ve 
bilfiil mahallinde çalışmağa başlamıştır. 

Tokad vilâyetinin itfaiye takımı ile Turhal 
şeker şirketinin itfaiyesi derhal hareket ettiril
mişlerdir. Turhal şeker şirketinden bir sıhhi 
heyet derhal hâdise mahalline hareket etmiştir. 
Faciayı haber alan Samsun vilâyeti, itfaiyesini 
gönderdikten başka vali bizzat Samsun'dan aldığı 
sıhhi heyetlerle ve yardım vasıtalariyle Erbaa'ya 
koşmuş ve ayılıca da yüz çadır göndermiş ve La
dik kaza merkezinde mütevassıt bir yaralı nakil 
istasyonu açtırmış ve Samsun'daki hastanede ge
lecek yaralılara yer hazırlattırmıştır. 

Amasya valisi de derhal hâdise mahalline koş
muş ve 200 çadır göndermiştir. Sivas vilâyeti 
bulabildiği 50 çadırı göndermiştir. Kolordu ku
mandanı bizzat Erbaa'ya gelmiş, Erbaa'daki kı

taatın yardımına ilâveten Ladik'teki istihkâm 
kıtasından yardımcı müfreze tertip edilerek yar
dıma geçmişlerdir. Tokad ve Samsun'dan ekmek 
sevkedilmeğe başlanmıştır. 

Merkezde hâdiseyi öğrenir öğrenmez Ankara 
numune hastanesinden bir oberatörün riyase
tinde kâfi miktarda malzeme ve eşhas ile bir 
sıhhi heyet tertip ettik ve salı günü hareket eden 
ilk trene yetiştirdik. 

Amasya operatörünü Tokad'a gönderdik. 
Sıtma mücadele ve frengi mücadele tabip ve 

seyyar sıhhat memurlarını zelzele mıntakaslında 
çalışmak üzere faaliyete geçirdik. 

Başvekilin evinde Kızılay reisinin de iştira-
kiyle bir toplantı yapılarak âcil ihtiyaçlar gö
rüşüldü ve süratle şevkleri kararlaştırıldı. 

Bütün gece çalışarak 1 500 çadır, 500 bat
taniye, muhtelif cins ve kâfi miktarda çama
şır, sıhhi malzeme, çay, şeker, zeytin ve diğer 
malzeme bir Kızılay müfettişi vedaatiyle salı 
günü hareket eden ilk trene yetiştirildi. To
kad, Samsun vilayetleriyle Ladik kaymakamlı
ğına Kızılaydan para gönderildi. Toprak ofisi
nin yardımı temin edildi. 

Sıhhi yardım işinin daha ziyade takviyesi 
düşünülerek Devlet demiryolları sıhhi heyetin
den bir operatörün riyasetinde beş tabip ve kâ
fi malzeme ile bir sıhhi heyet çarşamba günü 
Ankara'dan hareket ettirildi. Millî Müdafaa ve
kâleti de 200 yataklı bir seyyar hastaneyi Er
baa'da faaliyete geçmek üzere hareket ettirdiği 
gibi yaralı nakline mahsus vagonlarını da Ladik 
istasyonu ile Samsun arasında ağır yarak nak
line tahsis etmiştir. 

Alınmış olan tertibatın ne yolda işlediğini 
ve daha ne gibi tedbirler almak iktiza ettiğini 
tetkik etmek üzere ayın 23 ncü çarşamba saba
hı refakatime Vekâletimiz İçtimai muavenet da
iresi reisini de alarak Ankara'dan hareket et
tim. 

Evvelâ Tokad 'a uğradım, Almus ve Nik
sar'dan getirilmiş olan ağır yaralıları hastane
de ziyaret ederek hatırlarını sordum. Bundan 
sonra Niksar ve Erbaa merkezleriyle köylerini 
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gezdim, Ladik'te tesis edilmiş olan mutavassıt 
yaralı hastanesiyle Samsun'daki hastanede te
davi altına alınmış olan ağır yaralıları ziyaret 
ettim. 

Vaziyet şudur: 
Zelzelenin şiddet merkezi Erbaa'da olmak 

üzere Niksar'ın şarkından başlıyarak Ladik ci
varına kadar Kelkit çayı ve Tozanlı ırmağı va
disine münhasır ve bilhassa Kelkit vadisinde 
şiddetle tesirini göstermiştir. 

En şiddetli sarsıntılar Kelkit çayının şimal 
ve cenubunda takriben onar kilometrelik mesa
fede hissedilmiştir. En ziyade hasara uğrayan 
kasaba Erbaa'dır. Niksar'da hasar nispeten 
daha azdır. Erbaa'nın otuz köyü, Niksar'ın 
yirmi köyü hasara uğramıştır. 

Hasarın miktarı hakkında aldığım malûmat 
şudur: 

Tokad merkez kazasının Almus nahiye mer
kezinde Tozanlı suyu kenarında bulunan Kadr-
vakfı köyünde 3 ölü, l ağır yaralı vardır. 14 
ev tamamen, 46 ev kısmen yıkılmıştır. 

Niksar kaza merkeziyle nahiye ve köylerin
de 47 ölü, 18 ağır yaralı, 102 hafif yaralı var
dır. 410 ev tamamen, 623 ev kısmen yıkılmış
tır. 

Erbaa kaza merkeziyle nahiye ve köylerin
de 443 ölü, 106 ağır, 539 hafif yaralı vardır. 
2 047 ev tamamen, 2 017 ev de kısmen yıkıl
mıştır. 

Tesbit edilen hasarın yekûnu 493 ölü, 125 
ağır, 642 hafif yaralıdır. Hayvan zayiatının tes-
bitine devam edilmektedir. 

Enkaz altındaki mevtaların defni ikmal edil
miştir. 

Erbaa 'da 106 yi bulan ağır yaralıların kâf-
fesi Samsun hastanesine, Niksar'daki 18 ağır 
yaralı ile Almus'taki bir ağır yaralı. Tokad has
tanesine nakledilerek tedavi altına alınmışlardır. 

Gönderilmiş olan sıhhi malzeme ihtiyaçtan 
fazladır. Yeniden ihtiyaçları olmadığı görül
müştür. 

Millî Müdafaa vekâletinin Erbaa'da faali
yete geçmek üzere tertip ettiği seyyar hastane 
bir müddet Erbaa'da faaliyette kalacak, şeda-
idi havaiye tesiriyle hastalanacaklarm tedavi
lerini temin edecektir. 

Köyleri gezen sıhhi heyetler vasıtasiyle ve 
merkezlerde tesis edilen sıhhi heyetler vasıta
siyle bütün yaralıların pansımanları yapılmış 
olduğu gibi, mütaakıp tedavileri de tahtı temi
ne alınmıştır. 

Civar vilâyetlerle merkezden gönderilen ça
dırlar ile muavenet eşyası en kısa bir zamanda 
mahalline varmış ve tevzi edilmekte bulunmuştur. 

. Çocuk esirgeme kurumumuz kimsesiz kalmış 
olan çocukları almak üzeredir. 

Zelzele mmtakasına geoloji mütehassısları
nın gönderilmesi ve tetkikat yaptırılması tahtı 
karara alınmıştır, 

Tokad vilâyeti ile mücavir vilâyetlerin bü
tün takatleriyle hep birden felâketzedelerin yar
dımına koştuklarını, idare amirleriyle kuman
da makamatmm vâkıfane işbirliği yaparak ge
celi gündüzlü candan çalışmalarını ve gayret
lerini şükranla gördüm. 

Felâketzedeler acılarını paylaşmak, ıstırap
larını tahfif etmek, âcil ihtiyaçlarını bertaraf 
etmek için Hükümetin, şefkat müessesemiz Kı
zılay ile Çocuk esirgeme kurumunun ve bütün 
milletin yanıbaşlarında yer almış oluşunun şük
ranını gözleri yaşla dolu olarak yadetmektedir-
ler. 

Tabiatın bu facialı sademesi ile içimizden 
ayrılarak ebediyete karışan yurddaşlarımızın 
yakınlarına ve bütün millete başsağı dilerim. 

BEİS — Söz mü istiyorsunuz? 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Evet. Şimdi zelzele hakkında bize izahat verdi
niz, teşekkür ederiz. Yalnız buradaki beyana
tınız arasında aynen §u cümleyi sarf ettiniz; 
Çocuk esirgeme kurumu kimsesiz kalmış olan 
çocukları almak üzeredir. Bu çocuklar kurum 
tarafından alınmış mıdır? Alınmamış ise, ara
dan çok zaman geçtiğine nazaran, geç kalmış 
olmuyor muyuz"? Bir. 

İkincisi; zelzele iki senedenberi memleketin 
her tarafında facialar doğuruyor. Eskiden zel
zeleye tahammül edecek bir ev tipi tesbiti düşü
nülüyordu. Bu, tesbit edilmiş midir ve tahakkuk 
etmiş midir? Bu mıntakada bu tip evler mevcut 
değil midir? 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ ( Aydın ) — Çocuk 
esirgeme kurumu tedbirlerini almıştır, dört ço
cuk tesbit edilmiştir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Yalnız dört çocuk mu? 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ ( Aydın ) — Evet, 
başka yoktur. Kimsesiz kalmış olan dört çocuk 
vardır. Anası, babası, akrabası ölmüştür. 

Diğer kısma gelince, bu defa jeologları yine 
gönderiyoruz, tetkikat yapacaklardır. Evvelce 
yapılmış olan tetkikata ilâve edilecek bir şey 
varsa onu da ekliyeceklerdir. 

Zelzeleye mütehammil evler üzerinde Nafia 
vekili arkadaşımız size istediğiniz izahatı vere
bilir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN ( Bitlis ) — Ar
kadaşlar, bir kaç senedenberi muhtelif fasılalar
la yurdumuzun şu veya bu bölgelerinde Türk 
milletini muztarip kılan bir hareketiarz felâke
ti husule gelmektedir. Tabiatın önüne durul
maz bu olayları karşısında yapılacak şey ve 
yapılmış şeyler, zaman zaman bu kürsüden ifa
de edilmiştir. Ben, Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekilinin, Büyük Meclisinize, Anadolu'da Nik
sar, Erbaa bölgesinde, hakikaten hepimizi müte-
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eşsir edecek kadar ağır telefat ve hasarı mucip 
olan hareketiarz mıntakasmda yaptığı seya-
hatları esnasında, gördüklerini, düşündükleri 
ve aldıkları tedbirleri ve yapmak istedikleri mu
avenetleri belirten beyanatından sonra şu nok
tayı arzetmek istiyorum ki; el'an devam etmekte 
olan bu zelzele felâketi Balıkesir mıntakasmda, 
benim doğum yurdum olan Sındırgı ile Bigadiç 
nahiye merkezinde teessürrü artıracak kadar ağır 
ve elîm olmuştur. Şükrolunmalıdrr ki o mmta-
kada insan telefatı çok azdır. Fakat 900 kü
sur haneli bir nahiye merkezinde oturulacak bir 
ev kalmamıştır. Sındırgı'nın Gölcük nahiyesinde 
ve 8 köyde vaziyet böyledir. 

Arkadaşlar; tabiatın bu ağır tezahüratı kar
şısında, bu kürsüden, Türk milletinin ve bütün 
dünyanm muvacehesinde ifade etmeğe kendimi 
borçlu saydığım bir nokta vardır. Zaten bu kür
süye, huzurunuza, bu noktayı belirtmek için gel
dim. Bilhassa Balıkesir vilâyeti dahilinde, ar-
zettiğim sahalarda bu büyük felâket tahakkuk 
eder etmez derhal mahallî vilâyet teşkilâtı, ge
ceyi gündüze katarak ve günde bir iki defa, vi
lâyet merkezinden 60 - 70 kilometrelik mesafede 
bulunan felâket yerlerine koşmuş ve orada korku, 
heyecan ve felâket karşısında kalmış vatandaş
ların muhtaç olacakları şeyleri, mümkün ol
duğu kadar süratle ve âzami dikkatle hazırla
mak teşebbüsünü almıştır. Bunu mütaakıp Dev
let merkezinin de teşebbüsü üzerine cidden bir 
çok işlerimizle meşgul olduğu gibi ve fakat za
man zaman yapılamıyan bir iş yapılmıştır ki, o 
da, her gün hızı, dikkati, vüsati artan bir itina 
ile bu mmtaka halkına çivi, kereste, çadır, sıhhi 
malzeme vesaire yardımı yapılmış ve bilhassa 
orada, insanlığın karanlık günlerinde yalnız şef
kat müessesesi olarak kalmış olan ve yüksek si
ması şefkat müessesesi olmakla tanınmış olan 
Kızılay'ımızın da büyük hizmetleri görülmüştür. 
Binaenaleyh bendeniz, gerek Kızılay'a ve ge
rek mahallî Hükümete ve gerekse merkezi Hükü
metimizin bu hususta gösterdiği büyük şefkate 
- Zaten kendilerinden başka bir şey beklenemezdi -
bu kürsüden bölgem halkı namına takdir ve te
şekkürlerimi arzetmeyi bir borç saydım. Çok 
umuyor ve bekliyorum, ki, bizim uğradığımız 
felâketten sonra felâkete uğramış olan diğer 
mıntakadaki Türk vatandaşlarına da aynı zihni
yet, aynı ehemmiyet, aynı müessiriyet ve aynı 
teselli ve kudreti verecek muavenetler yapılacak
tır ve yapılmasını temenni ederim. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Arkadaşımız 
Süreyya örgeevren'in hissiyatına tamamen iş
tirak ederim. Kendi bölgem olan Tokad vilâye
tinde Hükümetin şefkat elini'uzatmakta.göster
diği sürat dolayısiyle ben de şükranlarımı arze-
derim. 

Meclise gelmezden bir iki dakika evvel aldığım 
bir telgraf var. Bu telgraf Niksar Halk partisi 
reisinden geliyor. Buna göre bugün orada en bü

yük sıkıntıları havaların soğuk gitmesi dolayısiyle 
açıkta kalan halkın ıstırabından gelmektedir. 
Telgrafın mevzuu budur. Diyorlar ki, aman her 
zaman rahim elini uzatan Hükümetten çok rica 
ederiz, mütehassıs mütaahhit yollasmlar ne ya
parlarsa yapsınlar, bizi bu soğuk havadan kur
taracak bir kaç barakanın inşasını en mühim iş 
olarak ele alsınlar. Şimdi Nafia vekili muhte
rem arkadaşımızla görüştüm, meseleyi arzet-
tim. Zaten Hükümetin bu mesele üzerinde dur
makta olduğunu ve alman kararların pek yakın
da tatbik edileceğini beyan buyurdular. Eğer 
şuradan, bu kürsüden de bunu beyan buyurur
larsa şüphesiz minnettarlığımız artacaktır. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Hükümetin felâket karşısında süratle tedbir al
dığını görüyoruz ve hakikaten kıvanıyoruz. 
Kendileri burada istirahatli zamanlarını bı
rakarak en kısa zamanda, en süratli olarak 
felâket yerine koşuyor ve bize de lâzımgelen 
malûmatı veriyorlar. Arkadaşlar biz felâketler 
karşısında çok süratle mütehassis oluyoruz. 
Fakat gösterdiğimiz heyecan çobuk sönüyor. 
Memleketin iki sene evvel geçirdiği zelzele kar
şısında Büyük Meclisin gösterdiği hassasiyet ile 
Erzincan hakkında yapmak istediğimiz işleri bir 
dereceye kadar yoluna koyduk. Erzincan felâketi 
dolaysıiyle bir çok jeologlar gönderdik, işi ta
mik ve tetkik ettik. Araştırdık. Bana kalırsa, hâ
diseler artık anlaşılmıştır. Bu arazimiz üzerinde 
daima olağan işlerdendir. Bizim aldığımız mu
vakkat tedbirlerden sonra esasa daha uygun ve 
daimî tedbirlerin alınmadığını, alamadığımızı 
görüyoruz. Bugün Sıhhiye vekâletimiz lâzımge
len tedbirleri almıştır. Fakat biraz evvel Nâ
zım Poroy arkadaşımız alman tedbirlerin kâfi 
olmadığına dair bize bir telgraf okudular. O halde 
halk muztariptir. Bu ıstırabı bugün için tehvin 
etmek üzere yol bulunabilir. Ancak memlekette 
bu gibi hâdiseler tekerrür, ederken ve sık sık 
vukua gelip dururken halkı barındıracak mesken
leri zelzeleden daha az müteessir olur bir hale 
koymak mümkün değil midir? îki sene evvel 
Büyük Meclisin gösterdiği hassasiyete niçin 
cevap verilmedi1? Bir çok mimar, mühendis ar
kadaşlarımız burada uzun uzadıya malûmat ver
diler, biz de bunu kabul ettik. Fakat bugün 
hâlâ daha bir ev tipi bilmiyoruz. "Bunlar hak
kında bizi tenvir etmesini Hükümetten çok 
rica ederiz. 

ZÎYA GEVHER ETlLt (Çanakkale) — 
Efendim , memlekette sık sık tekerrür eden bu 
felâket bizi çok esaslı tedbirler aldırmak mec
buriyeti karşısında bırakıyor. Bu tedbirler ne 
malî noktai nazardan ve ne de yapıcılık noktai 
nazarından o kadar ağır olmasa gerektir. Ben 
o fikirdeyim. Tabiatiyle Devletin en küçük me
murundan en büyük memuruna, hattâ vekilleri 
ile ve bilhassa Devlet Reisimizin büyük şefka
tiyle, bizzat giderek bu işleri tetkik etmelerine 
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karşı hepimizin tahassüslerini ifade bile güçtür. 
Fakat Sıhhiye vekilimizin, bilhassa başa geçe
rek esaslı tedbirler alması lâzımdır. Memlekette 
zelzele mmtakalan muayyendir. Eğe tarafla
rında bir mmtaka vardır, merkezî Anadolu'da 
bir mıntaka vardır. Bu zelzele mıntakalarmda 
en esaslı tedbirler alarak ve bu cümleden olmak 
üzere o mıntakalarda portatif evler yaptırarak, 
bu mmtakanm merkezi Sivas mı olacak, Erzu
rum mu olacak, oralarda hiç olmazsa bir kasaba 
halkını en kısa zamanda barındıracak bu ev
lerden bu merkezlerde bulundurmak lâzımdır. 
İkinci mmtaka Eğe olacak. Bu suretle bu işler 
yapılırsa çok esaslı bir tedbir almış oluruz ve 
bunlar yapılmıyacak işler de değildir. Biz mem
lekette tabiata başka türlü karşı koyamayız. 
Tabiata ancak tedbirler alarak karşı koyabili
riz. Binaenaleyh bunlar biranevvel behemehal 
yapılmalıdır ve yapılmıyacak bir şey değildir. 
Böyle esaslı bir tedbirin nazarı dikkate alın
masını ve etüt edilmesini istiyorum. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarım, intihap dairemde olan yer 
sarsıntısının vermiş olduğu zararların ve tees
sürlerin ne şekilde olduğunu arkadaşımız Sü
reyya örgeevren güzel izah buyurmuşlardır. 
Ancak burada alınan tertibat meyanında tama-
miyle mahvolan Bigadiç kasabasının orada ka
lıp kalmıyacağı ve başka bir yere nakledilmesi 
hakkında, zannederim ki, daha esaslı tetkikler 
yapmak icabedeceğini muhterem Hükümetimiz 
düşünmektedir. Bunun, bilhassa her ıstırabımı
za, milletin, memleketin her yerinde tahassul 
eden en ufak ıstıraba, hepimizden daha güzel 
düşünerek koşan Büyük Reisicumhurumuz İn
önü'nün oraya teşrifleri zamanında dahi mevzu-
ubahis olmuş olduğunu yüksek huzurunuzda ha
tırlatmak isterim. Bu vesile ile, Hükümetimizin 
çok yakından alâkadar olmasından ve Reisi
cumhurumuzun yakın alâkalarının dahi bu 
suretle gösterilmiş olmasından bütün millet çok 
minnettar olduğu gibi, intihap dairem olan 
vilâyet halkımızın en samimî şükranlarını dahi 
bu kürsüden arzetmeği bir vecibe bilerek huzu
runuza çıkmış olduğumu arzederim. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — Arkadaş
lar, yer depremi denilen tabii hâdiseyi hepimiz 
çocukluğumuzdanberi pek iyi biliriz. Bunun ne
ticelerini ve doğurduğu faciaları çok görmüşüz
dür. Şimdiye kadar bütün dünya ile uğraşan 
Türk milletinin karşısına maalesef bir kaç yıl-
danberi tabiat hâdisesi çıktı. Şimdi bununla 
savaşıyoruz, savaşacağız ve savaştığımız her dâ
vada kazandığımız gibi bu savaşta da galip ve 
muzaffer olarak çıkacağımıza eminim. Yalnız 
tedbirlerimizi hâdiselerin vukuundan sonra al
mağa çalışıyoruz, işin sakat tarafı budur. Ana
dolu'nun her tarafını çok iyi biliriz. Kerpiç 
binalar normal zamanlarda bir kaç asır dayanı
yor. Fakat ufak bir sarsıntı karşısında yıkılı

yor. En başta Millî Şefimiz olduğu halde bü
tün Devlet teşekküllerinin canla, başla faaliyet 
göstermelerinden memnunuz ve bu çalışmalardan 
da eminiz. Fakat en mühim mesele belediyele
re ve mimarlara terettüp ediyor. Bugün Biga
diç'te, Erbaa'da, evvelce Erzincan'da, şurada, 
burada vukua gelen hâdiselerin tedbirleri yal
nız o yerler için almıyor. Benden evvel söz 
söyliyen bir arkadaşımız, Bigadiç kasabası ye
rinde kalmalı mıdır, kalmamalı mıdır diye mü
talâa yürüttü. Mesele bu değildir. Mevkiin ye
rinde kalıp kalmamasını mı düşüneceğiz? Hayır 
arkadaşlar; daimî zelzele mıntakası olan yerler 
vardır. Bugün Bigadiç'te olan hâdise yarın 
başka bir yerimizde olabilir. Bugün dünyanın 
zelzele mıntakası olan yerleri vardır. Meselâ 
Japonya, meselâ yanıbaşımızda Sakız. Buraları 
bir çok zelzele felâketlerine uğramışlardır. Fa
kat mimari bakımından tedbirler almışlardır. 
işte arkadaşlar, bundan sonra bizim de yapa
cağımız budur. Yapacağımız inşaatın zelzeleye 
mütehammil olup olmadığına bakacak heyetler 
lâzımdır, inşaata ancak bu suretle müsaade et
melidir. Bugün Erbaa'da gördüğümüzü yarın 
başka yerde görmemiz ihtimali çoktur. Çünkü 
memleketimizin jeolojik durumu daima zelze
leye mâruz kalacağımızı göstermektedir. Bina
enaleyh bendenizin Heyeti aiiyenizden istedi
ğim ve alınmasını arzu ettiğim tedbir bu olma
lıdır ve Hükümetimizden bu tedbiri almasını is
tiyorum. 

NAFÎA V. Gl. ALÎ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlar, benden evvel kür
süye gelmiş olan Sıhhiye vekili arkadaşımız, Hü
kümet tarafından, kendisinin de bildirdiği veç
hile, kaza mahalline gönderilmiş ve orada hâsıl 
etmiş olduğu intibaları burada huzurunuzda ar
zetmeği lüzumlu görmüştü. Dün kendilerini Ve
killer Heyetinde dinledikden sonra orada verilen 
karara göre Nafia vekâletinde, alâkadar vekâlet
ler murahhaslarından toplanacak olan bir komis
yonda kazaya uğramış olan yerlerde yapılacak 
ilk işler hakkında karar verilecek ve hemen işe 
başlanacaktır. Bu komisyon bu sabahtan itiba
ren toplanmış ve zannederim ki yarın öğleye ka
dar işlerini bitirip ilk yapacakları işlere başlıya-
eaklardır. Yalnız bazı arkadaşlarımızın söylemiş 
oldukları işler hakkında bu kürsüden malûmat 
vermek isterim: Arkadaşlar; memleketimizde ha
kikaten ötedenberi yer depremi her mıntakada 
kendini az veya çok göstermiştir. Bilhassa bun
dan 3. 3,5 sene evvel bu yer depremi merkezi 
Erzincan olmak üzere en büyük ölçüde en büyük 
fenalığı yapmıştır. Aynı zamanda memleketi
mizin diğer mmtakalartnda da az veya çok bu 
sarsıntılar olmuştur ve çok hasara sebebiyet ver
miştir. O vakit Nafia vekâletiniz derhal harekete 
geçti, ondan evvel filvaki kıymetli mimarlarımız, 
ve mühendislerimiz inşaat üzerinde bazı tedbirler 
düşünmüş ve almışlardır. Nafia vekâletiniz daha 
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şümullü tetkikler yapmış ve esaslı neticelere var
mıştı. Bunları anlatmakla kıymetli vaktinizi al-
mlıyayım. Bu muvaffak neticeler sayesindedir ki 
en basit ve en iyi malzeme ile yapılacak olan ev
lerin yerlerine ve büyüklük ve küçüldüklerine 
göre nasıl yapılması lâzımegleceği tesbit edil
miştir. Bunlar mükemmelen plânlaştırmış ve in
şaat tarzları hakkında bir talimatnamede yapıl
mıştır. 

Bunlar o vakit Heyeti Vekile karariyle vi
lâyetlere tamim edilmişti. Nafia teşkilâtımız
dan aldığımız hususi malûmata göre, çok şaya
nı şükrandır ki bu yeni tipte yaptırdığımız bi
naların en küçüğünden en büyüğüne kadar he
men ekserisinin yıkılmadığı anlaşılmıştır. Mü
hendis ve mimarlarımızın bu husustaki tecrübe
lerinden vatandaşlarımız bir hayli istifade ede
bilmişlerdir. Binaenaleyh Vekâletimiz hazır olup 
bundan sonra yalnız mahallerine lâzım olan mal
zemeyi yetiştirmek ve bu işleri yaptıracak başla
rı tâyin etmek ve bunları zamanında oralara gön
dermekle meşgul olacaktır. 

Gelelim oralarda yaptırdığımız jeolojik tet-
kikata: Geçen yer depremelerinde bilhassa mem
leketin en çok sarsıntıya mâruz kalan yerlerin
de kıymetli mütehassıslarımızdan mürekkep ve 
yanlarında mühendis ve mimarlarımız da olduğu 
halde muhtelif heyetler halinde tetkikler yapa
rak memleketin bir haritasını da yapmışlardır. 
Bundan başka böyle sarsıntıya çok mâruz olan 
Erzincan, Erbaa, Niksar gibi depreme çok mâ
ruz olan yerler civarında hakikaten daha az 
depreme mâruz olan yerler ayrıca tesbit edil
miştir. Bu meyanda Niksar, Erbaa yani Kelkit 
vadisi dediğimiz bu mıntakanm baştan aşağıya 
kadar jeolojik haritası yapılmıştır. Artık bura
larda jeolojik bir tetkika ihtiyaç kalmamıştır, 
hemen harekete geçilecek vaziyetteyiz. Yalnız 
Bigadiç ile Sındırgı üzerinde esaslı bir etüdümüz 
yoktur, umumî etüdleri vardır. Şimdi Nafia ve-

1. — Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliği
nin ve Muhakemat umum müdürlüğünün vazi
felerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve 
merkez ve vilâyetler kadrosunda bazı değişiklik
ler yapılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/801) 

REİS — Encümende bulunan maddeler gel
miştir. 

Temsil salâhiyetinin kullanılması tarzı 
MADDE 19. — Dâva ve icra işlerinde temsil 

salâhiyetini haiz bulunanların bir listesi mer
kezde Muhakemat umum müdürlüğünce ve vi
lâyetlerle kazalarda muhakemat müdürleri ve 
olmıyan yerlerde defterdar ve malmüdürleri 
tarafından o yerin Cumhuriyet müddeiumumisi-

kâletinin hazırlıkları biter bitmez salâhiyeti dı
şında olan işler için bir kanun hazırlayıp Meclisi 
Âliye arzedecektir. Bu kanun kabul edildikten 
sonra da tamamlayıcı işleri başaracaktır. Yalnız 
bu kürsüden şunu arzetmek isterim ki memleke
timizde vukua gelen bu sarsıntıya karşı yapıla
cak en küçük binadan en büyüğüne kadar hepsi
nin tipleri hazırdır ve bundan çok evvel mahal
lerine gönderilmiştir. Çok depreme mâruz olan 
yerlerde bu mecburi olarak yaptırılmaktadır. 
Eğer bundan başka malûmat arzetmekliğim emir 
buyurulursa ayrıca erzedeyim. (Kâfi, kâfi ses
leri) . 

REİS — Rumnameye geçiyoruz. 
ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim, müsaade buyurulursa adli 
evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi vası-
tasiyle tebliğine dair 3560 sayılı kanunun bir 
maddesinde bu nevi tebligatın telgrafla yapıl
ması hakkında bir hüküm mevcuttur. Bu hü
küm üç sene müddetle tehir edilmişti. Hususi 
tertip ve teşkilâtı tazammun eden bazı tetkikle
re ihtiyaç göstermekte idi. Tehir müddeti 31 
kânunuevvel 1942 de hitam buluyor. Hükümet 
üç sene daha temdidini teklif etmiştir. Çün
kü gerek ahvali hazıra dolayısiyle muhabere
nin çokluğu ve gerek bir kısım memurların as
kerde bulunması itibariyle bu tehire lüzum gö
rülmektedir. Tasvip buyurulursa bunun bugün 
ruznameye alınmasını ve müstacelen müzakere
sini Encümen namına teklif ediyorum. 

REtS — Encümenin, ruznameye alınarak 
müstacelen müzakeresini istediği gelen evrakın 
ikinci maddesinde (Adli evrakın Posta, telgraf 
ve telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
3560 sayılı kanuna ek kanun lâyihası) dır. 
Ruznameye alınmasını reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu, ruznamedeki maddelerin müzakeresi 
bittikten sonra müzakere edilecektir. 

ne verilir. Bu listelerin birer nüshası müddeiumu-
miliklerce mahkemelere ve icra dairelerine gön
derilir. 

Temyiz mahkemesi ile Devlet şûrasındaki 
duruşmalarda temsil salâhiyetini kullanacakla
rın isimleri ayrıca Temyiz mahkemesi Başmüd-
deiumumiliğine ve Devlet şûrası umumî kâ
tipliğine bildirilir. 

Listelerde isimleri yazılı olanlar ve bütün 
müşavir avukatlar ve Devlet dairelerini mahke
meler, hakemler ve icra daireleriyle sair kaza 
mercileri nezdinde temsile salahiyetli hukuk 
müşavirleri ve muhakemat müdürleri Baroya 
kaydedilmeksizin ve vekâletname göstermeğe 
lüzum olmaksızın temsil salâhiyetini kullanır
lar. Temsil salâhiyeti sona erenlerin isimleri 
yukarıda yazılı mercilere derhal bildirilir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Başhukuk müşavirliği ve Muhakemat umum 

müdürlüğü teşkilât kadrolarına dahil olanlardan 
Devlet dairelerini kaza mercilerinde avukat sı
fatiyle temsil edenler hakkında Avukatlık kanu
nunun hükümleri dairesinde disiplin takibatı ic
rası vazife gördükleri yerin barosuna aittir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

kaldırılan kanunlar 
MADDE 41. — 1050 sayılı Muhasebei umu

miye kanununun 136 ve 137 nci ve 2996 sayılı 
kanunun 6 ve 26 nci maddeleriyle 2573 sayılı 
kanun ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan 
hükümleri mülgadır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesi 
MADDE 42. — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren mer'idir. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et

miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunu icraya memur makam 
MADDE 43. — Bu kanunun icrasına icra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et

miyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

2. — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zab-
cı'run, Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 39 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi 
ve Millî Müdafaa, Bütçe, Sıhhat ve içtimai mua
venet ve Maliye encümenleri mazbataları (2/32) 

m 
MALİYE En. REİSİ ATIF BAYINDIR (İs

tanbul) — Euznamenin ikinci maddesinde, askerî 
malûller hakkında Mahmud Nedim Zabcı'nm 
kanun teklifi vardır, henüz icabeden müddeti ge
tirmemiştir. Bunun bugün ve müstaceliyetle 
müzakere edilmesini teklif ve rica ediyoruz. 

REİS — Lâyihanın müzakeresi için icabeden 
müddet dolmamıştır. Encümen bugün müzakere
sini teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresi teklifini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Lâyihanın müstaceliyetle 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 58 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Askerî ve mülkî Tekaüt kanununun 39 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 1683 sayfılı Askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 39 ncu maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

A) Dereceli askerî malûllerden gerek ilk 
muayenede, ve gerek her üç senede bir yapdlan 
mütaakıp muayenelerin herhangi biri neticesinde 
maluliyetlerinin artması yahut eksilmesi ihtima
li kalmayıp değişmez hale geldiği askerî sıhhiye 
heyetlerince tesbit ve Millî Müdafaa vekâleti 
Sıhhat işleri dairesince tasdik olunanların bir 
daha muayene edilmemesi kayıtlarına ve senedi 
resimlerine işaret olunur. 

B) Üçer sene fasıla ile yapılan iki devre 
muayesinde maluliyet dereceleri daima sabit 
kalan askerî malûller, kendileri istemedikçe bir 
daha muayeneye tabi tutulmazlar. 

C) Bu kanunun neşrinden önce yapılmış 
olan iki veya daha fazla devre muayenesinde 
maluliyet dereceleri değişmemiş olanlarda B fık
rasında yazıldığı gibi muameleye tabi tutulurlar. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Büt
çe encümeninin noktai nazarini öğrenmek istiyo
rum. 

B. En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — 
Efendim, Bütçe encümeninin noktai nazarı, maz
batasında sarihtir. Bütçe encümeni böyle bir 
tesise lüzum görmemiştir. Demiştir ki, bu devir
ler geçtikten sonra hastalıklarda tahavvüller vâki 
oluyor. Bu tahavvülün vukuuna nazaran böyle 
üç devrede hastalık şifayap olmamıştır, tebeddül 
etmemiştir diye hüküm almak doğru değildir. 
Çünkü muhtelif dereceli malûller arasında netice 
itibariyle müsavatsızlık husulüne sebebiyet verir. 
Bu itibarla Bütçe encümeni bu tasrihin taraftan 
olmamıştır. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar

kadaşlar, ruznameye dahil olmıyan ve gelen 
evrak arasından alman kanunların müzakeresi, 
daima bize sonradan tadil vaziyetini veriyor. 
(Evrakı varideden alınmış değil, ruznamede 
var sesleri). 

Müsaade buyurun. Daima sonradan tadili 
icabettiriyor. 

Şimdi Bütçe encümeni buna parmağını koy
muş ve ekseriyetle demiş ki ; ben buna taraftar 
değilim. Niçin taraftar değil? sebepleri var ar
kadaşlar. Mazbatayı okursak esbabı mueibede 
bu, sarih surette arzediliyor. Sabit maluliyet 
nedir1? Bunu tâyin etmek hakikaten müşkül olan 
bir iştir. Bunu ne tababet tâyhı edebilir, ne ben 
tâyin edebilirim ve ne de şu encümen. Binaen
aleyh işin hakikatini tetkik ve Bütçe encümeni 
ile Maliye encümeni arasındaki noktai nazar 
ihtilâfının telifi şarttır. Ne o haklıdır ne de bu 
haklıdır. Ne de herhangi bir encümenin kabul 
ettiğini ret etmek, ne de ötekinin reddettiğini 
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kabul etmek doğru olmaz. Binaenaleyh her iki
sinin arasını bulacak bir formüle ihtiyaç vardır. 

SIHHAT ve tç. Mu. En. M. M. Dr. ALÎ SÜ
HA DELlLBAŞI (Kütahya) — Muhterem ar
kadaşlar, kıymetli.arkadaşımız Mahmud Nedim 
Zabcı'nın teklifi kanunisi Sıhhiye encümenine 
geldiği zaman, hiç şüphesiz itiraf etmek lâzım
dır ki Ziya Gevher arkadaşımızın fikrine tema
yül eden fikirler, Bütçe encümeninin fikrine 
temayül eden fikirler bizde de serdedilmiştir. 
Biz iptida münhasıran ilmî noktai nazardan 
bir karara vâsıl olmazdan evvel ne kadar ma
lûl bulunduğunu, yani maluliyet maaşına istih
kak kesbeden askerî malûl bulunduğunu ve 
bunların mevcut adedleri üzerinde, her üç sene
de bir yapılması zaruri olan muayene netice
sinde ne derecede tahavvüller olduğu hakkında 
muayyen rakamlara varmak istedik. Bu rakam
ları biz Maliye vekâletinden rica ettik. Maliye 
vekâleti bazı teknik sebeplerden dolayı bu ma
lûmatı bize tam ve kâmil olarak veremediği için 
bu defa Millî Müdafaa vekâletinin ait olduğu 
şubesinden ihsaî malûmat rica ettik, onlar da 
bize verdiler. 

10859 er, 1086 subay malûl varmış. Bunların 
birinci devre muayenesinde - birinci devre mua
yenesini izah edeyim, evvelâ er veya subay bir 
yaralı veya hasta bir zat muayene edilir, onda 
bir mâlûyiyet tesbit edilir. Aradan 3 sene geç
tikten sonra yapılan ilk muayeneye biz birinci 
devre muayenesi diyoruz. - 10859 er ve 1086 su
bayın birinci devre muayenelerinde erlerden 
413 ü, subaylardan 307 si yeniden sabit malûl 
olarak kabul edilmiştir. 

îkinci devre muayenesinde erlerden 457 si ve 
subaylardan 328 i sabit malûl olarak kabul edil
miş, üçüncü devre muayenesi sonunda 229 er ve 
209 subay kezalik sabit malûl olarak tesbit edil
miş. ve sabit maluliyete ayrılmıştır. Ondan 
sonra gelen devre muayenelerinde elde ettiğimiz 
rakamlar gayet ufak olduğu için bunları zikre 
şayan görmüyoruz. Bunu umumî yekûna nispet 
ettiğimiz zaman birinci devrede sabit maluliyet 
nispeti subaylarda % 25.8; erlerde % 86.6; 
îkinci devre muayenesinde subaylarda % 27.6; 
kezalik erlerde % 3. Daha mütaakıp rakamlar 
vardır, pek ufak oldukları için arzetmiyorum. 
Çünkü okuduğumuz bu iki rakam gösteriyor ki 
% 25.8, % 86.6, ikinci devrede ise % 8 zaten mev
cudun büyük bir kısmıdır. îkinci devrenin so
nunda ise sabit maluliyet haline getirilmiş olu
yorlar. Bu ihsaî malûmatı elde ettikten sonra 
bu iki ikinci noktai nazar arasında bir kıyas 
yaptığımız zaman arzedilen aded dahilinde su
bay ve erlerden derecelerden çıkarılanlar yani 
maluliyetleri refolunup münhasıran tekaüt ma
aşına istihkak kesbedenlerin miktarının ne kadar 
olduğunu arzedeyim. Bu da subaylarda % 05 ya
ni binde beştir, erlerde ise % 01 yani binde bir
dir. Dereceleri indirilen % 3,3 tür, subaylarda. 

Erlerde % 1,3 tür. Bununla beraber derece yük-- ' 
selmeleri erlerde % 1,9 dur, subaylarda % 5,5 
dur, Demek ki tenezzül derecesi yükselme dere
sinden daha azdır. Bu rakamları tesbit ettikten 
sonra işin ilmî ciheti Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümeninde tetkik edilmiştir. Evvelâ birinci 
muayenesinde, maluliyetin tesbiti muayenesin
de kendisinde maluliyet hali görülen bir zatın, 
yani 3 sene sonra yapılacak bir muayenede malûl 
olan bir zatın 6 sene sonra yapılan muayenesin
de bir değişmezlik görülürse yani yükselme 
ve alçalma yoksa bu malûllerin tekrar muayene
sine ne tıp bakımından ne de insanlık noktasın
dan lüzum yoktur amma esasen 37 nci maddenin 
medlulünde mevcut olan üç senede bir muayene 
salâhiyeti daima mevcuttur. 6 sene sonra yapılan 
muayene mevzuu olan zatın maluliyetinin değiş
mez bir hale geldiği sabit olduğu takdirde devre 
muayenesine, yani 6, 9, 12, 15 sene müddetle 
devre muayenesi tabii olmakla beraber arzetti-
ğim gibi altı sene sonra değişmez hale gelen ma
luliyetlerin bir daha muayeneye sevkedilmemele-
ri Sıhhat ve içtimai muavenet encümeniniz mâ
kul ve mantıki bulmuştur. Yine bu nokta üze
rinde encümende güdülen bir mülâhazayı huzu
runuzda izah etmeği lüzumlu addediyorum. Dü
şündük, bu gibi 6, 9, 12, 15 sene sonra ve muh
telif zamanlarda muayeneye sevkedilen malûlle
rin muayenesi için Devletin sarf edeceği paranın 
bütçe noktai nazarından bunların maluliyetleri 
indirildiği takdirde hâsıl olacak menfaatten da
ha çok olacağını düşündük. Mazbatayı bu arzet-
tiğim nıkati nazardan tanzim ettik ve Heyeti Ce-
lilenize şevkettik (Muvafık sesleri). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Efendim, Maliye 

encümeni reisi arkadaşımız, Maliye encümeni 
mazbatasının müzakeresini teklif ettiler. He
yeti umumiye kabul etti. Hattâ müstaceliyetle 
müzakeresi kabul edildi. Eğer Bütçe encümeni, 
ben de dahil olduğum halde, bu itirazı daha 
evvel dermeyan edeydi ihtimal nazarı itibara 
alınırdı. Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edildikten sonra çaresiz Maliye encümeni 
mazbatasının müzakeresi icabeder. 

MALÎYE En. REÎSÎ ATIF BAYINDIR 
(İstanbul) — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz söylenmesi mevzuubahis olmadığı 
için maddelere geçilmiştir. Maddelere geçildik
ten sonra heyeti umumiyesi hakkında söz söy
lemek vaziyetinde kalırsam bu hususta bende
nizi mazur görürsünüz. Çünkü bu şekilde söz 
açılmıştır. Maliye encümeni tezini müdafaa et
mek vaziyetindedir. 

1683 numaralı kanunun 39 ncu maddesinin 
tadili için Mahmud Nedim Zabcı arkadaşımız 
teklifi kanunide bulunmuştur. Bu teklifi ka-
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mini Millî Müdafaa encümenince kabul edilmiş. 
yalnız bir redaksiyon meselesi mevzuubahis 
olmuş, Kanunun 39 ncu maddesi sabit dereceli 
malûller hakkında olduğu için mütehavvil de
receli olanlara dair olan 37 nci maddeye ilâ
vesine karar verilmiş ve fıkra o suretle kaleme 
alınmıştır. Bundan sonra mesele Maliye encü
menine gelmiştir. Maliye encümeni bu teklifi 
varit bulmuş ve içtimai adalet noktai nazarın
dan tedvinine lüzum görmüştür. Fakat içtimai 
yardıma ve tıbbi mevzua taallûk ettiği için bir 
defa da Sıhhiye encümeninin noktai nazarını 
almayı muvafık görmüştür. Lâyiha Sıhhiye en
cümenine gitmiş, Sıhhiye encümeni kanunu ta
mamen varit görmüş ve kabul etmiştir. Ancak 
o dahi bir redaksiyon meselesine temas etmiş 
bunu 39 ncu ve 37 nci maddelere zeyil değil 
müstakil bir madde halinde kaleme almağa 
karar vermiştir. Kanun Maliye encümenine gel
diği zaman kendi noktai nazarının her iki en
cümence kabul edildiğini görmekle memnun 
olan Maliye encümeniniz bu nokta üzerinde te
vakkuf etmemiş ve Sıhhat encümeninin madde
lerini aynen kabul etmiştir. 

Mesele nedir arkadaşlar? bunu iki kelime 
ile huzurunuda izah etmeğe müsaadenizi rica 
ederim. 

Askerî malûller iki tip arzederler. Birisi sa
bit dereceli maluliyetlerdir ki aldıkları rapor 
artık tebeddül etmez, haklarında verilen karar 
katidir ve maaşları da muayyendir. Bunlar hak
kında yeni bir muamele yapmak mevzuubahis 
değildir. 

İkincisi müteheddil dereceli askerî malûl
lerdir. Bunlar hakkında kanun 3 senede bir 
muayeneyi kabul etmiştir. Bunlar üç senede bir 
tam teşekküllü hastanelerde muayeneye tabi 
tutulurlar. Sıhhi vaziyetlerinin arzettiği dere
ceye göre dereceleri ya yukarı çıkar ya aşağı 
indirilir. Bu vaziyet şimdiye kadar böyle devam 
etmiştir. Fakat bunlar her üç senede bir mua
yeneye tabi tutuldukları için altı sene, dokuz 
sene, on iki sene sonra askerî hastane teşek
külü olan bir yere gitmek, günlerce orada 
oturmak, mütehassıs doktorların boş zaman
larını bulup muayene olmak zaruretinde kal
mışlardır. Mahmud Nedim Zabcı arkadaşımız 
hâdisatm içinde bulunarak bunların mâruz 
kaldığı meşakkati bizzat gördükleri için bu 
vaziyete bir nihayet vermek üzere bu musip 
kanunu, içtimai adelete bir cevap veren bu 
kanunu teklif etmek mevkiinde kalmışlardır. 

Arkadaşlarım, harp milletlerin menfaatle
rini, haklarını temin için kullanılacak yegâne 
vasıta oldukça ve bu vasıta fertlerin hayatla
rını almağa ve sıhhatlerini bozmağa kastettik
çe nefislerini feda eden veyahut sakat kalan 
insanların haliyle uğraşmak cemiyetin en başlı 
vazifelerinden biri olmuştur. (Bravo sesleri). 
Fertler harpte bir taraftan hayatlarını verir-

! ken bir taraftan uzuvlarını ve sıhhatlerini fe-
j da ederken onların elde ettikleri şeref mâne-

vi mükâfat hiç bir şekilde kompanse edile
mez, takaslanamaz. Bu o kadar büyüktür. O 
yüksek şerefi bu kürsüde bir tarafa bıraka
rak yalnız bunların mâruz kaldıkları maddi 
zararı temin ile uğraşmak hususiyle meşgul 
olacağız. Eğer bu fertler hakkında bunların 
muharebede sakat, malûl kaldıkları şekilde 
kendilerini hayatın yeni şeraiti ile yeni vazi
yetlere intibak edecek şekilde kültür mües
seselerinde yetiştirmek ve onları yeniden elde 
edecekleri mesleklerde cihazlanmasmı temin 
edecek vaziyette olsaydık bugün bu mesele 
mevzuubahis olmazdı. Bunların eline muayyen 
bir para verdikten sonra onlarla uğraşmak bir 
vazifedir. Çünkü hayat ittisaa müstait bir 
vaziyettir. Bunları mahdut formüller içine sı
kıştırmak, hayatı sıkıştırmak olur. Bunların 
muayyen senelerde, muayyen tahsisatla karşı
laştırılması demek bir kere malûl olup ordu
nun dışına, serbest hayat kadrosunun haricine 
attığı, cemiyet hayatının muhtelif sınıflarından 
çıkarılan bir vatandaşın, böyle aradan uzun 
seneler geçtikçe maluliyetin artması mevzuu
bahis olduğu bir sırada, maluliyet derecesinin 
inmesini biran için düşünmek içtimai vicda
nın, içtimai adaletin emrettiği zaruretle
rin tam aksi ile karşılaştırmak mecburiyeinde 
bırakmaktadır. Bu vaziyette olan arkadaşlar 
üç sene sonra, altı sene sonra, dokuz sene sonra 
tam teşekküllü bir hastane yerine giderken acaba 
Sıhhatim yerine gelmiş midir, sıhhatim yerinde 
midir endişesini duyacak olursa bunların ne ka
dar gayri tabii bir vaziyete düştüklerini görmek 
mevkiinde bulunacağız. Onun için, onlar hakkın
da iadei sıhhat bir felâket teşkil edecektir. Sıhha
tinin iadesi düzelmesi kendisini tehdit edecektir. 
Demoklesin kılıcı gibi düşününüz, bu vatandaş
lar bir defa sıhhat en büyük bir nimet olduğu 
halde sıhhatim yerine gelmiş midir, acaba kay
bettiğim sıhhatimi iade ettim mi endişesine düş
mektedirler. Çünkü sıhhati yerine gelmişse, üç 
sene sonra, altı sene sonra, bu içtimai yardımlarla 
maişetini temin eden bu, malûl iki çocuğun, o za~ 

I mandanberi dert olmuş masrafları artm'ış olan 
bu zat yapılmakta olan içtimai yardımın birden 
bire kesildiğini görmek vaziyetine düşecektir. 
Bu vaziyette o kendi sıhhatinin geri gelmemesini 
istiyecek bir haldedir ve binnetice gayri mantıki 
bir vaziyete düşmektedir. îşte gayri tabii hal hak
kında yapılan o gayri mantıki muameleden 
doğuyor. Binaenaleyh biz yapılan mua
melenin bugün muhtacı ıslah olduğu ne
ticesine varmışızdır. (Kâfi kâfi sesleri) 
Bu neticeye vardığfımız içindir ki Sıhhat encü
meninin maddelerine aynen iştirak ediyoruz. 
(Kâfi, kabul sesleri). 

B. En. RElSt ÎSMET EKER (Çorum) — 
1 Müsaade ederseniz usul hakkında söyliyeceğim. 
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NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Bingöl) — 

Encümen namına mı? 
B. En. REÎSÎ İSMET EKER (Çorum) — 

Evet. 
Efendim, bu teklifin esasına taallûk eden fi

kirler hakkında bir diyeceğim yoktur. Çünkü en
cümenler tetkiklerini eriştikleri maksatlara göre 
tevsi etmişler ve kanaat getirmişlerdir. Mesele 
bu değildir. Sırrı leöz bir usul meselesi ortaya 
attı, bunun sakatlığı hakkında bir kaç söz söyle
mek isterim. Esas hakkındaki mütalâamı da kı
saca sonra söyliyeceğim. 

Efendim, alâkalı encümenlerin hepsi verilen 
mevzuu tetkik ederler, noktai nazarlarında ya it
tifakla veya ekseriyetle bir karar verilir, ve Bü
yük Heyete arzederler. Binaenaleyh, şimdiye ka
dar takip ettiğimiz usule göre, yani ait olduğu 
encümenin teklifi ilk defa müzakereye konulur. 
Müzakere edilirken diğer encümenler de kendi 
noktai nazarlarına ait esbabı mucibe serdederek 
kendi noktai nazarlarının müzakere edilmesini 
teklif edebildikleri gibi müzakere esnasında bü
tün encümenlerin noktai nazarları dahi münakaşa 
ve müzakere edilir. Binaenaleyh Büyük Heyet bu 
müzakere ve münakaşa neticesinde hangisine 
taraftar olursa onun kabul edilmesi hakkında 
takrirlerle teklifler yaparlar. Bu demek değil
dir ki bir Encümenin metninin tercihan veya 
takdim en karariyle olsun müzakereye vazedil
mesi, diğer Encümenlerin noktai nazarlarını mü
nakaşa sahasından atar ve artık ona hiç ilti
fat edilmez. Katiyen böyle bir mâna ifade 
etmez. Hangisi mevzuu müzakere olursa ol
sun, diğer teklifler dahi müzakere mevzuu 
olur. Yüsek Meclisin kanaati hangi noktada 
tebellür ederse ve ekseriyet teşekkül ederse o 
metin tasvip edilmiş olur. Binaenaleyh Maliye 
encümeninin teklifinin reye konması, müsta-
celen müzakere edilmesi, diğer Encümenlerin 
noktai nazarlarının müzakere mevzuu dışında 
kalması telâkkisini hâsıl edemez. 

Esas meseleye gelince; Bütçe encümeninin 
esas mesele üzerinde bir ısrarı yoktur. Çünkü 
Bütçe encümeni kanunun maksadı üzerinde 
yaptığı tetkiklere göre ekseriyetle karar ver
miştir. Fakat mütehassıs ve teknik bir encü
men maluliyetin esas tahavvülleri hakkında 
yaptığı tetkikata göre bir neticeye varılmıştır. 
Binaenaleyh netice bu kadar güzel izah edil
dikten sonra bunun üzerinde Bütçe encüme
ninin hiç bir diyeceği yoktur. (Bravo sesleri). 

Fakat Sırrı arkadaşımızın koyduğu usul ka
tiyen doğru değildir ve böyle bir usule teba-
iyete imkân yoktur. (Müzakere kâfi sesleri). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — İki kelime. Ar
kadaşlar, muhterem ismet Beyefendi yanlış 
anlamışlar. Bendeniz demedim ki, Bütçe encü
meni söz söyliyemez. Maliye encümeninin met
ninin müstaceliyetle müzakeresi de kabul edil
di. Müzakere devam ederken encümen itiraz 

dermeyan edebilir, dedim. Maksadım budur. 
Başka bir şey değildir. (Kâfi kâfi sesleri). 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
i'um. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon 
idaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Nafia ve Adliye 
encümenleri mazbataları (1/895) [1] 

REİS — Encümen müstaceliyetle müzake
resini teklif ediyor. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umum iyesi hakkında mütalâa var 
mı Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi 
vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı kanu

na ek kanun 
MADDE 1. — 3560 sayılı kanunun muvak

kat maddesine tevfikan Adliye ve Münakalât 
vekillerinin müşterek karariyle üç sene geriye 
bırakılmış olan telgrafla tebliğ muamelesi üç 
sene daha tehir edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı1? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu k-.v.ıun 1 . 1 . 1943 tarihin
den mer'idir. 

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

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

REÎS — Kabul edenler... Eıniyenler... Ka
bul edilmişir. 

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

Başka bir işimiz yoktur. Önümüzdeki cuma 
günü sene başı tatiline tesadüf ediyor. Pazartesi 
günü saat 15 te toplanılmak üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 16,05 

[1] 64 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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S. Sayısı: 58 
Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı'nın, Askerî ve 
mülki tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Bütçe, 

Sihhat ve içtimai muavenet ve Maliye 
encümenleri mazbataları (2 32) 

4 .XII . 1940 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1683 numaralı Askerî ve mülki tekaüt kanununun 39 neu maddesine bir fıkra ilâvesine: dair 
olan kanun teklifiyle esbabı mucibesinin merbuten takdim kılındığını derin saygılarımla arzederim. 

Malatya mebusu 
M. Nedim Zabc% 

Esbabı mucibe 

Bidayette malûllere terfih zammını bahşeden 551 sayılı kanun hükümlerine göre maluliyet 
dereceleri artanların derece farklarından istifadelerini temin için malûllerin iki senede bir muaye
neleri esas tutulmuştu. Muahharan tatbikatta hastanelerde lüzumsuz ve faydasız izdihamlara 
bais olduğu görüldü. Sakatlıkları göz ile görülenlerle kabili şifa olmıyanlar katî raporlarla 
tesbit edilerek bu gibilerin muayeneleri 1122 numaralı kanunla kendi talep ve arzularına mual
lâk bırakıldı. 

Bilâhara neşrolunan 1683 numaralı Tekaüt kanunu geri kalan diğer malûlleri katî rapor alın
caya kadar üç senede bir muayeneye tabi bırakılmıştır. 

Maluliyeti sebebiyle ordudan ayrılanların iki, üç devre muayenelerinde maluliyetleri tasdik 
edildiği halde raporlarında katî işaret bulunmamış olanların vaziyetleri teemmüle şayandır. 
Miemleketin her tarafına dağılmış hattâ 379 askerlik şubeleri mmtakalarmda ve muhtelijE ma
hallerde ikamet etmekte bulunan malûllerin muayene keyfiyeti sebepleri ile köyünden kalkarak 
tam teşekküllü hastanelere gitmek üzere ihtiyar edeceği masraf ve yollarda çekmekte olduğu ıs
tırapları ve ihtisas muayeneleri için de hastanenin bulunduğu mevkide günlerce beklemeleri gibi 
acıklı haller nazarı dikkate alınarak esasen ordudan maluliyetinin tahakkuku sebebiyle ayrıl
mış olması ve onu takip eden kanuni zamlarda da iki? üç ve hattâ beş altı defadır muayene
lerinin devamı artık o malûlün hiç bir zaman iyi olmasına imkân bırakmadığı sabit olmuştur. 
Binaenaleyh, henüz katî rapor verilmemiş bulunanların maluliyetlerini mütaakıp geçirdikleri iki 
devre muayenesini kâfi addederek 39 ncu madde mucibince bir daha muayeneye tabi tutulmıya-
rak katî surette malûl addedilmeleri için 1683 sayılı Tekaüt kanununun vuzuhları 3 ncü madde
sine bir fıkra ilâvesiyle tatbikatta husule gelen ve yukarıda arzolunan müşkülâta nihayet veril
miş̂  olacaktır, 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
M. M. Encümeni 27 . XII , 1940 
Esas No. 2/32 

Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaral ı Askerî ve mülki t e k a ü t karnı- lan son devre muayenesinde tebeddül etmis 
i umun 39 nen maddesine bir Çıkra ilâvesine dai r olanların mâi illiyetleri kendileri talep etmedikçe 
olan kamın teklifi havalesi mueibinee encümeni- derişmez addedilerek haklar ında o suretle kati 
m izce Millî Müdafaa, ve Maliye vekâletlerinden rapor verilmesi ve bir daha muayeneden muaf 1n-
gönderilen salahiyetli memurlar ın huzuri.vle muza- tulumları her bakımdan faideiî olacakı mılasıl-
kere edildi. mışî/ır. Bu maksadı temin etmek ü /ere yeni ka-

Mala tya mebusu Mahmud Nedim Zabcı ta- mıu iekljj'i \\\ nkra İmimde tanzim edilmiştir 
raf ından yapı lan bu k a n u n tekl i f inde ileri sü- Yalnız bu teklif sahibi Malatya mebusu Mahmud 
Hilen mueip sebepleri eneümcimizde doğru Xednu Zabm um 3!) nen maddeye ek olması hak 
bulmuştur . kındaki ileri sürdüğü şebekti encümenimiz iştirak 

Yaptığımız tetkikat neticesinde memleketimiz- etmemiştir. Oüııkü 3?) nen madde daimî malullere 
de subay ve erat olmak üzere; adedleri on bini ge- aitt ir . Halbuki yeni kanun teklifi daimî olmıyan 
eetı askerî nıâlfıl bulunduğu ve bunlardan ıımlfi- maluliyet derecelerine aît olduğu cihetle 37 nei 
liyelleri daimî olmıyanlarnı her üç senede bir maddeye temas (itmektedir. Kabul edilen birinci 
lam teşekküllü bir haslanede muayene edildik- fıkrada bu cihet böyle konulmuştur. 
leri anlaşılmıştır. 

M al filiye! leri a rtan la r/u kanunun bahşettiği 
esaslar dahilinde mâlfdivet derecesini a r t ı rmak 

Mfılfillerden bîr kısmının bu kanunun neşrin 
den evvel yapıları devre muayenelerinin adedleri 
üçten fazla olabilir. ITu nmavenelerde sıhhat ra-

için müracaat etmece hakları vardır . Maluhvet -. , ,* , , , . ' „ , , „ 
, . . . . , , , . , ' . . oorları katı olarak iarızım edilmemiş oldmnı eı-

derecelerijıin azaltılması içabedeulor ise her üç 
sonede l)ir mecburi muayeiıe.ve sevkedilmek sure
tiyle sıhhi vaziyetleri tetkik edilmek yoluyla 

lıelle mıhlarında evvelce ' 'enlen maluliyet rapor
larına nazaran üçüncü devre nihayetinde veril 

, , , , , - ı - ı - . meşini teklif ettiğimiz katî raporun tanzim edi 
aklarında muamele vapılmaktadrr. Maluliyet , , ., . . . . , . . „ , 

. . , . , . . . .. . , . '-. lebılmesı ıcuı ıkmeı lıkra konulmuştur Havaleli ırmeibinee Bütçe encümenine verilmek üzere Yük 
sek Beisliğo sunulmuştur , 

dereceleri birbiri arkası sıra üç devrede yani do 
kuz sene nihayetinde lebeddül etmiyerek sabit 
kalanların mâl filiye! dereceleri değişmez addedi
lerek kendileri lalip olmadıkça tela-ar muayeneye !V3. M.!JJn.l?eixi M. M. Kâ t ip 
celbedilmenıeleri bir çok bakımdan faydalıdır . l>i\ a rbak ı r Samsun Konya 

Askerî malûllerimizin bir çokları memleke K. Haûlhtrhiv M F, Engin Velıhi Bilgin 
timizin muhtelif kısımlarında ve tam teşekkllü Bursa Çankırı f o r u m 
askerî hastanelerin bulunduklar ı şehirlerden uzak A7. T mm Dr. A. Arkan E. Sabri Akqal 
maha ilerdedirler. Bunlar ın bir çokları para Erzurum f ü m ü s a n e Kayseri 
sarfederek bura lara gelmeleri ve uzun müddet 4 Ahmirek Ziya Znrhuv N. Toker 
şehirde sıra veya mütehassıs dok to r l a r ın müsai t 
zamanlarını beklemeleri kendilerini maddi ve 
mânevi zarara duçar etmekte vo binnetiee çok 
zahmet çekmelerini mueip olmaktadır., i l e r üç se 

'.serî Malatya Muğla 
'vrgay O, Koptagcl 8. Güney 

Samsun Edirne 

nede bir yapılan bu muayenelerde maluliyet de- R.Barînn Euad Hailemi 
recosi üç devre muayenesi neticesinde yani ilk 
muayenesinden i t ibaren dokuz sene sonra yapı-

ITrfa Yozgad 
\hmed Yazgan (7. Arat 
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Bütçe encümı 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 40 
Esas No. 2/32 

Yüksek 

1683 sayılı Askeri ve mülki tekaüt kanunu
nun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
Malatya mebusu Malımud Nedim Zapeı tara
fından yapılan kanun teklifi Millî Müdafaa 
encümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize 
tevdi buyurulnıakla teklif sahibi ile Maliye 
vekâleti namına Muntazam borçlar umum mü
dürü ve Millî Müdafaa vekâleti namına Sıhhi
ye dairesinden gönderilen memur hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Adı geçen tekaüt kanununun 37 nci maddesi 
dereceli a«kerî malûllerin her üç senede bir 
Askerî Sıhhiye heyeti tarafından muayene edi
lerek maluliyet ve terfih derecelerinin yeniden 
tesbit olunmasını âmir bulunmaktadır. 

Teklif sahibi bu hükme tevfikan üç devre 
muayenesinde de maluliyetlerinin zail olmadığı 
tesbit edilmiş bulanan askerî malililerin kendi 
arzuları olmadıkça muayeneden istisnalarım 
istemekte ve bu tadile sebep olarak da: 

a) Üç devre muayenecinden sonra malu
liyetin artık zeval bubnıyacak bir hal aldığı 
neticesine varilabileceği; 

b) Bunların ikamet mahallerinde ti tanı te
şekküllü hastanelere gidip gelmeleri müşkül 
ve ihtiyar eti iki eri masrafların çok bulunduğu; 
ileri sürülmektedir. 

Millî Müdafaa encümeni teklifi esas itiba
riyle kabul etmiştir. 

Encümenimizde yapılan tetkikler sonunda: 
1683 saydı Askerî ve mülki Tekaüt kanu

nunun 37 ve 39 ncu maddeleri askerî malûlleri 
iki kısma tefrik eylemiş ve bunlardan ilk mu
ayenelerinde maluliyetlerinin tezayüt veya te
nakusuna imkân olmadığı Askerî Sıhhiye he
yetince tesbit olunanların bir daha muayene 
edilmemesi esası 39 ncu madde ile kabul edil
miştir ki alman malûmata göre mevcut malûl
lerin yüzde seksenini bu kabîl malûller teşkil 
etmektedir. 

ikinci kısmı ise maluliyetleri zamanla tezayüt 

i mazbatası 

15 . I . 1M2 

Reisliğe 

veya tenakus etmesi veya kamilen şifa bulması 
imkânı olanlar teşkil eylemektedir ki 37 nei 
madde bunların yukarıda izah edildiği veçhile 
üç senede bir muayenelerini ve yeni durumları
na göre maluliyet derecelerinin tesbit edilme
sini veya maluliyetlerinin tamamiyle kaldırıl
masını emretmektedir. 

Askerî sıhhiye mümessili ile Muntazam 
borçlar umum müdüründen alman izahata göre 
tatbikatta her devre muayenesinde malûllerden 
bir kısmının dereceleri tezyit veya tenkis edil
diği ve hattâ maluliyetlerinin kaldırıldığı vâki 
olup üç devre muayenesinden sonra dahi bu-
safhalarm aynen tahakkuk ettiği ve binaena
leyh üç devre sonunda maluliyetin artık sabit 
bir hale geldiği neticesine varılamıyacağı anla
şıldığı gibi malûllerden muhtaç olanların Millî 
Müdafaa vekâleti nakliyat tertibinden Sıhhiye 
heyetlerine nakil masraflarının temin edilmek
te olduğu izah edilmekle 1683 sayılı kanunun 
müesses hükmünün tadilini icabettiren bir se
bep görülememiştir. Kaldi ki vazıı kanunun 
maluliyetin derecesine ve buna nazaran tedavi
nin istilzam ettiği külfetlere ve malûllerin ha
riçte kazanmak kabiliyetlerine göre tesbit etti
ğine şüphe olmıyan maluliyet ve terfih hüküm
lerini maluliyetin tenakus veya zevali halinde 
dahi idame etmenin hak ve adalet prensibiyle 
telifi imkânsızlığı da ekseriyetin bu kararı it
tihaz etmesine saik ve müessir olmuştur. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

1. Eker T. Çoşkan H. Kitabet 
Kâtip 

İstanbul Antalya Bolu 
F. Öymen N. Esad Sümer Celâl Said Siren 

Bolu Bursa Bursa 
Dr. Zihni Ülgen Fazlı Güleç A. Nevzad Ayaş 

( S. Sayısı : 58 ) 
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Bursa Diyarbakır Elâzığ 

Dr. Sadi Konuk Büstü Bekti M. F. Altay 
Giresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya Mükerrem Karaağaç 
İsparta İstanbul Kayseri 

R. Ünlü S. Uraz F. Baysal 

Kayseri 
Suat Hayrı Urgüblü 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

Kırklareli Muş 
B. Denker mŞ. Ataman 

Sivas 
Remzi Çiner 
Yozgad 
S. îçöz 

Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve İç. Mu. encümeni 

Esas No. 2/32 
Karar No. 4 

14 . XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı Askerî be Mülki tekaüt kanu
nunun 39 neu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı tarafın
dan yapılan kanun teklifi Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenlerinde tetkik ve müzakere edildik
ten sonra Maliye encümeninde müzakeresi sıra
sında işbu kanunun 37 nci maddesinin dereceli 
askerî malûllerin her üç senede bir, Askerî sıh
hiye heyeti tarafından muayene edilerek terfih 
derecelerinin yeniden tesbit olunmasını emreder 
hüküm hakkında encümenimizin mütalâasının 
alınmasına lüzum gösterilmesi üzerine encüme
nimize havale buyurulan kanun teklifi ve esba
bı mucibesiyle Millî Müdafaa, Bütçe ve Maliye 
encümenleri mazbataları teklif sahibi ve Millî 
Müdafaa vekâleti Sıhhat işleri dairesi reisi ha
zır olduğu halde okundu ve gereği görüşüldü. 

Verilen izahata ve yapılan tetkikler netice
sinde 1683 numaralı kanun hükümlerine göre de
receli mütekait askerî malûl vasfını haiz olan 
kimse maluliyetinin sabit hale geldiği tıbben 
sabit oluncaya kadar her üç senede bir Askerî 
heyeti sıhhiye tarafından muayeneye tabi tu
tulmakta oldukları ve bu muayenelerin bu su
retle her üç senede bir olmak üzere bazan yirmi 
otuz sene devam edebileceği bazan da yirmi, 
otuz sene sonra maluliyetinin kaldırılması müm
kün olacağı anlaşılmıştır. 

Encümenimiz filhakika bazı tıbbi vakalarda 
maluliyetinin sabit bir hale geldiğine hükrnedi
lebilmek için uzun senelerce beklenmesini tıp 
noktasından muhtemel görmekle beraber hattâ 
daha meslekinin başında iken vazifesi uğrunda 

malûl kalarak faal hayatının dışına atılmış 
bir genç subaya, bütün hayatınca çekeceği acı
lığa tekabül etmiyeeek bir parayı verdikten 
sonra bu zatı on, on beş sene muayeneden mua
yeneye sevketmek ve sonunda da artık kendisine 
yeniden bir meslek seçmesi imkânı kalkmış ol
duğu bir zamanda maluliyet zammını kaldırarak 
sefalete atmanın içtimai madeletle tevfik edile
ni iveceği de gözönüne alınmıştır. Bununla beraber 
bu hususta müspet veya menfi bir kanaate ve 
karara varmadan önce bazı ihsaî malûmatın el
de bulunması lüzumlu görülerek bu malûmatın 
Muntazam borçlar müdüriyetinden istenmesine 
karar verilmiştir. 

Muntazam borçlar müdürlüğü uzun bir ara
dan sonra istenilen malûmatı kendi teşkşilâtm-
dan getirtmenin daha bir hayli zamana mütevak
kıf olduğunu bildirerek Millî Müdafaa vekâleti 
tekaüt şubesinin dosyalarından aldığı rakamları 
encümenimize bildirmiş olduğundan mesele tek
rar davet edilen Millî Müdafaa Sıhhat işleri 
dairesi reisi hazır olduğu halde yeniden tetkik 
ve münakaşa edildi. 

Verilen rakamlara göre ilk defa muayene 
edilerek malûl vasfını aldıktan sonra her üç se
nede bir muayeneye tabi tutulan subay ve er
lerin büyük bir ekseriyetinin daha ilk muayene
de sabit malûl vaziyetini alarak bir daha mua
yeneye çağırılmadıkları ve bundan sonra yapı
lan muayenelerde hâsıl olan vaziyet değişmesi 
hareketlerinin en ziyade üçüncü ve altıncı se
neler sonunda yapılan muayenelerde meydana 
geldiği, bıı müddetlerden sonra yapılan mua-
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yeneİerin pek ehemmiyetsiz derecede değişikliği 
ieap ettiği, bilhassa malûller lehine hâsıl olan 
değişikliklerin aleyhine hâsıl olan değişiklikler
den daha az olduğu anlaşıldıktan sonra Encü
men azasının büyük bir ekseriyetinin teklif 
sahibinin koyduğu esaslara taraftar olduğu ya
pılan müzakereler sırasında görülmüş olduğun
dan ilk önce bu hususun tesbiti lüzumlu sayı
larak mesele reye konulmuş ve büyük bir ekseri
yetin maluliyeti tesbit eden ilk muayeneden 
sonra üç senede bir yapılacak iki muayene so
nunda maluliyet derecesi değişmediği takdirde 
sabit telâkki edilmesi lâzımgeleceği kanaatinde 
bulunduğu belli olmuştur. 

Bundan sonra tadilin 39 ncu maddeye bir 
fıkra ilâvesi şeklinde olmasından ziyade bu mad
denin yeniden tanzimi şeklinde ve yapılması 
maksada daha uygun görüldüğünden madde ye
ni baştan yazılmış ve Encümence kabul edil
miştir. 

Kanunun geri kalan maddeleri de okunup ka

imi edildikten sonra heyeti umumıyesi de kabul 
edilmiş olduğundan Maliye encümenine havale 
buyurulmak üzere işbu mazbatamızla birlikte 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Sıhhat ve iç. Mu. En. Rs. M. M. 
Ağrı Kütahya 

Dr. H. Kural Ali Süha Delübaşı 
Kâtip 
Edirne Ankara Aydın 

Dr. F. Memik Dr. Taptas Dr. Ş. Şener 
Burdur Bursa 

Dr. A. R. Yeşilyurt Dr. Refik Güran 
Denizli Diyarbakır Kastamonu 

Dr. H. Berkman Dr. Ş. Emed Dr. T. Aslan 
Kırşehir Kocaeli 

Dr. H. Ülkü Dr. F. Sorağman 
Konya Maraş 

Dr. O. Ş. Uludağ Dr. K. Bayizit 
Kastamonu Bilecik 

Dr. H. Diker Dr. M. Suner 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 2/32 
Karar No. 11 

26 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı ta
rafından 1683 sayılı Askerî ve mülki Tekaüt ka
nununun 39 ncu maddesine bir flıkra eklenmesine 
dair olup yapılan kanun teklifi havale edilmiş 
olduğu encümenimizde müzakere olunduğu sıra
da dereceli askerî malûllerin sıra ile üç defa As
kerî sıhhiye heyeti tarafından muayeneleri ne
ticesinde değişmemiş olduğu görülen sıhhi du
rumlarının katî telâkki edilmesine dair olan tek
lifin evvelemirde tıbbi bakımdan Sıhhat encüme
nince tetkiki muvafık görülerek lâyiha bu encü
mene tevdi olunmuştu. 

Bu defa teklif sahibi ile alâkalı vekâletlerin 
mümessillerini tekrar dinleyen ve Millî Müdafaa, 
Bütçe ve S'ıhhiye encümenlerinin mazbatalarını 
tetkik eden encümenimiz kanun teklifini şu se
beplerle kabule lâyik görmüştür. 

1. Dereceli Askerî malûller iki kısım olup 
bunlardan ilk muayenelerinde maluliyetlerinin 
tezayüt veya tenakusuna imkân olmadığı tesbit 

olunanlar bir daha muayene olunmazlarsa da ma
luliyetlerinin zamanla tezayüt veya tenakusı et
mesi yahut tamamiyle şifa bulması kabil olanlar 
üç yılda bir muayene edilip yeni durumlarına 
göre maluliyet dereceleri tesbit olunmakta veya 
maluliyetleri kaldırılmakta olduğundan 379 as
kerlik şubesi bölgesine yani memleketin her tara
fına dağılmış olan bunların üç senede bir mua
yene için köylerinden ve kasabalarından kalkıp 
tam teşekküllü slıhhi heyetlerin bulunduğu yer
lere kadar seyahat ve masraf etmek mecburiyet
leri ömürlerinin sonuna kadar devam edebilir. 

2. Vakıa, bunlardan muhtaç olanlara Millî 
Müdafaa vekâleti nakliyat tertibinden sıhhiye 
heyetlerine kadar nakil masrafları temin edil
mekte ise de - Millî Müdafaa encümeni mazbata
sında da kaydedilmiş oluğu veçhile - sıhhiye he
yetlerinin çalışmakta bulundukları yerlerde sıra 
veya mütehassıs doktorların müsait zamanlarını 
beklerken hayli ikamet masrafı da ihtiyar et-
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inekte bulundukları türlü zahmet ve külfetlere 
girdikleri şüphesizdir. 

3. Yurt müdafaasında malûl olanların Dev
let ve milletten bekledikleri hayatlarının geri 
kalan kısmında az çok istikrar iken teklifte 
dermeyan olunduğu üzere üçten fazla muayene 
devresi sonunda yani maluliyetlerini takibeden 
dokuz seneden sonra bunları muayeneye şevke 
devam neticesinde şifa bulmuş oldukları anlaşıl
sa dahi - Sıhhiye encümeni mazbatasında müta
lâa olunduğu veçhile - artık kendilerine yeniden 
bir meslek seçmeleri imkânı kalmamış olduğu bir 
zamanda maluliyet zammını kaldırarak sefalete 
atmanın içtimai madelete uymıyaeağı aşikârdır. 

4. Nihayet, sıhhiye encümenince tetkik olu
nan ifrsaî rakamlara göre malûl subay ve erlerin 
sıhhî vaziyeti erindeki tahavvullerin daha çok 
üçüncü ve altıncı seneler sonunda yapılan mua
yenelerde tahakkuk ettiği, bu muayenelerden 
sonra yapılan muayenelerin pek ehemmiyetsiz 

değişiklikleri mucip olduğu anlaşılmıştır. 
Kanun teklifinin maddelerine gelince; encü

menimiz de 1683 sayılı kanunun 39 ncu maddesi
nin yeniden yazılması hususunda Sıhhat ve içti
mai muavenet encümenince tesbit olunan karar 
suretini muvafık görmüş ve bu encümenin tadil
lerini aynen kabul etmiş olmakla işbu mazbata
nın müstacelen müzakere olunmak üzere Umu 
mî Heyete şevki Yüksek Reislikten rica olunur. 
Mal. En. Reisi M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Tokad 
A. Bayındır N. Bay dar (•. Kovalı 

Aydın Bursa Uazianteb 
.!. Menderes Dr. G. Kahramhan A. Aksu 

izmir Kastamonu Kayseri 
K. Dursun H. Dicle Ö. Taşcıoğlu 
Kırklareli Kırşehir Kırşehir 
II. Kuleli î. özlmn M. Seyfeli 

Malatya Rize Zonguldak 
M. N. Zahcı K. Kamu Y. Z. Özençi 

MAHMUD NEDİM ZABCI'NIN TEKLİFİ 

1683 numaralı Askerî ve mülki tekaüt kanunu
nun 39 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi 
MADDE 1. —1683 numaralı Askerî ve mülki 

tekaüt kanununun 39 ncu maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur. 

«Ancak iki devre muayenesinde maluliyeti 
devam eylediği sıhhi heyet raporiyle tesbit edi
len askerî malûller, kendileri talep etmedikçe, 
tekrar muayeneye tabi tutulmazlar.» 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MİLLÎ. MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DPJGÎŞ-
TÎRtŞÎ 

1683 numaralı Askerî ve mülki tekaüt kanunu
nun 37 nci maddesine, iki fıkra eklenmesine dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1. — 1683 numaralı Askerî ve mülki 

tekaüt kanununun 37 nci maddesine aşağıdaki 
fıkralar ilâve olunmuştur: 

A) Üç devre muayenesinde aynı maluliye
tini muhafaza eden askerî malûllerin (Dokuzun
cu sene sonunda yapılacak) üçüncü devre mua
yenesinde maluliyetlerini muhafaza ettikleri 
sıhhi heyet raporu ile tahakkuk eylediği takdirde 
bu maluliyetleri değişmez sayılır ve bu gibiler 
kendileri talep etmedikçe bir daha muayeneye 
tabi tutulmazlar. 

B) Bu kanunun neşrinden evvel iki veya 
daha fazla devre muayenesi geçirmiş ma
lûllerin kanunun neşrinden sonra yapılacak 
devre" muayenelerinde sıhhi heyet raporiyle aynı 
derece maluliyetlerinin devam ettiği tebeyyün 
ederse maluliyet derecesi (A) fıkrası mucibince 
değişmez addedilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

( S". Sayışa : 58 ) 
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN DEĞİŞTİRİSÎ 

MADDE 1. — 1683 sayılı Askerî ve Mülkî 
tekaüt kanununun 39 ncu maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

A) Dereceli askerî malûllerden gerek ilk 
muayenede, ve gerek her üç senede bir yapılan 
mütaakıp muayenelerin herhangi biri neticesinde 
maluliyetlerinin artması yahut eksilmesi ihtima
li kalmayıp değişmez hale geldiği askerî sıhhiye 
heyetlerince tesbit ve Millî Müdafaa vekâleti 
Sıhhat işleri dairesince tasdik olunanların bir 
daha muayene edilmemesi kayıtlarına ve senedi 
resmilerine işaret olunur. 

B) Üçer sene fasıla ile yapılan iki devre 
muayenesinde maluliyet dereceleri daima sabit 
kalan askerî malûller, kendileri istemedikçe bir 
daha muayeneye tabi tutulmazlar. 

C) Bu kanunun neşrinden önce yapılmış 
olan iki veya daha fazla devre muayenesinde 
maluliyet dereceleri değişmemiş olanlarda B fık
rasında yazıldığı gibi muameleye tabi tutulurlar. 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTlRİŞİ 

1683 numaralı Askerî ve mülki Tekaüt kanunu
nun 37 nci maddesine iki fıkra eklenmesine dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1. — Sıhhat ve t. M. Encümeninin 

1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. — Millî Müdafaa encümeninin 
2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. — Millî Müdafaa encümeninin 
3 ncü maddesi aynen 

( S. Sayısı : 58 ) 





S. Sayısı: §4 
Adli evrakın posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasiyle 
tebliğine dair olan 3560 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası, Nafia ve Adliye Encümenleri mazbatalar! (1/895) 

T. Ç. 
Başvekâlet 4. XII. 1943 

Kararlar dg,ir$$i müdürlüğü 
Sayı : 6/4486 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı kanuna 
ek olarak Münakalât ve Adliye vekilliklerince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27 . X I . 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe lâyihası 

3560 sayılı kanunun telgrafla tebliğlere mütedair hükümlerinin bu kanunun muvakkat madde
sine istinaden üç sene tehir edildiği ve bu müddetin de 3 1 . X I I . 1942 tarihinde sona edeceği ma
lûmdur. Bugünkü fevkalâde ahval dolayısiyle telgraf muhaberatı ve bilhassa 4702 numaralı Resmî 
Gazetede intişar eden resmî telgraflar üzerine konulacak işaretler talimatnamesinin 2 nci madde
sinin birinci fıkrasında yazılı işaretleri havi tercihli telgraflar pek fazla artmıştır. Buna mukabil 
bir çok memur sahra posta hizmetine ve bir çokları da askerî hizmetlerini yapmak üzere silâh altı
na alınmış olduklarından bilhassa muhabereci memur buhranı had dereceyi bulmuştur. 

Bu vaziyet karşısında adli evrakın telgrafla tebliğinin kabulü, bu tebliğlerin gecikmesini mucip 
olacağı gibi bunların formüllere geçirilmesi ve ilgili memurlara zimmetle verilmesi ve diğer mua
meleler için ayrı ayrı memurlar tahsisi de lâzımgelecektir ki buna bugünkü hal ve şartlar altında 
kadro ve memur durumu katiyen müsait değildir. 

Bu itibarla yukarıda sözü geçen kanunun telgrafla tebliğe ait hükümlerinin şimdilik üç sene da
ha tehiri zaruri görülmüş ve bu yolda hazırlanmış bulunan kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 



Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 9 . XII. 1942 
Esas No. 1/895 
Karar No. 46 

Yüksek Reisliğe 

Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon ida
resi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı 
kanıma ek olarak Münakalât ve Adliye vekillik
lerince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
27 . X I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan ve Başvekâletin 4 . X I I . 1942 tarih 
ve 6/4486 sayılı tezkeresiyle Yüksek makamını
za sunulup Encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası ve mucip sebepleri Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü mümessili huzu-
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın mucip sebeplerinden ve verilen 
izahattan anlaşıldığına göre 3560 sayılı kanunun 
telgrafla tebliğlere mütedair hükümlerinin bu 
kanunun muvakkat maddesine istinaden üç se
ne tehir edildiği ve bu müddetin 3 1 . X I I . 1942 
tarihinde sona ereceğine nazaran halihazır va-
ziyet dolayrsiyle adli tebligatın telgrafla yapıl
masına gerek memur azlığından ve gerek telg
raf muhaberatının çokluğundan imkân görüle-

Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon ida
resi vasıtasiyle tebliği hakkındaki 3560 sayılı 
kanunun tadiline dair Adliye ve Münakalât ve-
kâletlerince hazırlanarak icra Vekilleri Heyeti
nin 27 . X I . 1942 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası En
cümenimize de havale ve tevdi buyurulması 
üzerine ihtiva eylediği hükümler tetkik ve mü
zakere olundu. 

Hükümet mucip sebeplerinde beyan ve izah 
olunduğu üzere 3560 sayılı kanunun telgrafla 
tebliğlere dair olan hükümlerinin tehir müdde-

mediğinden bu müddetin tekrar üç sene geriye 
bırakılması hakkındaki Hükümetin teklifini En
cümenimiz yerinde görmüş ve kanun lâyihasını 
aynen ve müttefikan kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
buyurulrnak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafia En. Rs. 
Erzincan 

A. Şamili îlter 
Afyon K. 

A. Çetinkaya 
Ankara 

E. Demirel 
İsparta 

II. Özdamar 
Malatya 
V. Çınay 

M. M. 
Eskişehir 

İzzet Arukan 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Çoruh 

A. R. Er em 
izmir 

S. Epikmen 
Manisa 

0. Ercin 

Kâtip 
Sivas 

Ankara 
A. Bayhn 
Eskişehir 

0. Işın 
Malatya 

M. özpazarbaşı 
Niğde 

H. Mengi 
Tunceli Diyarbakır 

Sami Erkman C. Çubukçu 

ti olan üç senelik devre 3 1 . X I I . 1942 tarihinde 
sona ermektedir. Bugünkü vaziyet icabı ola
rak telgraf muhaberelerinin günden güne art
masına mukabil bir kısım memurların da asker
lik hizmetini yapmak üzere silâh altına alın
mış oldukları Encümenimizde verilen izahattan 
anlaşılmasına mebni adli evrakın telgrafla teb
liğine dair olan hükmün üç sene müddetle geri 
bırakılması hakkındaki Hükümet teklifi yerin
de görülerek lâyihanın aynen kabulüne ittifakla 
karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 29 . XII. 1942 
Esas No. 1/895 
Karar No, 13 

Yüksek Reisliğe 

( S . Sayısı: 64) 
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Yüksek Reisliğe sunulur. Balıkesir Bursa 
Adliye En. Rs. M. M. Kâtip O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Zonguldak Kocaeli Rize 
Sinasi Devrin S. Art el Saim Ali Dilenire 

HÜKÜMETİN TEKLtFt 

Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi 
vasi t asiyi e tebliğiyle dair olan 3560 saydı kanuna 

ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3560 sayılı kanunun muvak
kat maddesine tevfikan Adliye ve Münakalât 
vekillerinin müşterek karariyle üç sene geriye 
bırakılmış olan telgrafla tebliğ muamelesi üç 
sene daha tehir edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . I . 1943 tarihin
den mer'idir. 

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

27 . XI . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu II. Menemencioğlu A- R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

R. Peker N. Menemencioğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Day 
S. t. M. V. G. î . V. Zr. V. 

Dr. H. Alatas R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

F. Engin Dr. B. Tiz 

{ S. Sayısı : 64 ) 
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