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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ka
bul edildi. 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihasının heyeti umumi-
yesi üzerinde müzakere cereyan ettikten sonra 
maddelere geçildi ve teneffüs için celse tatil 
•lundu. 

İkinci celse 
Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihasiyle; 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu
mun 64 ncü maddesinin ikinci fıkrasına ait tefsir 
fıkrası kabul edildi. 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
nun 5 nci maddesine bir fıkra ilâvesine ; 

Teklifler 
1 — İzmir mebusu Mahmud Esad Bozkurd'» 

un Memurin kanununun 4 ncü maddesinin (Z) 
fıkrasının tadiline ve 5 nci maddesinin (H) fık
rasına bir hüküm eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/52) (Adliye, Gümrük ve inhisarlar, Ha
riciye, İktisat, Maarif, Maliye, Millî Müdafaa, 
Nafia, Sıhhat ve içtimai muavenet, Ziraat ve 
Dahiliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve taadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağ
lı cetvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/747) (Ruz--
nameye) 

3 — Toprak mahsulleri ofisi kanununun ba-

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanunun
da değişiklik yapılması ve bazı daire bütçele
rine munzam tahsisat verilmesine; 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun tadili
ne ; 

Çeltikçi çiftliğinin satılmasına ve ilk satış be
dellerinden kalan alacağın terkinine dair kanun 
lâyihaları kabul edildi. 

Alelûmum seyyar küçük sıhhat memurlarına 
hayvan yem bedeli verilmesine dair kanun lâyi
hasının birinci müzakeresi icra olundu. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Sivas Bingöl 

Şemsettin Günaltay Necmeddin Sahir 
Kâtip 

Kütahya 
Vedit Uzgören 

zr maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/758) 
(Rııznameye) 

4. — Askerin istihkakından kesilecek ekme
ğe mukabil ilâve edilecek gıda maddeleri hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Bütçe 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet encümenleri maz
bataları (1/755) (Ruznameye). 

5. — Askerî tayınat ve yem kanununun ta
dili hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 
Bütçe ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet encümen
leri mazbataları (1/756) (Ruznameye). 

6. — Refah vapuru hâdisesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve beş kişilik encümen maz
batası (3/428) (Ruznamej^e). 

7. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve AdMye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/583) (Ruznameye). 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



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

REÎS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Kemal Turan ^ İsparta), Cavid Oral (Niğde) 

« • » 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — ANDİÇME 

1- — Denizli, İçel, 11 an bul ve Tokad mebus
luklarına seçilen Haydar Günver, Refik Komi
tan, İsmail Hakla L'lkmen ve Halici Nazmı Keş
mir'in andiçmesi 

REÎS — Yeni intihap edilen arkadaşların 
tahljfleri yapılacaktır. 

(Denizli mebusu Haydar Günver, içel mebu
su Refik Koraltan, İstanbul mebusu ismail 
Hakkı Ülkmen, Tokad mebusu Halid Nazmi 
Keşmir, andiçtiler. (Alkışlar) 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlar; bugünkü evrakı varide ara
sında 3, 4 ,5 ve 6 numarada bulunanlar ki bun
lardan 3 numarada bulunanı Toprak mahsulleri 
ofisi kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesiyle sermayesinin tezyidi hakkındadır; 

4 numarada askerin istihkakından kesilecek 
ekmeğe mukabil ilâve edilecek gıda maddeleri 
hakkındadır; 

5 numara, Askeri taymat ve yem kanununun 
tadili hakkındaki kanun lâyihasıdır; 

6 numara ise Refah vapuru hâdisesi hakkın
da Beşler encümeninin mazbatasıdır. 

Heyeti celilenizden rica ediyorum; ruzname
ye kabul edilmeleriyle bunlardan 3 kanunun 
müstaceliyetle müzakeresini yine Heyeti celile
nizden rica ediyorum. (Kabul, muvafık sesleri). 

REİS — Başvekilin ruznameye alınmasını 
teklif ettikleri lâyihaları birer birer isimlerini 
okuyarak reyinize arzedeceğim. 

Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihasının ruznameye alınmasını reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstacelen müzakeresini reye arzediyorum. 

1 —• Refah vapuru hâdisesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve beş kişilik encümen maz
batası (3/428) [1] 

[1] 90 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mu-

kat i l ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında 
kanun lâyihasının ruznameye alınmasını reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî taymat ve yem kanununun tadili hak
kında kanun lâyihasının da ruznameye alınma
sını reye arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini reye arzediyorum: 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Refah vapuru hâdisesi hakkında beş kişilik 
encümen mazbatasmm ruznameye almmasmı 
reye arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ HASAN MENEMENCÎ-
OĞLU (Mardin) — Efendim, gelen evrakın iki 
numarasmda Devlet memurları aylıklarının Ad
liye vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair lâyiha vardır. Ruznameye alınarak müsta
celen müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — Devlet memurları aylıklarmm tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin Adliye vekâleti kısmında deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihasının ruz
nameye almmasmı kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İKTİSAT VEKİLİ SIRRI DAY (Trabzon)— 
İktisat encümeninin müstacelen müzakeresini 
istediği bir maden kanunu vardır. 

REİS — Evrakı varide meyanmdan ruzna
meye alınanlar arasında olan bu mazbatanm 
okunmasına geçiyoruz. 

(Beş kişilik encümen mazbatası okundu). 
REİS — Ekalliyettekilerin mütalâalarını da 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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okuyoruz. 

(Beş kişilik encümende ekalliyette kalanla
rın mütalâaları da okundu). 

ALI RIZA TÜREL ( Konya ) — Efendim; 
muhterem encümenin raporu bizim bir büyük 
facia karşısındaki kalp acımızı tazelemekle be
raber ruhumuzu serinlendirici, ferah ve sükûnet 
verici mahiyeti dolayısiyle hepimizi bir cihetten 
de memnun etmiştir. Biz bekliyebilirdik ki ve
killere isnat olunan fiiller daha vahim olsun. 
Bunu bekliyebilirdik. Fakat çok büyük bir gö
nül ferahlığı ile görüyoruz ki vekillere isnat edi
lebilecek bir suç ve bir mesuliyet yoktur. Bunun 
sebeplerini muhterem Receb Peker gayet kuv
vetli bir mantık ve büyük bir ifade belagatı ile 
bize anlatıyor. Bendeniz bu belagat karşısında, 
bir başka noktai nazardan mütalâa arzetmek 
niyetinde olmasaydım söz almıyacaktım. 

Şimdi burada haizi ehemmiyet olan en mühim 
mesele, bu heyetin, bu beş kişilik heyetin elin
deki dosyada mevcut malûmat karşısında tah
kikata lüzum göstermek veya göstermemek sa
lâhiyetini haiz olup olmadığı meselesidir. Yani, 
birtakım emmareler, deliller var, fakat biz bun
ları takdir edemeyiz, tahkikat yapmağa da sa
lâhiyetimiz yoktur; binaenaleyh tahkik heyeti
ne gitsin, bunlar tenevvür etsin, ondan sonra bu 
vekiller hakkında ademi mesuliyet kararı ve
rilsin veya kendileri Divanı âliye sevkedilsin, 
diyorlar. 

Bendeniz bu noktai nazarda değilim, ve bu 
noktai nazarda olmayışımın sebeplerini, delille
rini arzetmek için kürsüye geldim. 

Elimizde mevcut malûmat bütün ihtilaflı 
noktalar herhangi bir şekilde halledilirse edilsin 
bu hâdisenin mesuliyetini vekillere sirayet et-
tirmiyecek mahiyettedir. Ceza bakımından bu 
mesuliyet vekillere sirayet edemez, ceza bakı
mından diyorum, çünkü cezai mesuliyeti müs-
telzim bir hâdise karşısındayız. Burada siyasi 
mesuliyetle cezai masuliyeti ayırmak lâzımdır. 
Mevzuubahis olan eğer siyasi bir mesuliyet ol
saydı TekUler^e^dlâ^EşjıSiyeye_ Jgürjuinaiyet-
lerinîn efal ve harekâtından münferiden masul 
oldukları mevcut malûmat bir siyasi mesuliyet, 
sebebi teşkil edebilirdi. Fakat ceza mesuliyeti 
karşısındayız ve böyle bir mesuliyeti toplanan 
malûmattan ve taayyün eden* tenevvür eden hâ
disenin mahiyetinden çıkarmağa imkân yoktur. 

Arkadaşlar; bir ceza mesuliyeti ortaya kona
bilmek ve bunu muayyen bir şahsa atfefdebil-
mek için kanunlarımızın ve umumî ilim esasla
rının aradığı birtakım şartlar vardır. O şart
ların başlıcaları bildiğimiz gibi suçta maddi 

, jmsjtrun vücude getirilmiş, manevi unsurun te
kevvün etmiş olması ve nıEâyet oSğernSirtakım 
şartlardır. Ortada bir suç vardır. Bir facia ol
muştur. Bir çok kıymetli vatandaşlarımız öl
müştür ve bu ölüm hâdisesi birtakım hatalar

dan ileri gelmiştir. Burada maddi, manevi un
sur vardır, manevi unsur hatalardır. Fakat bu 
hataların işlenmiş olmasiyle, hatanm içinde ve
kile kabili isnat olanların bulunması ayrıdır. 
Bundan dolayı sözüme başlarken arzettiğim gi
bi büyük bir vicdan rahatlığı ve serinliği duyu
yorum. 

Niçin vekillerde mesuliyet göremedim? Mev
zuubahis olan suç gayrikasti suçlardan, hatalı 
suç nevilenn^eTrbirtdîr,Bu bizim Ceza kanu
numuzda tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sa
natta acemilik, ihmal ve teseyyüp sebebiyle bir 
zararlı neticeye sebebiyet vermek namı umumi
si, nevi umumisi altında sayılan bir çok suçlar
dan tedbirsizlik ve vazifeye kâfi derecede ihti
mam gosîefmemek neticesi olarak ölüme sebe
biyet vermek suçudur ve bu suçtan mesul olan
ların da zararlı neticeye taallûk eder bir kastı 
yoktur. BatajarT Vardır. Hatalarda iştirak de 
olabilir mi? Fakat muhtelif hatalar işlenmişse 
muhtelif şahıslardan derece derece -sadır olmuş 
hatalar işlenmişse bu hataları işliyenlerin hepsi 
müştereken mesuldürler. Yalnız bir zararlı ne
ticeye saik olan muhtelif fiiller işlenmişse bun
lardan hangi fiili işliyen cezaen mesuldür ve 
bu mesuliyeti ne dereceye kadar gider. Ondan 
sonra hangi fiilleri işliyenler bu cezadan beri 
olurlar meselesi. Meselenin mühim bir noktası
dır. Muhterem Receb Peker güzel bir tabirle 
mesuliyet vekile kadar sirayet etmez buyuruyor
lar. Fühj^kika arkadaşlar, vekillerin vazife hu
dutları ve mesuliyet hudutları bizde hususi bir 
kanunla tâyin edilmemiş olmakla beraber vekil
liğin mahiyeti iktizasındandır ki birtakım esaslar 
bu hududu tesbit etmiştir.Bir vekil bir teknisyen 

I değildir; bizim bildiğimiz umumî mânada bir 
LmejnujLda değildir. Mensup olduğu vekâletin iş

lerini umumî istikametlerde sevk ve idare eden, 
yüksek murakabe Vazifesini yapan bîr politik 
adamdır. Bu hâdisede her iki vekilin bu anla-
yışa göre kendilerine düşen vazifeleri lıakkıle 
yapmış olduğuna kaniim. Raporda izah edilen 
ve Fuad Sirmenin muhalefet şerhinde ifade 
edilen her iki vekilin vazifelerini yapmış oldu
ğu yolundaki ifadelerde vaziyetin böyle oldu
ğunu gösterir. Rapor uzun uzun okundu. Tek
rara lüzum görmiyorum. Fakat bir iki noktayı 
kısaca hülâsa edeceğim. Millî Müdafaa vekili 
Münakalât vekâletinden bir vapur istiyor, De

nizyolları vapuru olsun veya olmasın. Bunlar
dan bahsetmiyorum. Beş bin tondan aşağı ol
mamak üzere bir vapur isteniyor. Münakalât ve
kili işin ehemmiyet ve hususiyetini nazarı itiba
ra alarak bunun temini teşebbüslerinde bulunu

yor . Istanbuldaki komisyon reisine müracaat edi
yor, Ve bu komisyon derhal Refah vapurunu 
temin ediyor. Bu vapur temin edildikten sonra 

j Llünakalât ve Millî Müdafaa vekilleri şahsan 
I bu vapurun emniyetle seyrüsefer etmelerini te-
I min edici bütün vasıtaları temin etmekle mükel-
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ıei değildir. Bu derece derece kendilerinin teş
kilatında çalışan memurların, mütehassısların, 
teknisyenlerin vazifesidir. Kendilerine bir vapur 
temin etmişlerdir ve bu vapurun zamanında yo
la çıkmasını temin etmişlerdir. Münakalât ve-
Kili , vapurun hareket etmek için Mersinden 
emir beklendiği hakkındaki müracaata şu, şu 
<. artlar dairesinde, şu tedbirler alınmışsa hare
ket edebilir diye son dakikada dahi Eeceb Pek-
eı 'in de temas ve izah buyurdukları gibi va
zifesini ihtimamla yapmıştır. Vapur şilepmiş, 
yolcu nakline salih değilmiş, gideceklerin «bazı 
esnasın» veya «Subay» olduğu hakkında ihti
laf varmış, bunlar vekillerin umumî vazifeleri 
haricinde kalan cihetlere taallûk eder. 

Arkadaşlar; Vekiller bu kadar ufak tefek 
hâdise ile meşgul olamazlar. Bu hâdisenin hu
susi ehemmiyeti olduğu için bu noktalar göze 
batmıştır. Şu kadar yelek varmış, şu kadar la
zımmış; şu kadar sandal varmış, şu kadar la
zımmış meseleleri bu büyük ve çok teessürü
müzü mucip olan facia karşısında ortaya atıl
dı. Fakat bununla vekilin bizzat alâkadar ol
ması ve vekilin bundan mesul olması lâzım ge
leceğini kabul edersek o zaman bjitün deniz 
kazalarının mesuliyetini Münakalât vekiline, 
bütün demiryolları kazalarının mesuliyetini mü
dürü umumî veya vekile kadar teşmil etmek 
vaziyetleri doğabilecektir. Siyasî mesuliyetle 
cezaî mesuliyetin hudutlarını ayırmak lüzumu
na işaretimin sebebi de budur. Demek ki falan 
kaptanın acemiliği yüzünden batan geminin 
mesulü de Münakalât vekilidir, çünkü acemi 
bir kaptanı geminin basma getirmiştir. Eğer 
mesuliyet hududunu bukadar teşmil edersek ve
killerden ve mesuliyeti kabul eden adamlardan 
iş beklemek imkânı kalmaz. 

Hulâsa arkadaşlar, bizim mevzuatımızda 
bu meşgul olduğumuz hâdiseyi taknin eden, 
hâdiseyi idare eden hükümlere muvazi diğer 
hükümler vardır. Meselâ, iadei muhakemede 
mahkemeler iadei muhakeme talebinin varit 
olup olmadığını bir meselei mütekaddime o^-
rak tetkik eder, varit görürse iadei muhake
meye karar verebilir. Burada, bu heyet, dos
yada mevcut malûmata ve kendisinin tetkik 
ettiği evraka nazaran hâsıl ettiği intibaa göre 
bu işteki mesuliyetin vekillere kadar sirayet 
edemiyeceğini pek alâ söyliyebilecek vaziyette 
idi ve bunu söylemeli idi. 

Arkadaşlar; bir mesulün, bir suçlunun ada
let huzuruna şevki cemiyet için ne kadar ehem
miyetli, ne kadar lüzumlu ise, suçsuz, hiç me
suliyeti olmayan bir adamı da gitsin mahke
mede işini halletsin diyerek onu mahkemede, 
tahkikat ve muhakeme safhalarıyla, uğraştır
mak da o kadar hatalı ve zararlı bir hareket
tir (Bravo sesleri) ve cemiyetin menfaatlarma 
o kadar aykırıdır. Cemiyetin vazifesi, masum
ları bir an bile zan altında bulundurmamaktır. 

Vicdanımdan gelen bir kanaatla arzediyorum 
ki bu hâdisede, hattâ çok daha ileri bir takım 
fiiller kendilerinden sadır olabilirdi. Ben on
ları dahi bir mesuliyet sebebi görmezdim. Me
suliyetin unsurları olan fiil; eğer bir teknis
yen bu vapur gidemez, şu noksanı vardır, de
diği halde Münakalât vekili veya Millî Müda
faa vekili hayır gitsin diye emretseydi işte ben 
o vakit mesuliyet tevcih ederdim. Binaenaleyh 
içtimaî menfaat mülâhazasiyle bu işin burada 
kalmasına karar verilmesinde büyük faydalar 
mülâhaza ediyorum. Ben şahsen çok büyük fe
rahlık duydum. Arkadaşlarımın hepsinin de ay
ni ferahlığı duyduklarından eminim, efkârı u-
mumiyemiz de, şimdiye kadar tahkikat tabii 
gizli olarak devem ettiği için, şimdi neticenin 
bu olduğunu öğrenerek bu iş üzerinde vekillere 
tevcih edilecek bir mesuliyet bulunmadığını an-
lıyarak aynı kalp serinliği duyacaklardır. Bun
dan dolayı ben çok seviniyorum (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

ENCÜMEN NAMINA YUSUr KEMAL TEN-
GÎRŞENK ( Sinob ) — Çok teessüf ederim ki 
mazbata muharriri arkadaşımız bugün hastadır, 
o gelip ekseriyet reyini müdafaa edemiyor. Onun 
için ben reyimi verirken ne gibi saiklerle ver
dim? Onu arzedersem zannediyorum ki ekseri
yetin de reyini müdafaa etmiş olurum. 

Arkadaşlar; biz burada mesuliyet aramıyo
ruz, mesuliyet aramıyoruz arkadaşlar. Evet be
raberim Ali Rıza ile. Mesul bir adamı mahke
meye sevketmemek ne kadar büyük bir kabahat 
ise, suçsuz bir adamı mahkemelerde süründür
mek de o kadar büyük bir kabahattir, bunda ta-
mamiyle beraber. Fakat bizi harekete getiren, 
bizim harekâtımıza nâzım olan, elimizdeki ni
zamlardır. Müsaadenizle hepinizin bildiği haki
kati tekrar etmek isterim burada. 

Nizamnamei dahilinin 169 ncu maddesi... Me
sele ehemmiyetlidir, onun için başınızı ağrıtmış 
olsam da okumak için müsaadenizi istiyeceğim. 

«Hükümetin vâki olan bir istizah veyahut 
bütçenin müzakeresi sırasında veya neticesinde 
veyahut resen, Teşkilâtı Esasiye kanununun 46 
ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında 
münderiç Hükümetin umumî siyasetinden ve ve
kâletlerin ifa ve icrasına mecbur oldukları vazi
felerden dolayı vekillerden birinden veyahut 
İcra Vekilleri Heyetinden cezai veyahut malî 
mesuliyeti müstelzim efal vukuundan bahsile 
tahkikat icrası talep olunur. Reise bir takrir ve
rilmek iktiza eder. Bu takrir Reis tarafından 
Meclise arzolunur. Alâkadar vekil veyahut ve
killer de keyfiyetten haberdar edilir». 

Meclis tahkikata mahal var mıdrr, yok mu
dur? O sualin yüksek huzurunuza gelmesi bir 
bu yoldur. Yani bir vekilden cezai veya malî bir 
mesuliyeti müstelzim bir fiilin sudurunu me
buslardan birisi bir takrirle Makamı Riyasete 
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bildirir. O takrir Meclise gelir ve okuduğum 
veçhile hu takrir vekillere bildirilir. Haberiniz 
olsun, hakkınızda böyle bir şey var diye. Meclisi 
Âli müzakere yapar. O müzakere neticesinde 
takriri nazarı itibara alır veya almaz. 
170 nci madde (Adliyece bir işin takibi sırasın
da İcra Vekillerinden birinin vazifesinden müm-
bais bir husustan dolayı vazife noktasından ve
rilen bir kararla Meclise müracaat vukubulursa 
Heyeti Umumiye bu hususta Meclis tahkikatına 
mahal olup olmadığını tâyin için evvelemirde 
beş kişilik bir encümen teşkil eder ve Meclise bu 
encümen mazbatası arzedilir). «Bildirilir» de
ğil. «Vekiller keyfiyetten haberdar edilir» yok. 
Yani birinde doğrudan doğruya vekili ittiham 
var, diğerinde vekilden cezai veya malî mesuli
yeti müstelzim bir fiilin suduru iddiası var. Tak
rirden vekile haber verilir, Meclisi Âliye gelir. 
Onun müzakeresi neticesinde takririn nazarı iti
bara alınmasına karar verilirse, o zaman şöyle, 
böyle fiilin suduruna adeta bir zan hâsıl olmuş 
olur, Meclis Tahkikat encümenine gider. 171 
noi madde Meclisçe bu işin tahkikini birleştiri
yor. Yani Mecliste bu iki yoldan gelmiş olan 
müracaatın müzakeresini birleştiriyor. Ne di
yor «Alâkadar vekil, bu takriri veren veya ve
renler veya mazbatayı yapan encümen dinlen
dikten sonra takririn veya mazbatanın nazarı 
dikkate alınıp alınmaması hakkında Büyük Mil
let Meclisi bilmüzakere işarî reyle kararını ve
rir.» Bu sarahatlere göre arkadaşlar, burada 
bize havale ettiğiniz iş ki, çok ağır mesuliyetti 
bir iştir, bence bu iş vekil arkadaşlarımızdan fi
lânın veya falanın mesul olması veya olmaması 
meselesi değildir. Ya? Adliyece takibat yapılı
yormuş, bir iş takip ediliyormuş, biz mecburuz 
elimizdeki nizamname lâfızlarına dikkat ve ria-
ayet etmeğe.. Adliyece bir işin takibi sırasında -
suçun demiyorum, amma suç olmıyan bir iş de 

Adliyece takip edilir mi? - Bir işin takibi sırasın
da, vazife noktasından bir kararla Meclise mü
racaat vâki olursa, Heyeti Umumiye bu husus
ta Meclis tahkikatına mahal olup olmadığını 
tâyin için beş kişilik bir encümen seçer. Demek 
ki, seçtiğiniz beş kişilik encümenin vazifesi, 
Meclisçe tahkikat icrasına mahal olup olmadığını 
tâyindir. Suç var mı? yok, takibata mahal 
yoktur. Suç var mı? Var. Vekilin vazifesinden 
mümbais mi? Değil. Tahkikata mahal yoktur. 
Vuzuh lâzım, açık olacak, bunu efkârı âmmeye 
koyacağız. Çünkü bu iş Adliyeden geliyor. Hu
kuku âmme dâvası açılmıştır. Başkaları da alâ
kadardır. Bunlarm muhakemesinde bu verdiği
niz karar müessir olacaktır. 

Bence bu, bir nevi kazaî karardır. Evet Mec
listen çıkan kararların mahiyetini biliyoruz. 
Çünkü Müddeiumumi kararınızı alacaktır. Bize 
kararı gelen makama diyecektir ki: senin vekil
lerden sual sormağa hakkm yokmuş, devam et 
işine. Veyahut vekillerden sual sormağa ma

hal vardır. Bu suali kim soracak? Bizim encü
men değil. Eğer kabul buyurursanız bundan 
sonra sorabiliriz. 

Mesuliyet meselesini muhterem Ali Rıza ar
kadaşımız pek güzel ifade ettiler. Bunu incele
yecek olan bizim encümenimiz değildi. Eğer bi
zim encümenimiz olsaydı, ben ve arkadaşlarım 
kemali cesaretle bunu yapar, önünüze mesuldür 
diye getirirdik, veyahut mesul değildir diye 
getirirdik. Neden çekineceğiz vekili çağırmak
tan? Çünkü soramayız, hariçten vesaik isteye
mez, bir kimseyi dinleyemez. Dikkat buyurul-
sun, bir vekilin ittihamı meselesi, bir vekilden 
cezaî veya malî mesuliyeti müstelzim bir fiilin 
suduru meselesi değildir kararımız altma giren. 

Ben arkadaşlar, bütün o ağır mesuliyetin, 
yükün altında kendi kendime düşündüm. Suç 
var mı? Suç var, bunda müttefikiz. Amma suç 
şu suretle işlenmiş bu suretle işlenmiş, bunda' 
belki ayrılıyoruz arkadaşlar; bir suçun şu su
retle, bu suretle işlenmiş olmasını tahkik ede
cek, bizim encümenimiz değildir, bizim encüme
nimiz tahkik encümeni değildir. Bizim encüme
nimiz tahkika mahal olup olmadığını tayin ede
cek bir encümendir, delili en büyük delili. 

Arkadaşlar ben Büyük Millet Meclisinin en 
âciz bir âzası, bir mebus ben Nizamnamei dahi
linin bu 169 ncu maddesinin verdiği salâhiyete 
istinaden vekillerin birinden bir meseleden 
müstelzim mesuliyet, cezaî ve^a malî mesuliyeti 
müstelzim, bir fiilin sudurundan bahisle Meclise 
bir takrir veremes mi idin? Eu hakkı benden 
kim alabilir? Bu hakkım daima mevcuttur. Pe
ki, bunu dedirtmek için beş kişi bir araya top
lanıyor, deniyor ki, abes olarak, siz zaten haiz 
okluğunuz hakkı tekrar ediniz, bu, abestir. Ni
zamnameye böyle bir şeyi isnad etmek doğru 
olmaz. O halde beş kişinin aradığı şey mesuliyet 
değildir arkadaşlar. Beş kişinin aradığı şey, 
tahkikata mahal olup olmadığının tâyinidir. 
Btn vaktile bu madde tadil edilirken cereyan 
etmiş olan müzakereleri bir az okudum ve diyo
rum ki, bu beş kişilik bir encümen teşkili me
suliyet aramak için değildir. Bu beş kişilik en
cümen teşkili, doğrudan doğruya hariçte Adliye 
makinesinin işlemesi durmuş, o durgunluğu 
izale etmek için Meclisin daha adetleri çok veya 
beş kişiden mürekkep bir encümeni memur 
ederek, meseleyi tetkik edip tahkikata mahal 
olup olmadığı hususunu Meclise arzetmesi için 
konmuştur. Yani bir nevi kaza vardır burada. 
Arkadaşlar; kaza dedim, Adliyece takip olun
makta olan kazayı, tamamen teknik mânasında, 
sağ tarafı, sol tarafı da dinliyerek bir karar 
vermek mânasında almayın. Biz sağ ve sol ta
rafı dinliyerek kaza yapamayız. Bundan Teş
kilâtı esasiye bizi nıeneder. Amma bir vekil 
hakkında her vakit, filân yerde falan yerde bir 
iddia dermeyan edilebilir. Vekil her gün icraat-
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la meşguldür ve bu icraat esnasında filân şeye 
de dokunabilir. Binaenaleyh Adliyece takip 
edilmekte olan herhangi bir işte vekile şu veya 
bu isnatta bulunulabilir, bizim tahkik edeceği
miz şey, vekili çağırıp bu işin sorulması lâzım-
gelir mi gelmez mi meselesidir. Müsaadenizle 
biı az daha ileriye gideceğim. Ben bu mevzuuba-
his olan iki vekili candan seven bir adamım. 
Arzedebiliyor muyum? candan seven bir arka
daşınızım. Ben burada beş kişilik bir encümenin 
âzası olarak, vekilin mesuliyetine mahal yok
tur diye bana perilmiyen bir salâhiyeti kullan
mağa kalkışacağıma, o vekilin açık tahkikatla 
efkârı umumiyeye, âlemin karşısına pak çıkma
sını tercih ederim arkadaşlar. Ben kararımı bu 
kanaatle verdim. (Doğru sesleri) 

BERÇ TÜRKER (Afyon) — Arkadaşlar; 
bendeniz Profesör Yusuf Kemal Tengirşenk ve 
Fikret Sılay ve Münir Çağü'ın verdikleri maz
batayı bütün kuvvetimle kabul ediyorum. Fa
kat bunu kabul ederken söyliyeyim ki, mev-
zuubahis olan muhterem vekillere karşı katiyen 
bir düşmanlığım yoktur. Bendeniz onları çok 
eskiden tanırım, onları yürekten severim ve 
hürmet ederim. Fakat asıl mesele; bendenizi bu 
kürsüyü muallâya getiren nokta şudur: Bizim 
mücehhez, yeni vapurlarımız varken nasıl olur
da sinyor Barzilayin bir şilebi tutuluyor. Ve 
onun içine bizim en güzide çocuklarımız kanu-
yor. Nasıl oluyorda bu sinyor Barzilayin külüs
tür şilebi ile cehennemi bir göl olan Akdenizden 
Mısır'a kadar seyahate müsaade ediliyor. Bina
enaleyh, bendeniz eski Münakalât ve Millî Mü
dafaa vekillerinin yerinde olsam derdim ki üç 
kişinin mazbatasını kabul ediniz ve bir tahki
kat yapılsın, çünkü işin iç yüzüne vakıf olmak 
lâzımdır. Kendileri mesul değildir. Fakat sin
yor Barzilayin külüstür teknesi ile en güzide 
çocuklarımız cehennemi bir gölden Mısır'a ka
dar nasıl gönderiliyor. Bu meydana çıkmalı. 
Bendeniz bunun için kürsüye geldim. Ve tek
rar ediyorum bu katiyen şahsî bir mesele değil
dir. Bu üç kişinin mazbatası kabul edilsin ve 
tahkikat yapılsın. İstirhamım budur. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Müsaade bu
yururlarsa Muhterem profesör Yusuf Kemal
den nizamnameyi anlayış noktasında ayrılaca
ğım. Nizamnamenin 171 nci maddesi diğer iki 
maddeyi birleştirir diyorlar. Bundan da anla
şılır M, ondan evvelki 170 ve 169 ncu madde 
ayni mahiyetteki hükümleri ihtiva etmektedir. 
Bunların mesuliyeti tayin membaı ayrı olduğu 
için ayrı maddeler halinde yazılması mecburi
yeti hâsıl olmuştur. 

Birinde mesuliyet talebi, meselâ bütçe müza
keresinin başında veya sonunda bir mebus tara
fından vâki olursa takrir verilir. Yani mesuli
yet talebi Meclisten geliyor, ikincisinde adlî 
bir tahkikat yapılırken, bir duruşma yapılırken 
eski veya yeni vekillerden bir veya bir kaçının 

memuriyet vazifelerinden mümbais bir fiilden 
dolayı cezai ve malî mesuliyetleri mevzuubahis 
olduğu görülüyor. Mahkeme bu vekilleri çağı
rır) tahkikat yapmak salâhiyetini haiz olmadığı 
için vazifesizlik kararı veriyor. İşte bu yoldan 
gelecek vekillerin muhakeme edilmesi prosedü
rünü tayin ediyor. 

Fikrimi belki anlatamamışım. Vekillerin 
mesul olup olmadıkları hakkında bir karar iste
miyoruz. Hâdise tahkikata lüzum olmadığını 
gösterecek mahiyettedir diyorum, bunun sebep
lerini arzediyorum. Bundan dolayıdır ki, nasıl 
ki Receb Peker tahkikata lüzum yoktur, şu şu 
sebeplerden dolayı diye yazıyor. 

Meclisin bir abes madde yaptığına ben de 
kani değilim. Maddenin mânası vardır, karar-
larmm elbette mânası vardır. Umumî mevzua
tımızdan arzettim. Bir vekil hakkoıda tahki
kat acımasına karar vermek, onu Meclis kara-
rile ittiham etmek, vani maznun mevkiine ge
çirmek demektir. Bu kadar vahim bir neticenin 
ö-elî i sfüzel bir iddia üzerine bina edilmesi, si-
vaset hayatımız için mahzurlu olduğundan do-
lavrdır ki, Dahili nizamnamemi* bu tahkikatın 
açılmasına karar vermeden <°-"vel. Parlamento 
içinde heyet tarafından iptidai ve ihzari bir tah
kikat vamlması gibi siyasi ihtivatkârbo-a uvpnın 
bir hüküm vazetmiştir, bımu bir heyet seçelim 
de elesin diye konmuştur ve cok ^erindedir. 
Buna, nazaran seçilen heyet bu tetkikatı yaptı 
ve Meclise aksettirdi. Herkes görüyor ve anlı
yor ki bu tetkikata nazaran bir tahkikat aoıl-
masma lüzum gösterecek hiç bir sebep yoktur. 

Arkadaşlar, maksadım tahkikat vapmaffa 
salâhiyetim vardır, veya yoktur diyebilirlerdi. 
Demek istediğim, bunu diyebilirlerdi, bundan 
ibarettir. 

Sonra bir nokta söylediler. Bu karar diğer 
maznunlar hakkmda da müessir olacak. Asla. 
Çünkü diğer maznunların vaziyeti tamamen ay
rıdır. Bir suçta müteaddit şerikler olabilir. 
Her şerik ayrı ceza görebilir. Maznunlardan 
bir kısmı beraet eder. bir kısmı mahkûm olabi
lir. Binaenaleyh gerek raporda, gerek Receb 
Peker arkadaşımızın muhalefet şerhinden çok 
iyi anhyoruzki mesuller. Bunlar hakkmda tabii 
tahkikat devam edecektir. Basiretli bir insa
nın sarfetmesi lâzımgelen ihtimamı sarfetmeleri 
icabettiği halde bunu yapmayan bazı vatandaş
lar varsa, bunlar mesuldür. Vekillerin ta uzak
tan bu işe müdahale etmiş olmaları bunlara 
mesuliyet sirayet ettiremez diyorum. Mesuli
yeti olmayan bir adamm burada hakkında ka
rar yermek, mesul olan adamlarm âkibetleri 
üzerinde tesir yapacak mahiyette değildir. Bu 
noktadan vereceğimiz kararın diğerleri üzerin
de tesirleri yoktur. 

Arkadaşlar; kanun, nizamname müstelzimi 
ceza tâbirini kullanır. Buna dikkat etmek lâ
zımdır. 
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Müstelzimi ceza olabilecek mahiyette bir fiil 

varsa vekil tarafından tahkikat açılmasına lü
zum gösterebilir. Vekil hakkında müstelzimi 
ceza bir şey mi gördüler? Vekile kabili isnat 
mıdır? Belki fiil müstelzimi ceza olabilir. Amma 
vekil hakkında fiil müstelzimi ceza mıdır? 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Teşkilâtı Esasiye-
nin 46 ncı maddesini oku. 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Fiil var
dır. Haddizatında müstelzimi cezadır amma 

bunun vekillere bir mesuliyet tevcihi bakımından 
sirayet ve teması yoktur. Bu bakımdan işin 
burada kalmasını rica edeceğim. (Bravo, güzel 
sesleri). 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
168 yiğit, yetişkin, olgun Türk gencinin hayatı
na mal olan bir hâdisenin tetkiki gibi ince bir 
vazife ile, seçtiğiniz beş kişilik encümende, ça
lıştık ve huzurunuza fikirlerimizin neticesini 
sunduk. 

Bu işin kaybettiğimiz gençlerin millî hayatı
mızdaki paha biçilmez kıymeti kadar mühim 
olan bir başka cephesi de vardır ki, biz bu hâdi
se üzerinde tetkikler yaparken Devletin çalış
ma hayatında en tesirli unsuru teşkil eden ve
killerin mesuliyeti bahsi ile de meşgul olmuş 
bulunuyoruz. 

Encümeni teşkil eden beş arkadaşımızdan 
hiç birisi ötekinden farklı olmıyan bir gayret
le bu işte hakikati aramak için bütün akli, vic
dani ve tecrübi kudretlerini ve dikkatlerini 
kullanmışlardır ve aramızda bunu mümkün ol
duğu kadar bir cepheli, bir kararla veya biri 
ötekine yakın düşüncelerin muhassalası halinde 
huzurunuza sunmak için ayrıca gayret sarfet-
tik. Fakat buna rağmen karara her birimizin 
görüş ufkumuzun hususiyeti derecesi tesir yap
tı; nihayet huzurunuza bir iki çeşit arzeden 
ayrı reylerle geldik. Şu noktayı arzedeyim ki 
böyle nazik bir meselede akalliyet ve ekseriyet 
karariyle yüksek huzurunuza gelmek beni ev
velâ üzüntüye sevketmişti. Fakat sonra düşün
düm, bu kadar görgülü ve ilgili arkadaşların 
bu kadar ehemmiyetli bir çalışması neticesi 
olan bu kararın böyle çeşitler arzetmesi Mecli
sin huzurunda ve milletin huzurunda her cihe
tinin konuşulmasına ve bu meselede hatıra gele
bilen bütün mütalâaların serbestçe münakaşa
sına imkân vereceği için bunda çok faydalar 
var dedim ve kendimi teselli ettim. 

Arkadaşlar, fikirlerimin hülâsasını akalli
yet reyi olarak huzurunuzda, sunulan mazba
taya eklediğim yazı ile arzetmiş bulunuyorum. 
Hepsi okundu, dinlediniz. Ekseriyetin fikrini 
izah eden Yusuf Kemal Tengirşenk'in sözlerini 
de işittiniz. Ekseriyet tarafında bulunan arka
daşım Tengirşenk'in ifadeleri üzerine aramız
daki görüş farklarının bilhassa bahis buyur
dukları mesuliyeti arama noktasına taallûk 

eden fikirlerimi izah için şimdi huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Evvelâ usul noktasından başlıyacağım; Ten-
girşenk arkadaşımız Dahilî nizamnamemizin 
Meclis tahkikatı işine taallûk eden 169, 170, 
173 nci maddelerden bahsettiler. Biz bunlarla 
beraber 177 nci maddeyi de bu arada gözden 
geçirmeliyiz ki, usul bakımından vekilleri biz
den sonra kurulacak bir tahkikat encümenine 
veya kurulmuş olan Muhtelit encümene gön
dermek için onların hareketlerinde cezai veya 
malî bir mesuliyetin görülmesi lâzımğeldiği an
laşılsın. Bu meselede Meclisin müşterek bir ka
naate varması için en önce bu usul noktasını 
iyi anlamak lâzımgeldiğinden sözlerimin başlıca-
sını bu noktalar üzerinde teksif edeceğim. Bu 
üç maddeyi okudular; tekrar etmiyeceğim. Yal
nız şunu arzedeyim ki, Dahili nizamnamenin ar-
zettiğim dört madde içinde derpiş ettiği Meclis 
tankikatı başlıca iki nevi arzeder. Bunlardan 
birisi icra Vekilleri hakkında cezai veya malî 
mesuliyeti müstelzim ahvalin görülmüş olması 
sebebiyle Meclis tahkikatı açılmasını zarurî kı
lan şekildir. Bu şekil 189, 170 ve 171 nci mad
de! fideki ifadelerin ve mânaların birbirini ta
mamlayıcı ahengi içerisinde ifade edilmiştir. 
Eu uç maddeden 169 ncu madde bir veya'bir 
kaç mebusun ya resen veyahut bütçe müzake
releri ile istizah müzakerelerinde veya bu müza
kerelerin sonunda «Malî, cezai» mesuliyetten do
layı Meclis tahkikatı istemeleri halini gösterir. 
Eu maddelerin başında «İki şekil» ibaresinin ya
zılı olması 17ü nci maddede zikredilen ve bizi 
bugünkü mevzuumuzu ifade eden şeklinde «Ce
zaî veya malî» mesuliyetle alâkadar olduğunu 
gösterir. Bundan başka 171 nci madde de alâka
dar vekillerle beraber takriri veren mebusla
rın veya mazbatayı yazan encümenin dinlenece
ğinin kayıtlı bulunması 160 ve 170 nci madde
lerde zikredilen her iki hal için de mesuliyet 
görmenin esas olduğunda şüphe bırakmaz. De
mek ki, 170 nci maddenin 169 ncu maddeden 
yegâne farkı, vekile atfedilen mesuliyetin 169 
no a maddede mebus tarafından vukuu yerine 
170 nci maddede bu atfın Meclis dışında bir 
adliye makamından gelmesinden ibarettir. Za
ten elimizdeki muamelede adlî âmirin kararına 
esas» olan tahkikat fezlekesinde de bu atıf yok 
mudur? Şu hald'! bizim encümenimiz adli ma
kam m bu nokta! .nazarını inceiiyerek Refah me
selesinden doğan mesuliyetin vekillere sirayeti-
tıe kanaat getirmeli ve bunu Meclis huzurunda 
ispat etmelidir ki, vekiller hakkmda Meclis 
tahkikat), açılmasına karar verilebilsin. Yusuf 
Kemal Teııgirşenk bir taraftan Rafah faciası 
suçundan dolayı sarahaten vekillere mesuliyet 
atfedemezken yine tahkikatın açılmasını istiyor 
ki, bu Dahili nizamnamemize uygun değildir. 

Bu nizamnamenin 177 nci maddesinin serlev
hası aynen şudur; «Mesuliyeti mucip olmıyan 
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işler hakkında tahkikat» demek ki, nizamname 
mesuliyeti mucip olmıyan tahkikatı da derpiş 
etmiş bunun için dahi usul tedvin etmiştir, işte 
bu da sarahaten ispat eder ki, 169 ncu madde 
gibi 170 nci maddede gösterilen yoldan bir Mec
lis tahkikatına gidebilmek için, yani bizim eli
mizdeki meselede vekiller haklarında Meclis tah
kikatı açılmasına karar verebilmek için Refah 
faciası suçundan doğan mesuliyetin vekillere si
rayetine kani olmamız lâzımdır. 

Encümenimizin yalnız kendine verilen evrakı 
okuması dışarıdan kimseyi sorguya çekmemesi 
veya eldeki' kâğıtlardan başka vesikalara el ko
yamaması da bu işin tahkikat sahasına dökül
mek için sebep teşkil edemez. Çünkü emsali 
vaziyetlerde hep böyle olacaktır. Eğer yalnız bu 
sebepler yüzünden tahkikata gidersek Beşler 
encümeninin vazifesi mânâsız kalır. Çünkü her
hangi bir suçun vekillere sirayeti iddiasiyle ad
liyeden Mecİise gelecek dosyalarda mutlaka 
yeniden sorulacak bazı noktalar bulunabilir. 

Bu suretle gelen herhangi dosyada mesuli
yetin vekile sirayeti görülmediği halde sadece 
sorulacak şey vardır diye Meclis tahkikatı açıl
masına gidersek, mevcut vesikalar hiç bir mes
uliyet göstermediği halde, «Tahkikat encümeni 
veya Muhtelit encümen belki bir mesuliyet bu
lur» diye vekiller hakkında Meclis tahkikatı aç
tırmakla, Devletin en yüksek mesuliyet makam
larını işgal eden vekilleri, Devlet için çok zarar
lı bir emniyetsizlik havası içinde tazyik etmiş 
oluruz. İşte bunun için kanun, mebusun teşeb-
büsiyle olsun, adli makamların müracaatı üze
rine beşler encümeninin kararı ile olsun bir ve
kil aleyhinde Meclis tahkikatı açılabilmesi için 
cezai veya malî bir mesuliyetin vekile atîmi 
ve bunun Meclis kararı halinde Meclisin kanaa
tinin eseri olmasmı şart koşmuştur. Diğer taraf
tan unutmamalıyız İd bu beşler encümeni bir 
parlamento organıdır. Fakat Meclis bir kere 
bu işi Meclis tahkikatına mahal olduğu kara-
riyle Muhtelit encümene gönderirse işi bir adli 
organa tevdi etmiş olacaktır. Ondan ötesi mah
keme yani Divanı Âlidir. Bugünkü muhakeme 
usullerimizde alelade suçlarda bile müddeiumu
mi mesuliyete kani olmuyorsa işi sorpn hâki
mine göndermiyor. Arzettiğim bu usulün ru
huna göre, bir vekilin mesuliyeti hakkında har 
riçten adli bir makamdan Meclise bir müracaat 
vâki olunca, herhangi bir mebus hakkmda âm 
me hukuku dâvası açılmasında olduğu gibi ma
suniyeti kaldırmak için doğrudan doğruya Muh
telit encümene verip onun fikrini almak yoluna 
gitmiyor. Filhakika vekaletlerin Devle
tin en nazik ve yüksek mesuliyet 
makamı olmasını dikkate alarak evvelâ 
onu Meclis âzası arasından seçerek vücuda 
getirdiği beş kişiden mürekkep bir heyetine 
malediyor ve onlara diyor ki «Nasıl mebuslar 
vekiller hakkında cezai veya mali mesuliyeti 

mucip bir şeye muttali olunca takrir vererek 
Meclis tahkikatı açılması için Meclisi gelip tah
rik ederlerse siz de bunun gibi adli amirlikten 
gelmiş olan bu meseleyi tetkik edin. Bu tetkik 
size cezai veya malî mesuliyetin vekillere sira
yeti hakkmda bir seziş, bir kanaat verirse o 
vakit tahkikat açılmasını talep ederek bize ge
tirin; müzakere edelim ve ondan sonra bir tah
kikata mahal olup olmadığı hakkmda bir karar 
verelim.» 

Demek ki «Biz mesuliyet aramryoruz, fakat 
tahkikata da lüzum vardır» diyen Tengirşenk ile 
aramızda bu noktadan büyük farklar ve karlı 
dağlar vardır. 

Muhterem arkadaşım mevcut olduğunda müt
tefik bulunduğumuz ölüme sebebiyet verme su
çundan doğan mesuliyetin Vekillere sirayeti 
hakkmda kanaat hâsıl etmeden tahkikata mahal 
olduğu fikrini müdafaa ediyorlar ki, ben bunu 
asla kabul etmiyorum. Bir arkadaş veya bir 
kaç arkadaş bu fikirde olabilir, buna müdahale 
edilemez. Fakat «biz mesuliyet aramıyoruz. Şu 
ve bu ahkâmdan çıkardığımız noktaya göre 
cereyan etmiş olan facia belki sirayet eder» 
demek istiyorlar. Bu talep «daha ne kadar 
bu işleri tetkik edecek yerler varsa oraya gön
derelim, mesuliyet olup olmadığını onlar ara
sınlar» tarzında bir fikre münkalip oluyor. 
Sonra muhterem arkadaşım Tengirşenk'in kür
süyü terkederken söylediklerini encümenimizin 
vazife duygusuna uygun bulmadım. Bu söz
lerle daha ziyade insan ruhu üzerinde tesir ya
pabilecek tarzda konuştular. Şöyle diyorlar: 
«Ben istiyorum ki, iki eski vekil bizden son
raki heyete gitsinler, orada temizlensinler. Ef
kârı umumiye bu temizliği öyle bir heyetten 
işitmekle müsterih olsun» Arkadaşlar, teşkil et
tiğiniz 5 kişilik encümen abes ve abesle iştigal 
eden bir encümen midir? Eğer bu fikirleri 
doğru olsaydı beş kişilik böyle bir heyete lüzum 
olmaksızın, yani mebuslar hakkmda olduğu 
gibi vekiller hakkmda da cezai ve malî bir mes
uliyetin mevzuubahis olduğu meseleler de doğ
ruca Muhtelit encümene gönderilirdi, önceden 
böyle bir encümenden geçirilmiş olması key
fiyetinin nizamnameye konmuş olmasının hik
meti nedir? Muhterem arkadaşlar, elimizdeki 
dosyaların bize verdiği malûmatın yekûnuna nis-
betle mesuliyetin vekillere sirayeti hakkmda 
bir kanaat hâsıl olmuş ise encümenimiz Meclis 
tahkikatının açılması yolunda bir karar verebi
lir, aksi halde biz de oraya gönderiverelîm tar
zında bir hareket, bu Meclisin durumuna uy
maz. Türkiyede en büyük mesuliyeti omuzla
rında taşıyan vekillerin insiyatifini kırıcı 
bir vaziyet ihdas ederiz ki, bundan sonra da 
Mecliste bu gibi işleri tetkik edecek olan encü
menlerin de işi kendilerine mal etmiyerek muh
telit encümene devretmesi neticesini doğurur ve 
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bu usulleşirse Hükümetler yarı mefluç hale dü
şer. Arkadaşlar, değerli gençlerimizin bu ka
zaya kurban gitmeleri sebebiyle gözlerimizi 
ıslatan kanlı yaşların izleri yüzümüzden hâlâ 
silinmemiştir. Fakat hâdisenin kanuni netice
lerini tetkik ederken hissimize uyarak bu suç
tan doğan mesuliyetin vekillere sirayetine kani 
olmadan onlar aleyhine tahkikat açmağa gider
sek Devlet zarar görür ki, bundan kaçınmak 
gerekliğini tebarüz ettirmeği vazife sayarım. 

Benim kanaatime göre vekillere sâri bir 
mesuliyet olup olmadığı noktasına gelince : 
Bu baptaki fikirlerimi mazbatanın altına yaz
dığım reyimin esbabı mucibesinde arzetmiş ol
duğum zaman hâdisede suç vardır. Bu suç, 
tahlisiye eksiklerinin tamamlanmaması suçudur. 
Suçlular da vardır. Bizim kararımızdan sonra 
evrak Hükümete iade edilince vazifeli makam
ların suçluları takip edeceği tabiidir. 

Muhterem Berç Türkerin itirazlarına gele
lim. Benim kendilerine vereceğim cevap, 
muhalif kaldığım encümen ekseriyetinin fikir
leri içinde mevzuubahis olmuştur. Askerî hiz
mete gönderilen heyetimizin yolcu vapuru yerine 
şileple nakledilmelerinin muaheze mevzuu ola-
mryacağmı encümen mazbatasına yazdığım iti
razda belirtmiştim. Müsaadenizle şahsi mütalâ
amı şimdi de ifade etmek isterim. Hukuki bakım
dan bir şileple yapılması yasak olan şey yolcu 
naklidir. însan nakli değildir. Şilep tarifine gi
ren bir vapur içerisinde yolcu nakledilmez, bunu 
kanun menetmiştir. Fakat Refah şilebi ile yolcu 
nakledilmemiş, şilep toptan Millî Müdafaa ve
kâleti tarafından kiralanarak hizmete gönde
rilen subay ve erlerden mürekkep bir heyetin 
şevkine tahsis edilmiştir. Genelkurmay baş
kanlığında bu işi inceden inceye tetkik eden 
ve ilgilileri isticvap eden heyet dahi bilhassa 
bu nokta üzerinde durarak onların tabiriyle söy
lüyorum, hâdiseyi bir yolcu nakli şeklinde de
ğil, bir askerî sevkiyat olarak ifade etmiştir. 
Heyetimize yolcu vapuru tahsis edilmemesini, 
konfor eksikliğini kusur olarak ifade edenlere 
rast geliyoruz. Bunu söyliyenler askerî bir hiz
met yolundaki nakliyatı değil, pırıl, pırıl valiz
leri ellerinde bir turistik seyahat tasavvur edi
yorlar. Hakikat şudur ki, Devlet, hem heyeti
mizi götürecek, hem de Mısır'dan mallarımızı 
getirecek evsafta bir vapur aramış ve ogün için 
bu maksatlara yarar en münasip vapur olarak 
Eefah şilebini bulmuştur. Devlet millî tonajı 
korumak için adedi pek mahdut vapurlarımızı 
mümkün olduğu kadar az mikdarda harice gön
dermeği düşünüyordu. Ayrıca pek pahalı olan 
navlun bakımından da bir vapurla iki işi gör
mek müreccahtır, bu işler Hükümetin yüksek 
takdirine aittir. Heyetimizi bir yolcu vapuru 
götürseydi bu infilâk olmıyacak mı idi? Şuhalde 
suç şilep tahsisi değil, tahlisiye eksiğinin tamam-
lanmamasıdır. 

Bu vapura bindirilen yiğit arkadaşlar veya 
yarın bir yere yollanacak askerler, yerine ve 
maksadına göre sade bir şileple değil, icabında 
bir mavna ile de gönderilebilir. Asıl aranacak 
şey, bu mavnanın emniyet şeraiti nasıldır, kü
reği, yelkeni dümeni veya omurgası iyi midir, 
tamam mıdır? Bütün bu ihtiyaçları temin edil
miş midir? Hepsi tamamsa bu meclis, kendi 
takdiri çevresine giren bu işlerden vekili mes
ul tutmamalıdır. 

Sonra memlekette bir demagoji havası ya
pılıyor, benim kulağıma da geldi. Malûm vazi
yet içinde Atina Sefirimiz Enis Akaygen'in yur
da dönmesi için radyolarda da söylendiği gibi, 
bir yolcu vapuru gönderilmesi düşünülmüş de 
bunu askerlerden esirgiyorlarmış. Bunu söyli
yenler ya Devletin ne olduğunu, fevkalâde za
manda Devletin askerî unsurları şevkte neler 
düşüneceğini takdirden âciz olan zavallılar ve
ya vaziyeti bilmiyenlerdir veyahut hissi düşün
celerin tesiri altında amelî icapları göremeyen
lerdir. Belki de bazı bozguncu unsurlar, şilep 
tahsisini, hazin hâdisenin sebebi gibi göstere
rek bazı basit düşünen vatandaş tabakalarını 
iğfal etmek için bundan istifade etmişlerdir. 

Berç Türker'in bir fikrine de şiddetle iti
raz edeceğim. "Heyetimizin Akdeniz'in cehen
nemi havası içinde " seyahatmdan bahsettiler. 
Bu tavsif nerededir, hakikat nerededir? Tasav
vur buyurun işe biraz da hayal ve şiir katıyor
lar. Bence bir haziran ayında, beş bin tondan 
büyük bir vapurun güvertesinde, arkadaşlar 
arasında Akdeniz gibi dünyanın cenneti olan 
bir denizde 48 saatlik bir seyahat yapmak genç
ler için bir cehennem hayatı değil, bilâkis ara
nılıp, arzu edilip bulunamıyacak bir nimettir, 
bir zevktir. 

Berç Türker arkadaşımıam demagoji muhas-
salası olan bir havanın tesiri altında bu fikirle
ri söylemiş olmasından ıstırap duyduğumu da 
arzederim. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; netice olarak şunu arzedeyim 
ki, esas tertibini yaparak emrini vermiş olan 
bir vekil tarafından tatbikatta yapılan bir ku
surun vukuuna ıttıla husul bulmaksızın bir 
fenalık olmuşsa bunun müsebbibini bulmak, 
vazifesini yapmıyanları aramak ve bunları ce
zalandırmak adalet ve hukuk bakımından bir 
vazifedir. Fakat biz malûm vaziyet içinde bu 
mefhumları ayak altmda çiğnemeden Vekilleri 
Tahkikat encümenine gönderemeyiz. Benim fik
rim budur. Vekillerden hiç biri tahlisiye eksi
ği tamamlanmadan Refah 'm hareketine muttali 
olduktan sonra bu harekete müsaade etmiş de
ğillerdir. 3ütün dosyalarda, vekillere bu yolda 
bir kusurun atfına dair hiç bir iddia veya ima 
dahi yoktur. Vekiller hakkında tahkikat açılma
sına sebep olan vekillerin telefonla iş gördükle
rinden şikâyet ediyorlar. Önceleri kırtasiye mua-
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anelelerinden, bürokrasiden şikâyet edilirdi. 
O halde vekiller ne yapsınlar? Bugünkü mese
lemizde telefon muhaberesi ile iş görme yüzün
den vekilleri ilzam etmeğe mahal görmüyorum. 

Şunu da arzedeyim; Millî Müdafaa vekili, bu 
vapur tahsis olununca ait olan müsteşarı bu
nunla vazifeli kılmıştır ve Deniz müsteşarı gide
ceklerin esbabı istirahatlerinin ve ihtiyaçlarının 
temini için emir vermiştir. Tedbirlerde noksan 
vardır veya yoktur demiyorum. Bu mesele, 
işin sonunu takip edecek adli makama aittir ve
ya ait olduğu mahkemeye aittir. Incedayı bu 
bapta Millî Müdafaa vekilinden telçfon alır al
maz alâkalı bir surette İstanbuldan bir vapur 
tahsisini istemiş, hemen netice almış. Bunu, o 
esnada yanında bulunan Deniz yolları dairesi re
isi olan zate derhal dikte ettirerek Müdafaaya 
yollamış ve işi ait olduğu daireye vermiştir. Bu
rada mazbata altındaki yazımda ima ettiğim bir 
noktayi biraz teşrih etmek isterim. Deniz nak
liyat dairesi reisi Ayetullah'ı katiyen tanımıyo
rum. Bu zat facia her tarafta şayi olup atmos
feri, ruhları tazyik ettiği sırada mesuliyete ken
dinin de karıştırılması ihtimalini düşünerek o 
vakit büyük bir telâşa düşmüştür. 

Elimizdeki dosyaların ifadesinden arzediyo-
rum. Kendisine sualler sorulduğu zaman «Vekil 
işleri telefonla yapardı ve bize haber vermezdi» 
demiştir ve «Vekil İstanbul'dan vapurun tah
sis ve tahriki hakkında aldığı cevabı, yanmda 
idim, bana dikte ettirdi. Yanmda olmasa idim, 
bize haber vermiyecekti» diyor. Bunu demek 
için, insanın ne kadar insafsız olması lâzımdır. 

Bir vekilin, bir işi, alâkalı dairesi reisi ya
nında bulunduğu zaman yapınca, o işi yanmda 
bulunmasa idi yapmıyacağma ve deiresine ha
ber vermiyeceğine nasıl hükmolunur? Bu daire 
reisi Bay Ayetullah'm dosyada, vapur firmala-
riyle o günlerde ve daha evvel yaptığı hususi 
telefon konuşmalarının listesi vardır. Elbet mah
keme bunları tetkik edecektir. Demek ki, vekil
ler kendilerinden sonrakileri yani dairelerini 
bu işte de vazlfelendirmişlerdir. Bir makinistin 
elindeki makineyi veya bir makasçmm makası 
açmak için elindeki samaforu sağ yerine sol 
çevirmesi yüzünden büyük kazalar olabilir ve 
bir çok kahraman ölebilir. MemleVetimizde çok 
şayanı dikkat, millî bir haslatımızdrr, hattâ kü
çük bir millî uzvun acısı hepimizi en derin acı
larla sarsar. Fakat bugün duyduğumuz ıstırabın 
tesiriyle hakikat haricine çıkarsak, memleketi
mizin Devlet makanizmasmı çalıştırmak, işlet
mek hususunda icra kuvvetinin teşebbüs ve iti
mat vasıflarını kökünden sarsmış oluruz ve 
bundan Devlet çok zarar görür ( Bravo sesleri, 
alkışlar). 

İSMET EKER (Çorum) — Usul hakkında 
bir söz. Arkadaşlarımızın gerek usul ve gerek 
esas hakındaki güzel ve derin mütalâalarına 
bir şey ilâve etmek için çıkmadım. Her iki ta

rafın noktai nazarında husule gelen farkı te
barüz ettirmeği vazife talâkki ettim. Evvelâ 
şunu söyliyeyim ki, bukadar güzel mütalâalar
dan hakikaten, Ali Rıza bey arkadaşımızın de
diği gibi, müsterih olmamak mümkün değildir. 
Ben de ayni hissi duyuyorum. 

Şimdi usule geliyorum. Evvelâ hâdiseyi ele 
alacağım ve onu bir usul süzgecine koyduktan 
sonra neticeye geleceğim. Görüyorum ki hâdi
senin bir suç mevzuu olduğunu müttefikan ifa
de dinişlerdir. Hâdisede suç mevzuu mevcut
tur. 

Bunda ittifak vardır. Fakat suçun vekille
re sirayeti meselesinde anlayış noktasmdan 
fark vardır. Beşler komisyonunda bu meseleyi 
tetkik eden arkadaşlar, elde mevcut olan vesa-
ıka ibtinad etmek suretiyle bu kanaata varıyor
lar. Bu da mesuliyetin sirayet edeceği kanaati
dir. Diğeri de mesuliyetin sirayet edemiyeceği 
kanaati; mevcut olan evrak ve delâil üzerine 
değil, suç mevcut olduğu için, suçta müttefik 
bulunduğumuz için ve ancak bir tahkikat ile 
ve tahkikat neticesinde hâsıl edilecek kanaata 
göre olacaktır. 

Hulâsa edeyim: Demiyorum ki; mevcut ev
rakın mütalâasiyle suçun sirayet etmemesi ka
naati bir taraftan mevcuttur, diğer taraftan bu 
madde usul maddesi olduğu için, bu suçun si
rayeti hakkında Beş kişilik encümen takdire 
salâhiyettar olmadığı için, suçun sirayet edip 
etmiyeceği tahkikat neticesinde elde edilecek 
delâilin takdirine bağlıdır. Şu halde bir mebu
sun bir vekili itham etmesinde verdiği itham
name, bir takrir, nasıl ki ithamnamenin müta
lâasından hâsıl olan netice üzerinde Heyeti ce
hle takdire salâhiyettar ise, bu iki nokta üze
rinde de takdirini kullanır . Benim kanaatim 
budur. Bilmem vaziyeti izah etmiş oldum mu? 
Demek istediğim; komisyonun üç âzası; suçun 
sirayeti meselesi tahkik ve delâile müstenit ol
malıdır, bu da bizde yoktur; diğer iki âza ise, 
mesuliyetin sirayetine mahal yoktur, diyorlar. 
Takdir Heyeti celilenizindir. 

(Eeye, reye sesleri) 
EEÎS — Buyurun Kemalettin Bey. 
KEMALETTİN KAMU (Rize) — Bir sual 

soracaktm; Receb Peker izah ettiler. Vaz geç
tim. 

FUAD SÎEMEN (Rize) — Arkadaşlar; Da
hili nizamnamenin şimdi okunan üç maddesin 
den ne şekilde mâna istihraç edilmesi lâzımge-
lectgi hususunda bendeniz tamamen şimdi fikir
lerimi etraflıca izah etmiş bulunan sayın Re
ceb Peker'le Ali Riza arkadaşımın fikirlerinde-
'jim. Yani kanaatim olur ki teşkil buyurduğu
nuz aeş kişiden mürekkep encümen tetkik etti
ği dosyadan edineceği intibaa göre yani o dos
yada mevzuubahis edilen cezai veya malî mes
uliyeti müstelzim olan bir fiilü hareketin vekil-
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lerc kabili atıf olup olmadığı noktasında araya-
cağ? nokta bir mücrimiyet kararı verecek olan 
hâkim derecesinde değil; bir maznunu mahke
me huzuruna sevkedecek bir müstantikin vere
ceği kararda arayacağı kuvvetli deliller derece
sinde de değildir. Fakat onlara uzaktan ve ya 
kından bir suç isnadı kabil olup olmadığını ta
mamen takdir hakkna sahiptir. Bendeniz Dahilî 
nizamnameden anladğım budur. Biz kendi aıa 
mızda bu meseleyi çok uzun konuştuk ve hattâ 
azmediyorum ki, bir günden fazla zamanımı
zı işgal etti. Hattâ tetkikatımız devam ettikçe 
bu* neticeye varmak için müzakereler yaparken 
îöifci istemez bu noktaya dönüyorduk. Fakat e.<ı 
seriyet bizim fikrimize iştirak etmemiş bulun
du. Sayın Receb Peker'le bendeniz Nizamna
menin bu şekilde anlaşılmasında birleştik, akal-
Uyeıte kaldık. Arkadaşlar bunun mesnedi oîan 
fikirlerin sebeplerini büyük bir belâgatle Peker 
izüı etti. Bendeniz onun üzerinde fazla duracak 
doğılim. Yalnız bir noktada kendi aklıma gelen 
bir nokta üzerinde imâli fikir ederken bu nok
tayı da huzurunuzda ifade etmeği faydalı bul
dum. 

Arkadaşlar; sayın Yusuf Kemal arkadaşımız 
Meclis tahkikatının açılmasına mahal olup ol
madığı karamı Meclisten almak için iki yoldan 
gidilebileceğini söylediler. Hakikaten Dahili ni
zamname iki yol göstermiştir. Bir mebus, bir ar
kadaş, teşriî vazifesini ifa ederken vekillerden 
birisinin cezai veya malî mesuliyetini müstelzim 
bir hareketini görürse ve bunu mucibi tahkik 
bıJursa bir takrirle keyfiyeti riyasete arzeder. 
o takrir üzerine vekil dinlenir, takrir sahibi 
dinlenir, Yüksek Heyetiniz bir karar verir. 
O kararla beşlere gidilmez. Tahkikat açılması
na veya açılmamasına karar verilir. Şimdi de
min üzerinde durarak işaret ettiğim gibi bu 
mebus arkadaş takriri verirken acaba içinden 
suç telâkki ettiği malî veya cezai mesuliyeti 
müstelzim fiil ve hareketin o vekile isnat kabi
liyetini sezmeden bu takriri verir mi? Hisset
mese idi veremezdi. Tıpkı onun mütenazırı olan 
beşler komisyonu da kendisine tevdi edilen ev
rakı tetkik eder ve neticede, arzettiğim gibi 
ve yine tekrar ediyorum, bir hâkim derecesin
de kuvvetli delile bağlı olmaksızın, bir müs-
tantığm bir maznunu mahkeme huzuruna sev-
ketmek için aramak mecburiyetinde olduğu 
kuvvetli delillerle mukayyet olmaksızın hâdi
seyi tetkik eder ve uzaktan veya yakından is
nat şemmesi olduğunu görür ve bu noktanın 
tahkikat noktasında tamamiyle aydınlanması 
kanaatmda bulunursa onları sevkeder. Aksi 
takdirde lüzum yoktur der. Binanenaleyh inti
hap buyurduğunuz Beşler encümeninin zanne
diyorum ki, vazifesini ifa hususunda mebdei 
hareketinin bu olması lâzrmgelirdi. Arzettiğim 
gibi bu noktada encümenin ekseriyetiyle mu
tabık olamadık, ayrıldık. Neticede Receb Peker'-

den de ayrılmamı istilzam eden sebebi mazba 
fadaki muhalefet şerhinde izah ettiğim için 
bu noktayı ayrıca izaha lüzum görmemekteyim. 

EKREM ERGUN (Ankara) — Efendim; 
bendeniz encümen namına beyanatta bulunan 
sayın arkadaşımız Tengirşenk'i dinledikten son
ra söz almış bulunuyorum. Hâdisenin hukuki 
ve nazari kısımlarını benden evvel maruzatta 
bulunan çok kıymetli sayın arkadaşlar izah et
tiler. Yalnız benim burada üzerinde durmak 
istediğim bir nokta vardır. Bu da çok sayın 
Tengirşenk'in son beyanatıdır. Buyurdular M, 
bu encümenin hakkı takdiri yoktur, olsa bile 
hâdisenin efkârı umumiyede yapmış olduğu te
sirin daha kuvvetli bir surette tenviri maksa-
diyle bu işin Tahkikat encümenine gitmesi lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Türk mille
tinin efkârı umumiyesinin Yüksek Meclisiniz
de tecelli ettiğine şüphe edenlerden değilim. 
(Bravo sesleri). Büyük Türk milletinin Büyük 
Meclisine tam ve kâmil bir surette inanı var
dır. Bu inanı imandan daha kuvvetlidir. 

Asıl maruzatıma geçiyorum: Elimizdeki ve 
bizim bugün tatbik mevkiinde bulunduğumuz 
Dahilî nizamnamenin esas ve ana hatlarmı te
barüz ettirdiler. 170 nci maddeyi yüksek mü
saadenizle okuyacağım ve kısaca maruzatta bu
lunacağım. 

«Adliyece bir işin takibi sırasında icra Ve
killerinden birinin vazifelerinden münbais bir 
husustan dolayı vazife noktasından verilen bir 
kararla Meclise müracaat vuku bulursa Heyeti 
Umumiye bu hususta Meclis tahkikatına mahal 
olup olmadığını tâyin için evvelemirde beş kişi
lik bir encümen teşkil eder ve Meclise bu encü
menin mazbatası arzedilir». 

Burada Nizamnamei dahilimiz tahsisen bir 
karardan bahsediyor. Bu karar, ilk tahkikat 
neticesinde verilen bir karardır veyahut esnayi 
muhakemede tebarüz eden bir hâdise üzerine 
verilmiş bir karar olacaktır. Adli cepheden 
karar aldığımız vakit o kararın istinadettiği 
delâili ve sübut evrakını birer birer tetkik et
mek icabeder. Bu hâdise ise, mazbatadan anla
dığımıza göre, bir tahkikat neticesinde verilmiş 
bir karar olduğu anlaşılıyor. 

Bendeniz öyle isterdim ki, Muhterem encü
men bu mazbatada, işte Millî Müdafaa vekili 
hakkındaki kararda zikredildiği gibi şu, şu, şu 
sebeplerden dolayı mesuliyeti lâzımdır: Eski 
Münakalât vekilinin yine tahkikle verilmiş olan 
kararda tasrih edildiği gibi; şu, şu, şu sebep
lerden dolayı mevcut delâile nazaran hakkında
ki muamelenin şu olması lâzımdır tarzında, ga
yet açık bir kararla neticeyi elde etmesi icabe-
diyordu. Okuduğumuz mazbatada buna dair 
bir şey olmadığı gibi, akalliyette kalan arkar 
daşlarımız ve bilhassa burada hâdiseyi çok açık 
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bir surette izah eden sayın arkadaşımız Recep 
Peker çok vazıh bir surette bunu işaret ettiler. 
Binaenaleyh bizim Dahilî nizamnamemizin 170 
nci maddesindeki şu kayda göre, yani 
takdiri delâile, Meclisçe intihap edilen 
beş kişilik encümenin hak ve salâhiyeti 
vardır. Arkadaşlar; yüksek Meclis bu hususta 
vereceği karar ile - bendeniz tereddüt etmiyo
rum - Milletin efkârı umumiyesini, hassasiye
tini tamamiyle tatmin edecektir. Binaenaleyh 
bu heyetin bu hükmü vermekte esbabı mucibesi 
çok zayıftır. Öyle anlıyorum, böyle anladığımı 
da tekrar arzederim. Bu kararın sarih olarak 
verilmesi icabeder. Bu işin, bu esasa nazaran, 
Meclis Tahkikat encümenine gitmesine lüzum 
ve mahal yoktur. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Arka
daşlar; yazılı kararı okuduk. Muhtelif fikirde 
bulunan arkadaşları da dinledik. Kanaatlerimi
zi, kararlarımızı ifade etmek vazifesi kaldı. Ben 
de intibaımı arzetmeği bir vazife bilirim. Si
zin hissiyatınıza, kanaatlerinize tercüman ola-
bLırbem kendimi bahtiyar addetmiş ve bir de 
iyi vazife ifa etmiş olurum. 

Dinledim; iki taraftan biri bize delil gösterdi, 
kanaati vicdaniyemizi tatmin edecek noktalara 
dayandı. Encümen ekseriyetinin kararını müda
faa eden Yusuf Kemal arkadaşımızın sözleri be
ni tatmin edemedi. Çünkü biz mesuliyet ara
mak vazifesiyle mükellef değiliz dediler. Şu hal
de verdikleri kararda bir kimseyi suçlu göste
ren bir şey yoktur. Sonra suç görüyoruz dediler. 
Bir tenakuz yaptılar ve asıl birinci fikirlerini 
teyit edecek bir lâkırdı söyliyerek dediler ki, 
efkârı umumiye tatmin edilmiş olur, bir kere de 
Tarkik hej-etine gitsin, daha faydalıdır. Yani 
efkârı umumiyeyi bir adalet yoluyla tatmin et
meğe kalkıştılar. Bence adalet mutlak ve ka
tidir. Nt efkârı umumiye yi tatmin etmek için, 
nc de dJıa yüksek şeyler için alet edilemez. 
Bence efkârı umumiye, mücrimleri tesbit et
miş ve hükmünü vermiştir. Ben de, dinlediğim 
şey .er ve duyduğum şeyler eğer doğru ise, hü
küm verenler arasmdayım. Bu mücrimlere iki 
vekilin, haksız olarak, velev muvakkaten olsun, 
ilâve ediimesinde, ne memleket için, ne adalet 
çin, ne Meclis için fayda vardır. Arkadaşlar, 

168 kişinin ölmesi bilâ istisna, mertebe göze
tilmeksizin, derece itibariyle fark gözetilmeksi
zin, bütün milleti muztarip ve müteessir etti. 
Bu işe sebep olanların ceza görmelerini görmek
le teessüıümüzü tahfif etmiş olacağız. O teessür 
müebbettir, izale edilemez. Kıymetli 168 kişinin 
bu suretle kaybedilmiş olması bizim için dağı 
derundur. Fakat, bir kere Meclise gelmiş, bir ke
re vekillerin ismi mevzuubahis olmuş, mademki 
mevzuubahis olmuş, efkârı umumiye mutmain 
olsun diye, bir kerede Tahkik heyetinden geç
sin demek, bütün hayatını bu memleket için 
vakfetmiş olan ve kendilerini yakından tanıdığı

mız,, bu işde vazif edar oldukları için memurları
nın sui hareketinden dolayı bizden namütenahi 
fazla ve ikinci bir teessüre duçar olmuş olan 
arkadaşları, bugün hafif bir sebeple, bir iki, 
âç ay değil, hattâ bir gün dahi milletin naza
rında şüpheli vaziyette bırakamayız. Zaten mu
hakemenin görüldüğü zaman, eğer onların ismi 
geçerse ve onların mesuliyeti zaten nihayet Yu
suf Kemal Beyin de dediği gibi ve hattâ söy-
lenmeyip de zabıttan anladığımız üzere bir 
imadan ibarettir. Eğer muhakemede onların 
isimleri geçerse ve onların suçlu olduklarına 
delâlet eden ufak bir imada bulunulursa, onla
rın çekeceği azap ve ceza, Tahkikat heyetine gi
dip gelmelerinden duyacakları cezadan bin kat 
daha fazla olacaktır. Teferruata girmiyeceğim. 
Bilmem neredeki vapurun hangi levazımının 
tamam olup olmadığını, bu işin içinde bulunan
ların ve anlıyanların teslim edecekleri gibi, ve
killer ne dereceye kadar ve nasıl bilebilirler? 

Sözüme nihayet verirken söylemek istediğim 
şey şudur: Hakikî mücrim olmıyan bu arkadaş
ların, efkârı umumiyeyi tatmin için, muvakka
ten olsun, Tahkikat Heyetine sevkedilmek su
retiyle bir vazife görmek şeklinde değil, hakikî 
mücrimlerin tecrim edildiğini görmek hepimiz 
için bir teselli olacaktır. Receb Peker'in, Ali Rı
za 'nm Fuad Sirmen'in kıymetli ve itminanbahş 
beyanatı yanında, ona muarız olan fikirlerin 
bizi tatmin edecek mahiyette olmadıklarını 
gördüm. Receb Peker'in fikrine iltihak ediyo
rum. Bu suretle adalete de, hakka da hizmet 
etmiş oluruz. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Evvelce takdim edilen tak

ririn reye konulmasını teklif ederim. 
Bursa mebusu 
Dr. Sadi Konuk 

ENCÜMEN M. M. YUSUF KEMAL TENGtfR-
ŞENK (Sinob) — Mazbata muharriri olarak ce
vap vereceğim. 

Aziz arkadaşlar, güya ben müddeiumumiyim, 
falanın filânın mücrimiyetini istiyorum, o hale 
geldim. 

EMtN SAZAK (Eskişehir) — Hakikaten öy
le. 

YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Sinob) — 
Değil, değil. Tenakuz isnadedenler, bilmem adli 
hususatta cehalet isnadedenler.. Bunların hiç biri 
yoktur. O halde arkadaşlar, ben de açık, serbest 
söyliyeyim. Çünkü ben şimdiye kadar şu vekil şu
nu yapmıştır, bu vekil bunu yapmıştır demedim 
ve demiyeceğim. Çünkü bu, encümenin vazife
sinden hariçtir. Ne kadar zorlasalar demiyece
ğim, çünkü Receb Peker'in mesuliyet meselesi
ne avdet ediyorum. Ayrıca burada rica ederim, 
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olabilir ki bir sürçü lisan olur, yanlış kelime 
söylerim, bundan istifadeye kalkmamalı. Biz me
suliyet aramıyoruz sözü, biz bu vekil mesulmü-
dür değilmidir? Bunu arıyoruz manasınadır. Bu 
vekil mesuldür mânasında değildir. O mesuliyeti 
ispat edecek delil aramak mânasında değildir. 
Çünkü arzettiğim gibi, eğer Nizamnamei dahil
inin vekile cezai veya malî mesuliyeti müstelzim 
bir fiile taallûk eden maddesi mucibince, acaba 
bir takrir verilmiş olsaydı ve o takriri veren, o 
vekil mesuldür deseydi ne olurdu? 

Ben diyorum ki, vekile sual sormak lâzımdır. 
Bu sual neticesinde ihmali sabit olacaktır diyo
rum. Fakat o sualler şimdiye kadar sorulmamış
tır. Bunu burada sormadan hâdiseyi kapatmak 
mı istiyoruz? Mesele burada. Sorulamamıştır. 
Çünkü önümüzde Teşkilâtı Esasiye ve Dahilî ni
zamname vardır. Onun için mesuliyet meselesi 
üzerinde duruyorum, takdir ediyorum. Bu vekil
ler mesuldür diyebilmek için vekillere bir sual 
sormak lâzımgelir. Bu sual sorulduğu vakit, sa-
lâhiyettar makam icabında vekilin mesuliyetini 
görecek, icabında vekilin beraatine karar vere
cektir. 

Arkadaşlar, rica ederim. Nizamnamei dahi
linin 176 ncı maddesi: «Encümenin nihai mazba
tası - yani Tahkikat encümeninin nihai mazba
tası - cezai ve malî mesuliyeti müstelzim ise 
tahkikat evrakı Teşkilâtı Esasiye kanununun 
67 nci maddesi mucibince Meclis kararıyla teş
kil olunacak Divanı Âliye nihayet 15 gün için
de tevdi olunur» diyor. Demek ki, mesuliyeti 
asıl takdir edecek, asıl tâyin edecek bu Encü
mendir, biz değiliz arkadaşlar. Sarihtir bu. 
Başka bir encümene tevdii ile biz meseleyi üze
rimizden atmak mı istiyoruz? Hayır efendim, 
hayır; biz Nizamnamei dahilinin 170 nci mad
desinin bize vermiş olduğu vazifeyi yapıyoruz. 
O haktan istifade ediyoruz. Ö vazifeyi yerine 
getirmek istiyoruz. Başka bir şey değildir. Bi
zim mesuldür demeğe hakkımız yok, çünkü ar
zettiğim şeyler sizin kararınıza bağlıdır. Neden 
üzerimizden vazifeyi atmak isteyeceğiz? Rica 
ederim. Uzun uzadıya mazbatada yazılmıştır. 
Nedir? Suç vardır ve bir vekilin vazifesinden 
münbaistir, başka mesullerle vekil arasında ir
tibat var mıdır? Başka mesullerin fiili ile vekil
lerin fiili arasında irtibat var mıdır, yok mu
dur, muhtacı tahkiktir. Ne yapalım rica ede
rim? Yoktur mu diyelim? Yoktur desek, orta
da vuzuh yoktur, sarahat yoktur, aydınlık yok
tur. Tersine olarak, bunların mesuliyetine dair 
zannı galip teşkil edecek emareler mi vardır? 
Onu da bilmiyoruz. 

Diyeceksiniz ki o halde niçin sevkediyorsu-
nuz? Dediğim gibi, mazbatamızda uzun uzadıya 
yazdık, filân vekil tezkeresinde diyor ki - bun
ları zikretmek istemezdim, fakat arkadaşlar be
ni bunları arza mecbur ettiler - Filân vekil te-
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lefonla vapur istedi O vapuru filân komisyon
dan sordum. O, bununla eşhas gideceğini tayin 
etmedi. Öteki hayır, diyor, bu senin vazifendir. 
Bilmem 33 talimatına göre, asker sevkedildiği 
vakitte eratın miktarına göre orada kurtarma 
tedbirleri, tahlisiye tedbirleri almak Deniz ko
miserliğinin vazifesi iktizasındandır. Bunlar 
ya,pılmış mıdır? bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil, 
daha doğrusu takdir edemeyiz. Bilmem o ko
miser, telgraf çektim, cevap verilmedi diyor. 
Şu veya bu şekilde bir çok ifadeler vardır. Biz 
bunları takdir edemeyiz. Çünkü Tahkik komis
yonu değiliz. Sonra Fuad Bey arkadaşımız Beş
ler komisyonu ile bir mebusun takriri arasında 
âdeta bir fark yoktur gibi bir şey söylediler. 
Onun için maruzatta bulundum. Bence çok esas

lı bir fark vardır. Birinci ittiham mevzuubahistir, 
diğerinde vekillerden sual sormak vardır. Bu 
sual, demin arzettiğim gibi, vekilin büsbütün 
beraetini de meydana çıkarabilir, mesuliyetini 
de. Mesele, sual sormağa mahal var mıdır, yok 
mudur, buradadır, Muhittin Baha'nın çok beliğ 
sözleri ile beni tenakuza düşürmesine hayret et
tim. Arkadaşlar, biz adliyeciler, ben hukukçu, 
efkârı umumiyenin arkasına sığınarak adaleti 
hiç bir zaman feda etmeyiz. Öyle doğduk, öyle 
büyüdük. Adaletin her vakit esas olduğunu 
bilenlerdenim. Adalet hiç bir vakit, hiç bir 
şeye feda edilemez. Ben size evvelce adli mü
lâhazalarımı arzettim; yani Nizamnamei dahili
den çıkan adli, hukuki mülâhazalarımı arzettim. 
Onlar bittikten sonra da daha ileriye gidiyorum 
arkadaşlar, şöyle olursa dedim. Bunu alıpta, 
sen tenakuza düşüyorsun diye kafama vurmak o 
muhterem mebusa caiz midir? Maksat âsikâr. 
Sonra dediler ki: mesulleri biliyoruz, o mesul
ler arasında iki vekil daha görmek bizi dilhun 
eder. Evet arkadaşlar, ben daha ileri gidiyo
rum, o vekillere daha mesul demiyorum, o ve
killere sual sormak lâzımdır diyorum. Vekilleri 
mesul edecek, bizden sonraki encümendir. 

Ben samimi söz söylüyorum. O iki vekil ar
kadaş hakkında ittiham yapmıyorum. Yalnız ara
dığım adalettir. Diğer arkadaşların da söylediği 
gibi, sizin, ve sizin vasıtanızla da efkârı umu
miyenin tatminidir. Böyle bir tatmin adaletsiz
likle olmaz, adaletle olur. 

Hulâsa edecek olursak tekrar ediyorum, en
cümende, namma söz söylediğim ekseriyet, 
mazbatasını çok sarih yaptı ve şu, şu, şu nokta
ların sorulması lâzımgelir ve bu noktalar sorul
mak lâzımgelir derken, bu noktalar, yani vekile 
mesuliyet tahmil eden noktalar tahkik edilecek 
olursa bunlar meydana çıkacaktır, bu maksatla 
söylemiyorum ve söylemiyoruz. Meselâ, bakı
nız, yine meselâ diyorum, beni yine tenakuza 
düşürmesinler, meselâ diyorum, vekil, bende 
filân vesika var diyor, bizde o vesika yoktur. 
Sonra filân mülakatta şöyle oldu, böyle oldu 
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diye o mülakatı hikâye edecektir, nakledecektir. 
Bu gemilerin tutulması meselesine, teferruata 
girmiyorum. Receb Peker arkadaşımın dediği, 
bir şilep tutulur mu, tutulmaz mı? Buralara gir
miyorum. Buraları bizce tahkikat nevindendir. 
Bizim bu tahkikata salâhiyetimiz yoktur. Onun 
için, hulâsa ediyorum, biz mazbatamızda; suç 
vardır, suç vekilin vazifesinden mümbaistir, yani 
vazifelerine taallûk eder, vazifelerini ifa sırasın
da yapılmıştır, bu suçta daha bir takım me
suller vardır, bu mesullerin fiilleriyle vekille
rin mesuliyeti arasmda irtibat var mıdır, bu
nu tahkik edecek bir makam vardır ve bunun 
kül halinde muhakemesi vardır diyoruz. Bu 
külden vekilleri çıkararak, onları o makamın 
karşısına koymak lâzımdır. Bunun için söyle
dim, maksadım başka bir şey değildir. 

Binaenaleyh arkadaşlar, bizim kanaatimiz 
bu işte vekillere sual sormanm, adaleti mey
dana çıkartacağıdır. Bu adalet meydana çıktı
ğı zaman da efkârı âmme tatmin edilmiş ola
caktır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bir sual so
racağım. Mesele iki vekile sual sorulmasına 
kalıyor. Acaba biz burada bu suali sorup da 
işi halledemez miyiz? 

YUSUF KEMAL TENGlRŞENK (Sinob) — 
Nizamnamei dahilî kendi elinizde, tadil ederek 
sorabilirsiniz. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Maksadımı 
arzedeyim. Sırf elimizdeki kâğıdı mı okuyaca
ğız? Eski müstantık kadar salâhiyetimiz yok 
mu? Beş kişilik komisyon okumuş ve vekillere 
sual sormak lüzumunu hissetmiş. O sualleri 
burada sorsak da işi halletsek olmaz mı? 

YUSUF KEMAL TENGlRŞENK (Devamla) 
— Buna ben cevap verecek değilim. Ben bu
raya gelmiyen arkadaş namma ekseriyeti mü
dafaa ediyorum. Öbür taraftan yapılacak işler 
doğrudan doğruya Heyeti Celileye aittir. İste
diğini yapar, Nizamnameyi takdir eder. Ve
killere sual sorar amma Nizamnameye uyar mı, 
uymaz mı onu kendi bilir, ben bilmem. 

Daha başka bir emriniz var mı efendim? 
REFİK İNCE (Manisa) — Reis Bey, eğer 

müsaade buyurursanız usul hakkmda söyliye-
yim? 

REİS — Kifayeti müzakere takriri var. 
REFİK İNCE (Manisa) — Usul hakkmda 

müsaade etmezseniz sual sorayım. Emin Bey 
arkadaşımız da bu noktaya dokundular, bu 
mesele bugün halledilmiyecek olursa, vekile 
sual soramadık diye yarın yine Tahkik heyeti
ne göndermek vaziyeti hâsıl olursa bu meselenin 
halledilmemiş olmasından bizi müşkül vaziyete 
sokar. Tensip ederseniz sorabilir mi, soramaz 
mı meselesini burada halledelim, usul nokta
sından müzakere açılmasını rica ederim. Eğer 
buna müsaade etmezseniz sual sormakla iktifa 
edeceğim. 

REİS — Şimdi söz almadan Emin Bey söy
ledi, Emin Bey söyledikten sonra size söz ve
remem diyemezdim. Fakat kifayeti müzakere 
takriri vardır, kabul edilmezse müzakereye de
vam ederiz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Riyasetten rica 
ediyorum, sual mi sorayım, usul hakkında mı 
söyliyeyim? 

REİS — Buyurun, sorun. 
REFİK İNCE (Manisa) — Şimdi efendim, 

benim elimde okuduğum Nizamname madde
sinde beş kişilik heyetin vazifesi, bir vekile at
fedilen suçun tahkikata mahal teşkil edip et
mediğini tahkike memurdur, bu beş kişilik he
yetin vazifesi, şimdi bu tahkikin mânası, bun
dan evvel de olduğu gibi, bizim Heyeti Umumi-
yeyı tenvire mahsus bir hizmettir, vazifedir. Bu 
beş kişiden ikisi diyor ki; 169 ncu, 170 nci 
maddeleı arasında fark yoktur. Şimdi bugün 
biz müsbet bir karar verirsek, yani biz bunu 
soramayız, encümene bırakalım dediğimiz za
man, henüz biz daha tenevvür etmeden o arka
daşlara maznun sıfatını takmış oluruz, o çünkü 
Encümenin yapacağı iş bir tahkikattır. Tahkika
ta sevketmek demek, onların alnına maznuniyet 
ayıngasını yapıştırmak demektir. Binaenaleyh 
bu kararı vermeden evvel, bunlara maznun de 
memiş olmak için bence biz, üç kişiden ibaret 
olan ekseriyetin kendine mahsus içtihat vazife
sini hukuki olarak kendisine tahmil edilen yola 
gitmemiş kelimelere dayanarak ruhu nazarı 
dikkate almamış, gerek Fuad arkadaşımızın ve 
gerekse Receb Peker arkadaşımızın dokunduğu 
gibi, 169 ve 170 ve 171 nci maddeler arasın
daki ahenk düzeltilmemiş ve tahkikat yapılma
mış, eksiktir. Bu içtihat doğru değildir. Bu üç 
kişinin içtihadı, eksik tahkikatla vekillere maz
nun demek gibi bir vaziyet ihdas edebilir, bina
enaleyh bu noktadan Yusuf Kemal arkadaşımı 
zm müdafaa ettiği o ekseriyet, hiç olmazsa ni 
çin gelipte Meclise, bizim bu noktada salâhiyeti
miz var mıdır, yok mudur dememişler de kati 
karar vermişlerdir? Böyle bir sual kendilerine 
sorulabilir. Bu beş kişilik komisyon üçünün ek
seriyeti, tenevvür edemiyoruz, vekillerden sora
bilir miyiz, yoksa bunları Tahkik heyetine mi 
bırakalım/ diye bize sorsalardı, biz hallederdik. 
Bunu sormadan niçin bizi müşkül mevkide bira-
kıjjrlar? Bunu soruyorum. 

YUSUF KEMAL TENGlRŞENK (Devamla) 
— Nizamnamenin maddesi aşikâr. Rica ederim, 
Meclis tahkikatına mahal olup olmadığını tâ
yinde, üç kişi sarahaten Meclis tahkikatına ma 
hal vardır, diyor amma, bunu söylediği zaman
da, maznundur, mesuldür demiyor. Siz hâlâ 
Adliyeye iayasen bunları maznun diye sevkedi-
yorsunuz, diyorsunuz. Ben şahsan o kanaatte 
değilim. Bence bu mâna yoktur. Böyle bir mâna 
yoktur. 
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HAMZA ERKAN (Afyon Karahisar) — O 

halde nediye sevkediyorsunuz? 
YUSUF KEMAL TENGÎRŞENK (Devamla) 

— Arzettim. Vekilden bir sual sormak lâzımge-
liyor, soramıyoruz. Arzettiğim gibi, siz bu 
mesele hakkında - bilmiyorum makabline şâmil 
olur mu? Bunları siz daha iyi bilirsiniz - Nizam-
namei dahiliye bir şey ilâve edersiniz, bizim en
cümene veya başka bir encümene tahkik etti
rirsiniz. Vekillere sual sordurursunuz ve yahut 
burada sorarsınız. Bunların hepsi size aittir. Biz 
böyle elimizdeki Nizamnamei dahilinin madde
sini tatbik ederken, niçin bize gelmediniz, biz 
bunlara sual sorabilirmiyiz diye demiyor. Rica 
ederim, böyle olsaydı sualle kalırmı idi, daha 
öbür taraflara sirayet etmezmi, şurada burada 
tahkikat yapmak lâzımgelmezmiydi? Bunlar 
öbür encümenin vazifesi içine girmezmi? Maru
zatım bu kadardır. 

HASAN FEHMÎ (Gümüşane) — Kifayeti 
müzakere aleyhinde söyliyeceğim. 

Arkadaşlar; encümenin mazbatasını ve akal-
liyetin fikirlerini ve Meclise gönderilen 11 dos
yayı (14 sesleri) 14 dosyayı ve arkadaşların 
noktai nazarlarını dinledik. Bu meselenin esası 
hakkında mütalâalar dinlediğimiz gibi, usul hak
kında da dinledik Nizamnamemizin herhangi 
bir maddesinin mânasını tâyin, müzakeremizin 
en büyük kısmmı aldı. İki, üç arkadaş bu mad
deye başka mâna, diğer bir kaç arkadaş daha 
başka mâna veriyorlar. Bendenizce Nizamna
menin mânasını tâyin etmek, 2 - 3 arkadaşın işi 
değil, Meclisin işidir. Bununla beraber bu mad
de yeni tatbik edilmiyor.' Şimdiye kadar bir 
kaç defa tatbik edildi, fakat ihtilaflı bir mâna 
çıkmadı. Bu ihtilaflı mâna bu defa çıkıyor. 
Bendeniz usul üzerinde o kadar fazla durmaya
cağım. Nizamname nihayet bir usulü müzakere 
tâyin eder. Meclisin bunu kendisi yapmıştır. 
Meclis, tatbikatı ile onun mânasını vermiş olur. 
(Güzel sesleri) Beş kişilik komisyondan üç zat, 
sorulacak iki nokta üzerinde İsrar ediyorlar. 
Akalliyette kalan iki arkadaş da diyor ki; bu iki 
noktaya alınacak cevaplar, müsbet veya menfi 
dahi olsa, cezai mesuliyetin vekillere sirayetini 
istilzam etmiyecek mahiyettedir, binaenaleyh biz 
buna lüzum görmedik. Ekseriyet de, yani diğer 
üç arkadaş da diyor ki; bu vaziyette belki mes
uliyet de sirayet edebilir, bizim salâhiyetimiz 
yoktur, şahit çağırıp sormadık... Salâhiyetleri 
vardı, yoktu, nizamname üzerinde durmıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, esası, usule niye feda 
ediyoruz? Bu arkadaşlar buradadır, gelirler, lüt
fen bizi tenvir ederler. Encümenin tevakkuf 
ettiği nokta üzerinde bizi aydınlatırlar. Meb
uslukları bakidir, iş kendileriyle alâkalıdır ve 
burada nizamname tadili mevzuubahis değildir. 
Bu hakkı kimse kendilerinden nez'edemez. Bu, 
kendilerine ait bir iştir. Biz burada isticvap 
şeklini arzetmiyoruz. Lüzum görselerdi bu iza-

hati verirlerdi. Demek ki lüzum görmediler. 
Şimdi esas meselede, müzakerenin ilk safha

larında söz söyliyen arkadaşlarım meseleyi çok 
güzel izah ettiler. Onun için tekrar etmiş olaca
ğımdan endişe ediyorum. Fakat arkadaşlar bir 
çok misallerden bahsettiler. Tren kazasından 
şundan bundan bahsettiler. Bizzat kendim har
bi umuminin son senesinde, Gülcemal vapuriyle 
12 bin kişi - ki bunun 6 bini asker olmak üze
re - Arnavutköyü önünde hemen hemen batıyor-
duk. Sonra beş binini çıkardılar. Böyle fevka
lâde ahval, resmen Meclis karariyle Hükümet 
tarafından ilân edildiği bir sırada, bilmem Sey
rüsefer talimatnamesinin bu kadar binilecek, 
bu kadar binilmiyecek gibi, tâli ve müteferri hü
kümleri üzerinde zannederim durmağa lüzum ve 
mâna yoktur. 

Receb Peker arkadaşımız ilk sözlerinde temas 
ettikleri gibi, bu işin en can alacak noktası, tah
lisiye vesaitinin eksik bulunmasıdır. İstanbul'-
da bulunan bir vapurun tahlisiye vesaitinin ek
sik veya tamam olmasını, Ankara'da bulunan 
vekillere doğrudan doğruya cezai mesuliyet tev
cih edecek vezaiften addetmek mümkün müdür, 
değil midir? (Değildir sesleri). 

istanbul'da Millî Müdafaanın bir Deniz sev-
kiyat dairesi vardır, ayrıca bir Deniz Nakliyat 
komisyonu vardır, komisyonun kumandanı var
dır, geminin kaptanı vardır, bu gidecek sev-
kiyatı şevke memur olan bir sevk zabiti vardır, 
Mersin'de Deniz okulu kumandanı ve aynı za
manda Mıntaka deniz kumandanı vardır. Bu ze
vat bu işe memur edilmiştir. Bu kadar geniş bir 
teşkilât içerisinde, bu işe memur olan zevat mev
cut iken, Ankara'da oturan vekiller gidip biz
zat bu gibi vesaiti kendileri mi müşahede ede
cektir? Vesait tamamdır veya eksiktir mi diye
ceklerdir? Rica ederim, buniar bence işi.. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Ne yapıyor
sun? Vatandaşlar demek o çürük vesaitle taşmı-
yormuş. Vekâletin vazifesine taallûk eder. 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
HASAN FEHMÎ ATAÇ (Devamla) — Bunda 

aranacak mesuliyet teşkilâtın teknik kısmına ta
allûk der. Eğer böyle olmak lâzım gelirse... 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bu... 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Rica 

ederim; sözümü kesmeyin. Gelip buradan söy
lersiniz. 

O halde 260 000 memurun vazife mesuliyeti 
salâhiyeti diye hiç bir şey yoktur, onlar vekille
rin emirberidir, teknik alât, ihtisas dairesi diye 
bir şey yoktur, binaenaleyh her şeyden mesul 
vekillerdir, diğerleri vekillerin emirberidir. Ri
ca ederim bu mudur, teşkilâtımız? Böyle bir şe
yi böyle bir mantıki kabul eder misiniz? Her teş
kilâtın kendine göre vazifesi vardır. Bunun mu
kabilinde bir mesuliyeti vardır. 

Eğer mesuliyet aramak istiyorsanız, asıl bu 
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işlerle meşgul teknik dairelerde anyacaksm. 
Yoksa vekiller birer birer kamaraları muayene 
edecek değiller ya. Bu mu teşkilât? O halde teş
kilâtın mânasını daha iyice anlıyamadığımız gi
bi bir neticeye vâsıl oluyorsunuz (Gülüşmeler). 

ALÎ ZIRH (Rize) — Sadede gel, sadede. 
, HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Sadet
teyim, tam sadette (Gülüşmeler). Ortada hepini
zi dilhun eden bir hâdise vardır. Bunun mesulleri 
teknisiyen dairelerdir. Vekiller, şu okunan 
mazbatalarda gördüğümüz izahlara göre, tama
men vazifelerini yapmışlardır. Bu mazbatalar 
neşredildiği zaman, maddeten ve fiilen alâkadar 
olan mağdurlar dahi göreceklerdir ki, vekâlet 
makamları vezifelerini tamamen yapmışlardır. 
İhmal varsa ki vardır, terahi varsa ki vardır, 
tahlisiye vesaiti noksanlığı ki esası teşkil eder, 
bunu teknisiyenlerde arryacaksınız. Bunun neti-
cei fiiliyesi budur. Bugün farzı muhal ola
rak Divanı Âİiye göndersek çıkacak netice bu
dur. Oradan bana itiraz eden arkadaşlarıma so
rarım, hangi mantık, hangi usul, hangi kaide 
cezada vekâleti kabul etmiştir. Mücrimlerin ce
zasını vekiller mi çekecektir? 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REİS — Usul hakkında söylenmiştir. 
RECEB PEKER (Kütahya) — Müsaade bu

yurun söz söyliyeceğim. 
REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
REÇEB PEKER (Kütahya) — Ben söyliye-

yim de Heyeti Umumiye isterse kabul etmez. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Takrir hak

kında söz istiyorum, çünkü Hasan Fehmi Bey ki
fayet aleyhinde söylememiştir. 

REİS — Söyledi. 
RECEB PEKER (Kütahya) — Bendeniz ar

şedeyim, siz ret buyurunuz. 
REİS — Müsaade buyurun takriri okutuyo

rum. 
(Bursa Dr. Sadi Konuk'un takriri tekrar 

okundu). 
REİS — Takriri reyinize arzediyorum, kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmemiştir. 
Müzakereye devam ediyoruz. 

Gl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR (Muğla) — Sa-
ym arkadaşlar; Refah hâdisesi iki mühim zarar 
doğurmuştur. Birisi vatan müdafaa vasıtaları
nın İngiltere'den memlekete getirilememesi, ora
da kalması, bu suretle ordu kuvvetinin büyüme
sine engel olması. İkincisi; bu vatan müdafaası 
vasıtalarını getirmek için giden yetişmiş, güzide 
denizaltı ve hava unsurları - ki onlar da ayni za
manda ayrı ayrı birer vatan müdafaası vasıta
sından ibaretti - onların da yok olması suretiyle 
büyük bir zarar husule geldi. Bu büyük iki, za
rarı mucip olan sebepler, alman tedbirlerin, ha
zırlanan vasıtaların kifayetsizliği ve çok mühim 
olan bu işin tam bir ciddiyetle idare edilememe-
sidir. 

Beşler Encümeninin iki sayın âzası; birisi 
Receb Peker diğeri Fuad Sirmen, bu işte vekil
lerin hiçbir taksiri olmadığını ve vekiller tara
fından yapılması lâzımgelen bütün tedbirlerin 
tamamiyle ve yerinde, ciddiyetle yapıldığını be
yan ederek, vekiller hakkında hiç bir tahkika
ta girişilmemesini arzu buyuruyorlar. Halbuki 
vakanın neticesini ve o neticeyi hazırlıyan se
bepleri gözönüne aldığımız zaman gerek Refah 
vapuru gibi çürük ve lâzımgelen emniyet ve di
ğer vesaiti havi olmryan bir vapurun tahsisi ve 
gerekse bu vapur tahsis edildiği takdirde bu
nun noksanlarının itmamı için böyle mühim bir 
sevkıyatın, işi elinde tutarak yapılıp yapılma
dığının takdiri ve kanaat getirilmesi mesele
sinde büyük kusurları ve ihmalleri olduğu mey
dandadır. Deniz yollarından herhangi daha el
verişli bir vapurun tahsis edilmemesi noktasın
da Receb Peker'in bu noktayı reddetmesi doğ
ru değildir. Fevkalâde ahvalde, buyurdular ki, 
mavnalarda da asker nakledilebilir. Fakat fev
kalâde ahval yoktur. Deniz vasıtalarımızın hep
si elde ve kabili istimal idi. Millî Müdafaa ve
kâleti, bu çok mühim vatan müdafaa vasıtaları
nın, denizaşırı yerlere nakledilmesi için elindeki 
vasıtaların en iyisini seçmekle mükellef idi. Bir 
harp cephesi halinde, geniş bir harp nakliyatı 
halinde bütün gemiler meşgul, bu vaziyette ye
tiştirilecek bir kuvvet için mavna, kayık, mo
tor de tahsis olunabilir. O, başka bir cihettir. 
Arzetmek istiyorum ki, bu işte Millî Müdafaa 
vekâleti lâzımgelen ehemmiyeti vererek işi ta-
kib etmemiş ve Refah vapurunu, bu güzide va
tan müdafaa vasıtalarını nakil için tamamiyle 
hazırlandığına kanaat getirmeden sevk ettir
miştir. 

Bilmiyorum, hukuki ve diğer mevzuatımıza 
göre bu işte malî veyahut cezai suçlar mevcut 
olup olmadığını ben izah edecek değilim. Fa
kat meydanda olan bir ihmal mevcuttur ve bu 
ihmalden dolayı hâsü olan büyük, ağır zarar
lar da unutulamıyacak kadar mühimdir. 

Hiç bir suç meydanda yoktur, binaenaleyh 
hiç mesuliyete ve tahkikata lüzum yoktur dedi
ğimiz zaman, Devletin bütün büyük işlerini de
ruhte eden büyük zevat için iyi bir ders veril
miş olmıyacaktır ve ileride bu gibi büyük, ağır 
mesuliyetleri takipten mesul olanlar lâzımgelen 
ehemmiyeti vermiyeeekler, binaenaleyh millet ve 
Devlet mutazarrır olacaktır. İşte bunları düşün
düğümüz vakitte, hepimizin vicdanımızla va
racağımız netice, her halde encümen ekseriye
tinin vardığı kanaat gibi bir tahkikat açılması 
neticesi olacaktır. Benim vicdanî kanaatimi ar-
zetmem borcumdu. Çünkü mebus ohnaksıf atiyle 
vazifem, Devlet ve Hükümet işlerinde doğru gör
düklerimizi takdir etmek, teşvik etmek ve doğ
ru görmediklerimizi, doğru olmryan işleri, yol
suzlukları, ihmalleri tahkik etmek ve onlar üze
rinde işlemektir. 
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BEİS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Ben de söz 

istemiştim. 
REİS — Yazıldı bundan sonra. 
RECEB PEKER (Kütahya) — Yusuf Kemal 

Tengirşenk arkadaşımızdan sonra ben de söz 
istemiştim. Fakat reisimiz müsaade buyurma-
dılar. Ben de encümendeki reyime nisbetle 
kendi yazımın mazbata muharririyim. Gerçi 
encümenin akalliyetindeyim. Fakat muhterem 
Tengirşenk encümen ekseriyeti namına söz söy
leyince ben de onun zıddı olan fikirlerimi mü
dafaa etmek mecburiyetindeyim. Kifayet tak
ririne rağmen ona söz verdikleri gibi bana da 
verseler doğru olurdu. Riyaset makamı lütfen 
müsaade buyurdular. Bunu söylemekten mak
sadım bir itiraz değildir. Riyaset makamının 
yüksek otoritesine derin hürmetim vardır. Bu 
noktayı izah ettikten sonra esas meseleye ge
çiyorum. 

Muhterem Tengirşenk yeniden söz söylerken 
en mühim olarak üzerinde durduğum bir nokta
ya hiç temas etmediler ve bana cevap vermedi
ler o da, Dahilî nizamnamenin 169, 170, 171 nci 
maddelerinde zikredilen kısımlarda vekiller 
hakkında malî ve cezai mesuliyeti intaç edecek 
bir tahkikat bahis mevzuu olduğunu ispat eden 
en mühim delilin mesuliyeti mucip olmayan 
tahkikatın yalnız nizamnamenin 177 nci madde
sinde ayrıca gösterilmiş olmasıdır. Hattâ bu 
maddenin başında serlevha olarak «mesuliyeti 
mucip olmayan tahkikat» yazısı da vardır ki 
bu iki vekil hakkmda bugün yaptığımız müza
kerenin en mühim noktasnı teşkil eder. Yani 
biz 170 nci madde mucibince incelediğimiz 
meselede vekiller hakkında cezai veya malî bir 
mesuliyet görmeden tahkikata mahal olduğuna 
karar veremeyiz. Hiç şüphesizdir ki, önümüzde
ki mesele 177 nci maddeye temas eden alelıtlak 
bir mesele hakkında malûmat almak üzere mes
uliyeti mucip olmaksızın tahkikat açılması 
şekli değildir. Ve Onun için 5 kişilik encüme
nimiz ekseriyetinin de bu meselede mesuliye
tin vekillere sirayeti kanaatma varmadan Yük
sek Heyetinize tahkikata mahal olduğu kara-
riyle gelmesi doğru olamazdı. Fakat Tengir
şenk arkadaşımızla diğer muhterem encümen 
arkadaşlarımın mütalâalarına da hürmetim var
dır. Onun için teferruat hakkındaki fikirleri
ne temas etmiyeceğim. Yalnız sözleri arasmda 
(sormadan kapatmak mı istiyorsunuz) dediler. 

Bu kadar ince bir mesele Büyük Millet Mec
lisinde müzakere edilirken bir mebus arkadaş 
diğer bir mebusun arzettiği yolu (sormadan 
kapatmak) diye tarif edemez. Bu ifade ile bü
yük bir hata yapmışlardır. 

Muhterem Tengirşenk'e şunu arzedeyim ki, 
sormadan kapatmak yoluna gitmek isteyen bir 
Mecliste bir tek kişi mevcut değildir. Herkes-
tam, samimî bir duygu ile mühim bir Devlet 

meselesinde en doğru hareket tarzını arıyor. 
Büyük Meclis kararma hâkimdir. Doğrudan 
doğruya aranan şey elimizde bulunan usuller 
ile hakikatin kendisine varacak kısa yolu bul
maktır. 

Muhterem Orgeneral Çalışlar'm şimdi din
lediğim beyanatları arasında, içinde bulundu
ğumuz vaziyetin biraz aydınlatılmasına ihtiyaç 
olan noktalar var. Buyurdular ki, «Fevkalâde 
vaziyet karşısında değiliz. Heyetimiz niçin De
nizyollarının güzel vapurlariyle gitmemişler
dir» 

Arkadaşlar; bu hâdisenin cereyan ettiği ha
ziran ayı, bütün Akdenizin, bildiğimiz bütün 
muharebelere sahne olduğu bir zamandı. O 
zaman Hükümet bir takım esaslı tedbirler al
mış ve mümkün olduğu kadar tehlikeleri kar
şılamak için yurt dışında fazla vapur bulun
durmamak ve elinde bulunan vasıtaları o gü
nün siyasi icaplarına göre yakmda belirmesi 
muhtemel olan harp tehlikesine karşı elde tut
mak gibi bir mühim noktayı daima gözönünde 
bulundurmuştur ve bu, fikir sevkiyatta tatbi
katta daima esas olmuştur. Denizyollarının 
başka bir vapuru bu iş için gitmiş olsaydı ve 
- vekillere sâri olamamakla beraber - yine bazı 
kusurlar mevcut olsaydı yine aynı maymla, 
aynı yerde, aynı saatte, infilâk âkibetine ma
ruz kalmıyacak mı idi? Biz burada Türk ordu
suna mensup bir takım yiğitlerin vazife ve as
kerî bir hizmete sevkedilirken ne çeşit vapur
la gitmesini değil, çünkü bu takdire aittir, Hü
kümete veya vekile mesuliyetin sirayeti olup 
olmadığını mütalâa ediyoruz. 

Biz Refah'ta bulunan kurtarma unsurlarının 
eksik olması yüzünden fazla ölüme sebebiyet 
verilmesini ve bundan doğan mesuliyeti mütalâa 
ediyoruz. 

Arkadaşlar; bu hâdisenin cereyan ettiği za
manlar zarfında Refah vapuru gayet antipatik 
bir isim olarak halka intikal etmiştir. Feci hâ
dise bu vapurun içinde cereyan etmiştir. Den
miştir ki vapurun, çürük olduğu söylenmiştir. 
Refah yakında esaslı bir tamir görmüştür. Sefe
re hazır olduğuna dair vesikası vardır. Her ta
raf, güverte, makine, kazan, telsiz vesaire mü
hendisleri tarafından muayene edilerek raporla
rı verilmiştir. Üst tarafı hissî temayülâtm ifa
desidir. İçinde bulunduğumuz vaziyet harp hali 
değilse de bir yakın harp ihtimaline karşı iki 
işi bir vapura gördürmeği icabettirecek bir va
ziyet olduğuna şüphe yoktnr. Hangi vasıtaların 
hangi işlere tahsisi icabedeceğini takdir etmek 
o gün için Hükmetin en vazıh hakları arasın
da idi. Böyle bir vapurla, böyle bir heyeti gön
dermekte suç arayan sayın generalin ifadelerin
de bizim mevzuumuz olan mesele için istifadeli 
bir nokta olmadığı kanaatındayım. 

Arkadaşlar, mesuliyet bahsinde, zararın mü-
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sebbiplerini ararken bunlar arasında şu veya bu 
vekil vardır dediğimiz zaman mesuliyetlerin si
rayetini açıkça tebellür ettirecek noktalar ifa
de edilmedikçe" hükümler hissî kalır. Ve mesuli
yet görülmeden tahkikata mahal görmek ise 
Beşler encümenini nihayet bir kâğıt havalesin
den başka bir şey yapmıyan bir teşekkül say
mak olur. Vazife verdiğimiz encümen elinde bu
lunan bütün vasıtaları, ne kadar dosya verilmiş
se hepsini tetkik ettikten sonra bu mesuliyetin 
sirayetine kani olmalıdır ki, tahkikat açmak 
teklifinde isabet görülsün. 

Refik ince arkadaşımız usule ait bir mese
leyi tahrik ettiler. Bu vesile ile bunu da izah 
edeyim. Bu mesele şudur: «Encümende sorulma
yan noktalar var. Bunlar sorulsaydı mesele ay
dınlatılmış olmaz mı idi ve sormağa mâni ne 
vardı?» Bu bapta müşterek encümenin görüşü 
olarak arzedebilirim ki, vaziyet şudur. Nizam
namede icabında bütün lüzum görülenleri sor
guya çekmek ve bütün vesikalara el koymak 
salâhiyeti; Meclis tarafından bir vekil 
hakkında Meclis tahkikatı açılmasına ka
rar verildikten sonra kurulacak ayrı 
encümene veya Muhtelit encümene aittir. Bu 
sarahat ile beraber bizim encümenimizin alâka
lıları dinlemek veya Devlet vesikalarına bakmak 
salâhiyeti hakkında nizamname tamamen sakit-
tir. Diğer taraftan bizden evvel geçmiş misalde 
Beşler encümeninin yalnız mesele hakkında Mec
lise sunulan dosyaları tetkik ile iktifa etmesi de 
bu usulü fiili bir geçmiş halinde tesbit etmiş 
bulunuyor. * 

Bundan başka bizden evvel bu vazifede çalı
şan encümenin bu husustaki salâhiyetsizliğini 
o zaman Meclis Umumî Heyetine sunduğu maz
batada kaydetmiştir. Biz de bu suretle aynı ha
reketle iktifa ettik., Yalnız bir arkadaşın te
barüz ettirdiği bir nokta vardır M, işi tenvire 
medar olacaktır. Sorulacak noktalar nelerdir? 
Bu hususta Yusuf Kemal Tengirşenk arkadaşı
mız bazı fikirlerini ifade ettiler. Dedikleri 
noktalar sorulsa bile vekillerin cevabı her 
ne olursa olsun bence neticeye tesir yapmaz. 
Vekiller tarafından vapur tâyin etmek, heyeti 
seferiyesini yerinde ve zamanında hazırlamak 
gibi işler yapılmış ve üst tarafı aşağıdaki kade
melerin idare elemanlarına intikal etmiştir. Emri 
ve tertibatı alan her vazifeli, vaktinde vazifele
rini görmüş olsalardı bu faciada ölüm nisbeti 
pek çok eksilecekti. îşte bu sebepledir ki, maz, 
bata altına yazdığım haşiyede söylediğim gibi 
bu meselede suç birdir ve bu da fazla ölüme 
sebebiyet vermek kusurlarından doğar. Yoksa 
vapurun batması vaziyete göre gayri kabili iç
tinap idi. Bizim encümenimiz de bu noktaları 
düşünerek bu kanaate vardık. O zamanki Mü
nakalât vekili Refah vapurunun tahsisini tele
fonla istanbul'a bildirmiş cevabı alır almaz ya
nında bulunan Deniz dairesi şefine dikte ettir- I 
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mis ve kâğıdı Millî Müdafaaya göndermiş o 
daire şefi de onu almakla ona muttaüdir. 
Binaenaleyh, vekile ait muamele bu itibarla ta
mamdır. İkisi arasında, ihtilâf, hâdiseden son
raki yazışmalara aittir ki, mesuliyete bir tesiri 
yoktur. Bu yazışmaların bir kısmı da vekil In-
cedayı'nm îs'tanbul'da bulunduğu zamanda ce
reyan etmiştir. Binaenaleyh, bu bapta sorgu ile 
ve yeni- malûmat aramakla varılacak yeni bir 
netice yoktur. Son sözü Yüksek Meclise bıraka
lım. Bence işte elimizde bulunan vasıtalara 
göre vekillere cezai veya malî bakımdan bir mes
uliyetin - Siyasi değil - sirayetini gösteren un
surlar bulunmadığından ve malûm vaziyete göre 
yeniden bazı şeyler sormak şikkmda dahi görü
şümüzde bir değişiklik ummağa yer olmadığın
dan Umumî Heyetin iki vekil hakkında Meclis 
tahkikatı açılmasına karar vermesine mahal 
yoktur. 

Başvekâletin bu iş hakkında Meclise gelen 
tezkeresine bağlı dosyada adli amirliğin Refah 
faciası suçlularının tesbiti sırasında vekillerle 
iştirak ve irtibat görmüş olması meselesine ge
lince bu görüş Meclisi takyit etmez. Bu kana
atimin sebeplerini de mazbata altındaki yazım 
ile ben yine Meclisteki sözlerimi istinat ettir
diğim esaslarda izah etmiş bulunuyorum. Vekil
lerin vekillik icabı olan hareketlerinde mesuli
yet görmek veya vekâletler memurlarına te
veccüh edecek mesuliyetin vekillerin şahıslarına 
sirayeti olup olmadığını takdir etmek nihai ola
rak Meclis Umumî Heyetinin yüksek hakları 
cümlesindendir. 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — Ar
kadaşlar Beş kişilik encümenin lehte ve aleyhte
ki fikirlerini dinledik. Tabii bizde de ayni su
rette lehte ve aleyhte fikirler hâsıl oldu. Efkârı 
umumiyede de, esasen mesele çok mühim olduğu 
için, her gün lehte ve aleyhte bir çok şeyler söy
leniyor. Şu halde karar sırası Heyeti Celilenize 
geldiği zamanda biz hangi kanaati vicdaniye 
üzerine kararımızı vereceğimize elimizde düstur 
olmak lâzımdır. Hissimize tabi olabiliriz. Çün
kü bu vatandaşlar fena bir vapurla battı diyin
ce bir galeyan hâsıl oluyor. Yok diğer arkadaş
lar lehte söyleyince yani tahkikata lüzum yok 
diyince o halde aleyhte bulunanlar da daha fe
na bir cereyan hâsıl oluyor. Onun için Dahilî 
nizamname bu işi tamamen bertaraf etmiştir. Bu 
madde mucibince vekilleri de dinliyerek kanaati 
vicdaniyemizi ondan sonra izhar etmeğe sıra ge
lir. Şu maddeyi müsaadenizle okuyayım: 

171 nci madde diyor ki; «Alâkadar vekil ve 
takriri veren veya verenler veya mazbatayı ya
pan, encümen dinlendikten sonra takririn veya 
mazbatanın nazarı dikkate alınıp alınmaması 
hakkmda Meclis bilmüzakere işarî reyle kararmı 
verir.» Biz şimdiye kadar yalnız encümeni dinle
dik. Encümendeki arkadaşlarımız da sırf en-
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cümen çalışması noktasından fikir beyan ettiler. 
Benim mütalâam: Yusuf Kemal arkadaşımız 
bu maddelere istinadederek beyanatta bulun
muş, Receb Peker arkadaşımız ise bu noktada 
bundan ayrılarak beyanatta bulunmuştur. 

Diyorlar ki, biz bunu bir tahkik encümenine 
verirsek bu Beş kişilik encümenin hüviyeti ne 
olur? Hayır arkadaşlar, nizamname sarahatle 
söylüyor. Beş kişilik encümen bu kadar mühim 
bir işi tahkik ve tâmika kâfi değildir. Onun için
dir ki bu encümenin içinde ne bir bahriyeli koy
duk, ne de diğer mütehassıs arkadaşlardan bu
lundurduk. Bu arkadaşların vazifesi, bu evraka 
bakarak tahkikat için Meclisi Âli yeni bir en
cümene veyahut Teşkilâtı esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep bir heyete bu evrakı 
havale etmeli mi etmemeli midir? Vereceği karar 
budur. Bu da gayet sarihtir. Vekilleri de dinle
dikten sonra Heyeti umumiye kararını verir. He
yeti Umumiyenin tahkikat icrasma karar verin
ce Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümene veyahut beşten on 
beşe kadar azadan teşekkül eden bir Tahkikat 
encümenine havale eder. Demek ki işin ehemmi
yetine göre on beşe kadar âzalı bir encümen te
şekkül eder. İhtisas meselesi olunca mütehassıs
lar tophyacak. Şu halde hulâsa ediyorum; 170 nci 
maddede Beş kişilik encümenin yani intihap etti
ğimiz encümenin vazife, salâhiyetini tâyin edi
yor. Yani tahkikata lüzum var mı, yok mu? On
dan sonra Heyeti Celilenizin vazifesini çizmiştir. 
Veklleri dinlerler, Beş kişilik encümeni dinler
ler. Sonra kendi kararını ittihaz eder. Kendi 
kararı tahkikat olunca o zaman karar verilir: 
Acaba Muhtelit encümene mi havale etmeli, yok
sa işin ehemmiyetine göre on beş kişiye kadar 
âza ile teşekkül edecek olan encümene mi?. Bi
naenaleyh, bendeniz bu işte vekillerimizin de be
yanatta bulunmasını, ondan sonra Heyeti Celile
nizin karar vermesini teklif ediyorum. 

REİS — Beş kişilik bir encümen vekilleri 
isticvap eden bir encümen değildir. Bu mazbata 
üzerine kendiliğinden vekiller arzu ederse izahat 
verebilirler. Yoksa Heyeti Umumiye izahata da
vet edecek değildir. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — SÖz 
istiyorum. (Vazgeç sesleri). Vazgeçecektim, an
cak Muhterem Receb Peker sözlerimi iyi anla
mamışlar, tavzih için söz aldım. Akdeniz ce
hennemi bir göl dedim. Tabii bu sözü heyeca
nım içinde söyledim, halbuki hali harpte bir 
deniz demeli idim. Sonra, Refah vapuru külüs
tür dedim, kendileri değildir diyorlar. Elimiz
de Refah vapurundan başka hiç vapur kalma
mışsa sözlerimi geri alırım. Fakat bendeniz söy
lüyorum ki, Refah vapuruna çocuklarımızı bin
direceğimiz yerde, bütün tahlisiye vesaitini ca
mi vapurlarımız vardı, onlara bindirseydik da
ha iyi olurdu demek istiyordum. Bununla bera-

1942 C : 1 
ber Cenabı Hakkın bir lûtfu olacak, torpil yi
yen bir vapur deniz üzerinde 4 saat durmuştur. 
Eğer tahlisiye vesaiti, simitleri filân bulunsay
dı, bu çocuklar kurtulurdu. Vicdanım bunu söy
lüyor. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar, 
Başvekilimizin imzasmı muhtevi olarak gelen 
tezkerede şu fıkralar vardır : (Ahiren 19 . XII. 
1941 tarihinde Genelkurmay başkanlığından 
alman tezkerede, yapılmış olan tahkikatın neti
celenerek, hâdisede alâkalı görülenler hakkında 
âmme hukuku dâvası açıldığını ve ismi geçen 
iki zatın da dâvaya dahil edilmeleri lazımsa da, 
masuniyeti teşriiyeleri dolayısiyle, kanunen 
buna imkân görülemiyerek âmiri adli sıfatiy-
le vazifesizlik kararı ittihaz edildiği bildiril
miş olmakla...) Şimdi dikkat buyurulunca gö
rülüyor ki, burada cereyan etmekte olan tah
kikat esnasında iki arkadaşımızın dahi bu mev
zuda tahkikata tabi tutulması hakkında bir va
ziyet hadis olmuştur. Binaenaleyh bunun beş 
kişilik encümenin karariyle halledilmesine im
kân olup olmadığının mütalâa edilmesi lâzım
dır. Halledilecek mesele budur. Beş kişilik en
cümen üçe ayrılmıştır. Ekseriyeti teşkil eden 
arkadaşlarımız burada bir takım hususları 
mevzuubahis ediyor. Telefon mükâlemesi, şilep 
meselesi, askerî otoritenin sevkıyatı idare et
mesi meselesi gibi. Bütün bunlar tahkikat mev-
zuunun haricine çıkılamıyacağını yani tahki
kat mevzuu ikmal edilmedikçe, tahkikat me
selesine gidilmedikçe şu husugun reddinin hu-
kukan imkânı olamıyacağı vaziyetini ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Malûmu âliniz âmiri 
adliliğin tesbit ettiği husus, tıpkı adli bir tah
kikat mahiyetindedir. Adli tahkikat esnasında 
tezahür eden şu vaziyet üzerine Beş kişilik encü
menin tetkika mahal olmadığı hakkında verdiği 
kanaat müsbet olmuş olsaydı meseleyi bir ka
demede bitirmek belki mümkün olurdu. Böy
le bir karar karşısında değiliz. Bilâkis o kararın 
mahiyeti ne olursa olsun, içinde ne gibi madde
ler bulunursa bulunsun müsbet şekilde tahkika
tın açılması neticesine varmış bulunulmaktadır. 
Şimdi bu vaziyet karşısında arkadaşlarımı
zın bu hususta mütalâalarına müracaat et
mek ayni zamanda diğer alâkalıların bunlarla 
olan karşılaşma vaziyetlerini tesbit etmek, hu
lâsa görür, işitir bir adalet cihazı olan bir ka-
zai organla bu vaziyeti karşılamakta adli ve 
hukuki isabet olduğu mütalâasındayım. Çünkü 
bu şekille mevzu aydmlatılmamaktadır. Zira 
bir kere halledilmiyen bir mesele vardır. İşin 
içinde adı geçen arkadaşlarımızın bu hususta n3 
dediklerini dahi işitmiş ve öğrenmiş olmıyoruz. 
Şu ana kadar halledilmiyen mesele, arkadaşla
rımızı dinlıyebilir miyiz, dinliyemez miyiz? Ar
kadaşlarımız şu Beş kişilik heyet tarafından 
dinlenebilir mi dinlenemez mi? Bu mesele dahi 
halledilmiş bulunmamaktadır. Bu vaziyet karşı-
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sında şu şu kazai mevzua cevap verecek eleman 
elimizde bulunmıyor. Biz şunu diyeceğiz, kazai 
bir talep karşısındayız. Bunu da kazai bir ta
lep ile kazai bir talebi, kazai bir cevapla kar
şılamamız icabeder. 

ZİYA ARKANT (Yozgad) — Meclis serbest
tir. 

FERİDUN FÎKRt (Devamla) — Müsaade 
buyurun, Meclis serbesttir, amma serbestliğin 
hududu kanunisi nizamname ve Teşkilâtı esa
siye esasları ile muayyendir. Binaenaleyh bu 
vaziyet karşısında meni muhakeme mahiyetinde 
bir organın, meni muhakeme kararı verebilecek 
mahiyette bir organın Meclis bünyesi içinde 
faaliyette bulunup bu arkadaşlarımızın vazi
yetleri hakkında karar vermek kanuni ve huku
ki bir zarurettir Hallolunacak en mühim me
sele budur. Şimdi mazbatayı tetkik ettiğimiz 
zaman ne görüyoruz? Arkadaşlarımızın biri 
hakkmda üç arkadaş, diğer biri hakkında dört 
arkadaş bir talep vaziyetine geçmiş bulunuyor. 
Bendenizin şahsi kanaatim, bir mütalâa yürüt
müş olmamakla beraber, ben akalliyette kalmış 
olan Fuad Sirmen arkadaşımızın încedayı hak
kındaki tefrikma taraftar değilim. 

Onu tefrik, kendi noktai nazarıma göre, maz
batada ekseriyetin fikri, mazbatanın muhtevi-
yatndaki iki arkadaşın durumu üzerinde kar
şılaştırıldığı zaman ikisinin de durumunu ayni 
şekilde görmüşümdür. Binaenaleyh încedayı ar
kadaşımız hakkında tahkikata lüzum olup, di
ğer arkadaşınız hakkında lüzum olmadığı hak
kındaki mütalâaya iştirak etmiyorum. Bende-
nizce ekseriyetin mütalâası yani meseleyi Yu
suf Kemal arkadaşımızın dediği gibi, mesuli
yetleri kanaati hâsıl olmuş ve bundan dolayı 
sevkedilmiş mahiyetinde değil, bilâkis bu işin 
tamamiyle aydın edilmesi ve netice olarak Re-
ceb Peker arkadaşımızın yüksek bir nefha ile 
yüksek duygularla ifade ettiği ve bendenizin 
şahsi intibaımca da yerinde olan, yani duygu 
itibariyle yerinde gördüğüm ve fakat nihayet 
varılacak bir münteha kademesi bulunan, yani 
mebde noktası değil, münteha noktası olarak 
hakikatin tebarüzü bakımından, fayda nokta
sından varılacak bir kademe olarak mütalâa 
ederim. Aksi takdirde ekseriyetin mazbatasın
da tasrih edilmiş olan noktalar cevaplanmış ol
maz. Bunları cevaplamak için arkadaşların mü
talâasına müracaat etmek lâzım gelir. Görüyo
rum ki arkadaşlar, şu dakikada karşısında bu
lunduğumuz müşkülât, elimizde olan 170 nci 
maddenin bünyesinden doğmaktadır. Ya bu 
maddenin bünyesini tadil edelim, makabline 
teşmil suretiyle, o organın aralarında ihti
laf olduğu için bir tesis ile bu işin halli ci
hetine gidelim. Yani 170 nci maddeyi tekem
mül ettirelim, arkadaşlarımızın malûmatını ala
lım ve lüzumlu olan noktaları karşılaştıralım. 
Çünkü malûmu âliniz Nizamnamei dahilinin ... 

1942 C : 1 
MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — O 

maddeyi ezberledik artık. 
FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — O madde-

yi okumayacağım, hakikatin tahassulü için çalı
şıyoruz. 

MAZHA& MÜFÎD KANSU (Çoruh) —Afe
rin. 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Aferin, ta
bii aferine de lâyıkız. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Sa-
bahtanberi ezberledik bu maddeleri, başka bir 
madde varsa oku. 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — 173 
ncü madde «Tahkikata memur olan encü
men, Hükümetin bütün vesaitinden istifade ve 
istediği evrak ve vesaika, vazıyed eder» diyor. 
Arkadaşlar, sonra 174 ncü madde de: «Bu en
cümen, vekilleri isticvap edebileceği gibi, ha
riçten herkesi şahit ve ehlihibre sıfatiyle din
lemek salâhiyetini haizdir. 

Davet olunan şahitlerin icabetleri mecburi 
olup haklarında lîsulü muhakematı cezaiyede 
mevzu ahkâm tatbik olunur» deniyor. Görülü
yor ki, arkadaşlar, kulacı var; güzü var, çağı
rabilir bir kuvvettir ve Başvekâletin tezkeresin
de hallini talep ettiği,mevzua mukabele etmek 
cihazlarına maliktir. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Amma neti
cesi yoktur, beyhudedir. 

FERİDUN FÎKRÎ BÎNGÖL (Devamla) — 
Amma bu Beş kişilik encümen nedir? Kulağı 
yoktur; dinliyemez, çağıramaz; isticvap ede
mez, hakikate vâsıl olmanın elemanlarına ma
lik değildir. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Maliktir. 
FERİDUN FÎKRÎ (Devamla) — Malik de

ğildir, işte meydanda. Vekilleri dinliyemedik, 
şahit çağıramadık ve işin içinden çıkamadık. 
(Gürültüler) 

Müsaade buyurun. Çıkmak kabil olabilirdi. 
Emin olun ki, böyle olsaydı yüksek huzurunuza 
çıkıp da size vakit kaybettirmezdi. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Bu 
Beş kişilik encümen hakkındaki madde ne ola
caktır? 

FERİDUN FÎKRÎ (Devamla) — Bilmem. 
MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Bil

mem olur mu?, O halde anlamamışsın. 
FERÎDU NFİKRÎ (Devamla) — Anlamadık. 

Müsaade buyurun, Beş kişilik encümene taallûk 
eden maddenin mevzuu bu maddenin hükmü 
olamaz, bu cihazı işletemez. Hakikate vusul ba
kımından arkadaşlarımızı dinlemek ve netice 
itibariyle tam bir kanaatle hakikatin bütün ica-
batıni ortaya dökerek neticeyi almakta bende
niz için büyük bir isabet vardır ve zannederim 
ki, böyle bir yola gitmek şimdiye kadar hukuk 
usullerinde mevcut olan yani bir vekilin yapı
lan bir adli tahkikat esnasında bir fiilinden do-
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layı herhangi bir suretle takibini iktiza eden 
bir manzara görüldüğü için tahkikat safhası 
yani işin men'i muhakeme kademesine vusulü 
çin yapılması lâzımgelen mutat mekanizma bü

tün hukuku esasiye mukayesesinde Parlâmento 
cihazlarının görmesi ve çağırması ve delâili 
toplayıp takdir etmesi mahiyetindedir. Delâili 
toplayınca arkadaşlar bu işin halli çok kolaydır. 
Nizamnameye bir madde koyalım, ifade alabil
sin, şahidi dinliyebilsin, delâili takdir edebilsin 
ve bir neticei müsbiteye varabilsin. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Son
ra öteki madde?. 

FERİDUN FlKRt ( Devamla ) — Bu işin 
mekanizması budur. Başka suretle müsbet 
bir vaziyet bulmağa imkân olmaz. Arkadaş
larımızın ifadesini dinlemedik, bu bakımdan ben-
denizce şimdiye kadar zaten bir kere tatbik 
edilmiş ve o da işlememiş bulunan 170 nci mad
denin mahiyet itibariyle bu ihtiyaca vefa ede
cek hüviyette olmadığı noktasını esaslı şekilde 
şu vaziyetimiz bize göstermektedir. Binaena
leyh bunu imal edelim. Çünkü bunu cihazlandır-
mak ve bu gibi hâdiselerde hayat müesseseleri
nin tekemmülü için müşevvik bfr kuvvettir, iş
te şu hâdise karşısında bunu cihazlandıralım. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Tadil lâzım. 
FERİDUN FlKRt (Devamla) — Hayır. Ar

kadaşlar, ben bir sureti tesviyeye varmak ve işi 
müspet bir neticeye isal etmek maksadiyle, ka
bilse nizamnamenin tekemmül ettirilmesi sure
tiyle mevzuun halli tarafma gidilmesini istiyo
rum. Amma o olmadığı takdirde benim kanaatim 
şudur ki Başvekâletin tezkeresinde talep edilen 
bu husus hakkmda verilecek cevabm tahkikata 
mahal olmadığına karar verilmiştir şeklinde ola
cak bir cevabın esbabı mucibeye müstenit olma
ması bakımından arzedeceği hukuki eksikliktir. 
Esbabı mucibesiz olacaktır ve bir hukuki eksik
liği bulunacaktır. Halbuki biz bunu tekemmül 
ettirecek olursak veyahut tahkikat safhasını 
intaç edecek olursak, bu behemehal arkadaşları
mız hakkında menfi bir duygumuz olduğunu 
ifade eder mi? Asla. Asla ifade etmez. Ben şah
san samimi surette söyliyeyim, duygu itibariyle 
arkadaşlarımızın tamamiyle masum olduklarına, 
kaniim. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Me
sele yok. 

FERİDUN FlKRl (Devamla) — Ancak bu 
kanaatim bir ihtisastır, bir duygudur, ben iste
rim ki bu duygumu delâili hukukiye ile, delâili 
katiye ile ve ortaya konan bütün elemanları bi
rer birer sıralıyarak tesbit edelim ve bu suretle 
hakkı ve hüviyeti ifade eden bir metin vücude 
getirelim ve demeliyim ki havale edilen şu me
selede alâkalı görüldüğü beyan olunan zevatın 
malûmatına müracaat edilmemiştir. Bu hususta 
dosyada mevcut olan ve bu işle ilgili bulunan 
kimseler dinlenmiş, İâzımgelen evrak celbolun-

muş, noksan cihetler tekemmül ettirilmiştir, 
bütün bunlar olmuştur. Neticede alâkalı arka
daşların masumiyetleri tezahür etmiştir. Ben bu
nun lüzumuna kailim, buna kailim. Bu böyle ol
mak lâzımgelir. Çünkü bunun böyle olması yal
nız değil hangi bir tahassüs meselesi değil, yani 
şunu tatmin edeyim, bunu tatmin edeyim ve şu 
dedi koduyu keseyim. Asla böyle bir şeye papuç 
bırakmak taraftarı olan bir arkadaşınız değilim. 
Adalet duygusunda tam, kati, tereddütsüz, bü
tün vesaikiyle hazırlanmış ve bütün imanımla 
Büyük Millet Meclisinin hariminde ve hukuki 
esaslar değişmez ve şaşmaz kadroları içinde bü
tün elemanlar dinlenerek hakikate vâsıl olun
muştur. Bu intibam husulünü adalet bakımından 
B. M. Meclisinin bünyesindeki hukuki otorite ba
kımından zaruri ve lâbüt gördüğüm için bu ka
naatimi ifade sadedinde yüksek huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

RElS — Daha söz almış beş arkadaşımız var. 
fakat kifayeti müzakere hakkında da yeni bir 
takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, reye konulmasını teklif 

ederim. 
Samsun mebusu 

Naşid Fırat 
REtS — Takriri kabul edenler . . . Etmiyen-, 

ler . . . Kabul edilmiştir. 
O halde bir takrir daha var, onu okutuyo

rum. 
Yüksek Reisliğe 

Okunan mazbata ve kayıtlardan ve arkadaş
ların konuşmalarından anlaşıldığına göre vekil
lerin mesuliyetini belirten bir dayanık görül
memektedir. Buna göre noktai nazarını vazıhan 
belirtir bir dayanık görülmemektedir. Buna 
göre noktai nazarını vazıhan belirten Receb 
Peker'in kanaatine uyarak Saffet Arıkan'la Cev
det Kerim Incedayı'nm ademi mesuliyetlerinin 
reye konulmasını teklif ederiz. 

Yozgad Bursa Kırklareli 
Ahmed Sungur Dr. Sadi Konuk Zühtü Akın 

Tunceli Kastamonu Mardin 
Sami Erkman Dr. Tâvfik Aslan Rıza Erten 

Konya Rize 
Ali Rıza Türel Saim Ali Dilemre 

Aydın Yozgad İsparta 
Adnan Menderes Ziya Arkant Kemal Turan 

Manisa Bursa Ankara 
Hüsnü Yaman Fatin Güvendiren Ahmed Ulus 

Antalya Kayseri Kütahya 
N. Aksoy Ömer Tascıoğlu Alâettin Tiridoğlu 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Efendim tak
rirde bir yanlış var, orasını çizmiştim, «ademi 
mesuliyet» değil, «tahkikatı mucip bulunmadı
ğından..» olacak. 
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— Takriri bu suretle reyinize arzedi-

yorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen işaret 
buyursunlar ... Almıyanlar ... Efendim netice 
iyice anlaşılmadı. Takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen ayağa kalksınlar ... Almıyanlar ... 
Takrir nazarı dikkate alınmıştır. Binaenaleyh 
Meclis, tahkikata lüzum görmemiştir. (Alkış
lar). 

Ruznameye devam ediyorum. 
2 —• 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununa bağlı daire bütçelerinde münakale yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/752) [1] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde münakale yapılması 

hakkında kanun 
MADDE l. — 1941 malî yılı Muvazenei umu

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (305 000) liralık 
münakale yapılmıştır. 

F. 
CETVEL 

Tenzil. Zam. 
Düyunu umumiye 

302 25 milyon sterlinlik 
kredinin faiz ve itfa 
mürettebatı 305 000 
REİS — Kabul edil: 

t mistir. 
Adliye vekâleti 

597 Tenvir ve teshin 5 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

613 Tâyinat 300 000 
REİS — Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Birinci maddeyi reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

[1] 83 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3 — 1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde 36 976 liralık mü
nakale yapılmasına dair 1/719 ve Millî Müdafaa 
vekâleti kara kısmı 1941 malî yılı bütçesinde mü
nakale yapılması hakkında 1/726 sayılı kanun lâ
yihaları ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar . . . Etmiyenler . . . Haddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkın

da kanun 
MADDE 1. — 1941 malî yılı muvazenei umu

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 110 528 lira 
tenzil edilerek yeniden açılan (2) sayılı cetvel
de yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

[1] NUMARALI CETVEL 
P. Lira 

Maliye vekâleti v 
234 Komisyonlara memur gayrimu-

vazzaf âza huzur ücretiyle ehli vu
kuf ücretleri 248 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Düyunu umumiye 
302 25 milyon sterlinlik kredinin faiz 

ve itfa mürettebatı 6 810 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
316 Maaş 2 056 

REİS — Kabul edilmiştir. 
341 Nümunehaneler için alınacak nu

mune bedeli 13 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 
586 Memurlar maaşı 7 327 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

621 Memurlar maaşı 3 082 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
651 Memurlar maaşı 3 120 

REİS — Kabul edilmiştir. 

[1] 82 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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f. 
656 

697 

Müdür ve muavin ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kamp masrafı 4 320 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti 
969 Muytabiye 10 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
977 Nakliyat 12 570 

REİS — Kabul edilmiştir. 
983 İnşaat ve tamirat ve bunlara ait 

tesisat masraflariyle istimlâk iş
leri 41 622 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Harita umum müdürlüğü 
1118 Igar bedeli 1 000 

< *REİS — Kabul edilmiştir. 
1131 İnşaat, tamirat ve bilcümle baliz 

tesisatı masrafları 3 360 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1138 Demirbaş eşya alım ve tamirat 
masrafları 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

286 

379 

619 

647 

J. 
720 
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Lira. REİS — Esas maddeyi reyinize arzediyorum. 

10 000 Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

994 

1136 

[2] NUMARALI CETVEL 
Maliye vekâleti 

1928 -1940 malî yülarma ait kar
şılıksız borçlar 7 058 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1933 - 1940 malî yıllarına ait kar
şılıksız borçlar 2 069 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 
1930 -1940 malî yıllarına ait kar
şılıksız borçlar 7 327 
REİS — Kabul edilmiştir. 
T âpu ve kadastro umum müdürlüğü 
1928 -1940 malî yıllarına ait kar
şılıksız borçlar 3 082 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 

1936 -1940 malî yıllarına ait kar
şılıksız borçlar 17 440 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
1938 > 1940 yılları karşılıksız borç
ları 64 192 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Harita umum müdürlüğü 
1940 yılı karşılıksız borçları 9 360 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

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

REİS — Kabuledenler. 
edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

4 — İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 
saydı kanunun 36 net maddesi hükmünün şümu
lüne girip girmediğinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve İktisat, Gümrük ve inhisarlar, 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/421) [1] 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Mütalâa var mı?. 
Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
o. — Altyazının Balballı köyünden Hüseyin-

oğla T ev f ih Alpek'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/163) [2] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar; 

yüksek huzurunuza gelen bu iş 15 eylül celse
sinde yüksek Meclisin 20 seneye tahviline ka-
karar verdiği adamım işidir. B. M. Meclisinin 
teşekkülü günündenberi bütün affa, tahvile mü
tedair kararlar o celsede, ayni celsede neticele-
nirdi. İlk defa olarak bu mazbata hakkında, o 
gün kabul edilen takrir, encümene gönderilmiş 
bulunuyor. Evvelbeevvel bu meselenin halli lâ
zımdır. Gerçi encümen ekseriyeti yüksek Mec
lisin tezahür eden büyük duygu ve büyük kud
retine hürmeten bu adamın 20 seneye tahvili 
lehinde bulunmuştur. Amma bendenizce idamın 
infazı veya ademi infazından mühim olan bir 
mesele, B. M. Meclisinin teşekkülü gününden
beri kat'î bir kaide olarak tekarrür etmiş olan 
bu esasın bozulması keyfiyetidir. Bunu bozma
malıyız arkadaşlar. 

Büyük Millet Meclisi şimdiye kadar her me
selede bu suretle ayni cebede karar ittihaz et
miş. Halbuki bu işi encümene sevketmiştir. Bu 

[1] 81 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 84 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

— 238 — 



î : 34 2.2.1942 C : 1 
hukuku hükümraniyi istimal mahiyetindeki cel
sede verilen kararlar iki defa müzakereye tabi 
olan kanunların müzakeresi gibi formaliteye ta
bi tutulmak demektir. Binaenaleyh bendenizce 
bu meselenin halli en esaslı bir mevzu teşkil 
eder. Yani yüksek Heyetinizin bu hususta ka
rar vermesini rica ediyorum. Zira en can ala
cak nokta budur. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Tam zama
nını buldun ya. 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Eğer va
kit çok geçmişse, hukuku esasiyemizin, Teşki
lâtı esasiyemizin en mühüm bir mevzuuna ta
allûk eden bu hususu müsaade buyurursanız 
başka bir güne talik edelim. Bendeniz, arka
daşlar; şurada gösterdiğim bütün evrakı tet
kik ederken, bütün Büyük Millet Meclisinin bu 
meselede ilk günden itibaren, tatildenberi ka-
vanin mecmuasının ta birinci nüshasından bu
güne kadar bütün ciltlerini birer birer tetkik 
ettim. Bütün meseleleri birer birer tetkik et
tim. Yüksek merhametinize iltica ediyorum, bu 
o adam için değil, şahsım için rica ediyorum. 
Eğer tahammül buyurursanız maruzatıma de
vam edeyim. Değilse ehemmiyetine binaen mü
saade buyurunuz başka bir güne hattâ çarşam
baya değil, tatilden sonraki bir celseye talikini 
istirham ediyorum. Yalvararak rica ediyorum. 
Bu mesele hakkında bendeniz yaptığım tetki-
kat sonunda yanlış da çıksam, hatalı da çıksam 
görüyorum ki, benim elimle, benim yüzümden 
Teşkilâtı esasiyemizde yanlış bir vaziyet vücu
da getiriliyor. Ben hakikaten nedamet duyuyo
rum. Şu mazbata karşısında fikirlerimi tam ola
rak, istediğim gibi büyük huzurunuzda, Büyük 
milletin mümessilleri huzurunda arzedeyim. Ni
yaz ediyorum, bunu tatilden sonraya bırakalım. 
(Muvafık sesleri, takrir ver sesleri). Bir tak
rir takdim edeyim. 

REİS — Gerek lâyihalar olsun, gerek mazba
talar hakkında olsun, verilen takrir nazarı dik
kate alındığı takdirde encümene göndermek ni
zamnamenin umumî kaidesidir ve bu işte de baş
ka bir iş yapılmış değildir. Eğer nizamnamenin 
bu ahkâmının tâdilini arzu ediyorlarsa teklif 
yapmak salâhiyetini haizdirler veyahut tefsirini 
isteyebilirler. (Talik istiyor sesleri) . 

Yüksek Reisliğe 
Tevfik işinin tatilden sonraya talikini rica 

ederim. 
Bingöl Mebusu 

Feridun Fikri 
REİS — Takriri kabul edenler ... Etmiyen

ler ...Kabul edilmiştir. Müzakeresi tehir edil
miştir. 

Gelen evraktan ruznameye alınan maddele
rin müzakeresine başlıyoruz. 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 
cetvelin Adliye vekaleti kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/747. [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Ad
liye vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak

kında kanun 
MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 saydı kanu
nun ikinci maddesine bağlı cetvelin Adliye ve
kâletine ait kısmından ilişik bir sayılı cetvelde 
derece, adet ve unvanları yazılı memuriyetler 
çıkarılmış ve bunların yerine iki saydı cetvelde 
yazılı memuriyetler ile adli sicil teşkilâtının 
merkez ve taşra kadrosu eklenmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun 29 mayıs 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum, kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

7. — Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/758) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 24 . VI . 1938 tarih ve 3491 
sayılı kanunun 12 nci maddesinin ilk fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ofisin sermayesi otuz milyon liradır. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen

ler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 86 sayılı basmayazı zaptın sonundadpr. 
[2] 87 sayılı basmayazı zaptın sonundadfir. 
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MADDE 2. — Ayni kanunun 15 nci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Ofis; icra Vekilleri Heyeti karariyle itibari 

sermayesi baliğına kadar faizli veya faiz
siz, ikramiyeli veya ikramiyesiz tahviller çıka
rabileceği gibi, yıllık mubayaa ve stoklar için 
muktazi mütedavil krediler fevkinde on beş se
neye kadar vadeli istikraz akit veya bu mak
satla bonolar ihdas eyliyebilir. Maliye vekili 
Ofisin çıkaracağı tahvil ve bonolara ve yapa
cağı istikrazlara kefalete mezundur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini Reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

8. — Askerin istihkakından kesilecek ekme
ğe mukabil ilâve edilecek gıda maddeleri hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Bütçe 
ve Sıhhat ve içtimai muavenet encümenleri maz
bataları (1/755) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reye arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe muka
bil ilâve edilecek gıda maddeleri hak

kında kanun 
MADDE 1. — İcra Vekilleri Heyetinin lüzum 

gördüğü zamanlarda Cumhuriyet ordusundaki 
muhtelif ekmek istihkaklarından kesilecek beher 
100 gram ekmeğe mukabil 50 gram pirinç ve 10 
gram sadeyağı esas istihkaka ilâve edilir. 

Bu ilâveler diğer istihkaklar gibi mübadele 
edilebilir. 

REtS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. RUŞENÎ BAR
KIN (Samsun) — Bu kanunda tedvin noktai 
nazarından tashihi icabeden bir fıkra var. Bu 
kanunun neşri tarihinden muteber olması lâ
zım. Fakat 20.1.1942 tarihinden itibaren ya
pılmış olan muamele için de Millî Müdafaa en
cümeni bir muvakkat madde ilâve ediyor. Mu
vakkat madde şudur: (Bu kanun hükmü 2 0 . 1 . 

[1] 88 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

1942 tarihinden bu kanunun neşri tarihine ka
dar tahakkuk etmiş olan istihkaka da şamil
dir.) Sonra madde 2 : Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. Bu, geçenlerde kabul edilmiş 
olan Taymat ve yem kanunundaki aynı formül
dür. 

REFÎK ÎNOE (Manisa) — Hiç akla ve man
tığa uymıyan ve zararlı olduğu anlaşılan bu 
formül meselesini ikinci defa olarak görüyoruz. 
Geçenlerde de oldu, muvakkat bir madde ile 
makable teşmil eden bir madde koymağa mec
bur olduk. Bu, kanuni olmadığı halde keyfî ha
reket olmuştur. Katiyen doğru değildir. Ka
nun neşri tarihinden itibaren mer'idir. Kanun
suz hareket edenlerin cezalarını verirler. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. RUŞENÎ BAR
KIN (Samsun) — Arkadaşlar, geçen seferki 
Yem, taymat kanununun bir iki maddesinin 
tadili sırasında da böyle olmuştur. Ahvali ha
zıra dolayısile ordudaki hayvanların kâfi gıda 
alamamasını nazarı dikkate alan Heyeti Veki
le, bunu tadil ederek hayvanların beslenmesi 
için bir kanun sevketmişti. Fakat zaruri olarak 
20 gün evvel bu işe başlanmıştı. Çünkü kanun 
tanzim edilip Heyeti umumiyeden çıkıncaya 
kadar orduda büyük bir aksaklık olurdu. Ah
vali fevkalâdenin doğurduğu bir hâdise yü
zünden, vaktinde ordunun ihtiyacını temin ba
kımından yapılmıştır. Şimdiki kanun da aynı 
vaziyettedir. Koordinasyon heyetinin verdiği 
kararla memlekette ekmek miktarı vesikaya 
bağlandı. Halka 375 gram, ağır hizmette bulu
nanlara 750 gram vermiştir. Orduya da 750 
gram vermiştir. Fakat ordunun ihtiyacı, ordu 
efradının her gün manevra ve saire gibi ağır hiz
metlerde çalışma mecburiyeti dolayısiyle onun 
aldığı kalori kâfi gelmemektedir. Kâfi gelme
diği için de ekmek işi çıktığı günden itibaren 
Millî Müdafaa vekâletinin müracaati ve Heyeti 
Vekilenin karariyle askerlere garp vilâyetinde 
bulunanlara 900 gram, şark vilâyetlerinde bulu
nanlara biraz daha fazla olmak üzere bir çare 
düşünmüştür. Her nüfus için ne versin? Diğer 
gıdaların heyeti umumiyesi pahalıdır. Oı . Kar
şılamak için 50 gram pirinç, on gram yağın, 
mahallindeki fiata göre mübadele suretivle or
du efradına kâfi kaloriyi verecek tedabu i a*. n.a-
ğa lüzum görmüştür. Orduyu aç bırakmamak 
için, ordunun ihtiyacı olan kaloriyi vermek için 
ahvali fevkalâde dolayısiyle bunu icraya geçmiş
tir. Ondan sonra Heyeti Vekile lâyihayı hazır
layıp Meclise gelinceye kadar yapmış olduğu 
masrafları bütçede karşılayabilmek ve yer ver
mek için bu suretle bu maddeyi tedvin etmiştir. 
Halbuki encümenimiz bunu geçenlerde de oldu
ğu gibi, kanun tedvini noktai nazarından mu
vafık bulmamış ve bir muvakkat madde ilâvesi
ni kâfi görmüş ve bunu da Heyeti Celilenin 
tasvibine arzetmiştir (Kâfi, kati, reye reye ses
leri). 
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REİS — Muvakkat maddeyi esas madde ola

rak tesbit etmek istiyorsunuz. Bir takrir verin, 
eğer kabul edilirse ikinci madde olarak reye ko
ruz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; Refik Şevket arkadaşımızın ta-. 
rizi Bütçe encümenini de alâkadar etmesi iti
bariyle bir iki söz söyliyeceğim. Belki de ihtiyaç 
kalmamıştır. Arkadaşlar izah ettiler. Bu, bir ka
nuni vecibeyi ifa etmek için Hükümetin bizzarur 
ihtiyar ettiği bir iştir. Her askerin muayyen ka
loriyi alması bizim tanzim etmiş olduğumuz ka
nunların askere vermiş olduğu bir haktır. Bu 
hakkı yerine getirmek Hükümetin üzerine düşen 
bir vecibedir. Buğdaym azlığı dolayısiyle istil
zam edilen vaziyet Hükümeti, bu şekilde noksan 
kalmış olan kaloriyi temine sevketmiştir. Bütçe 
encümeniniz bu iş üzerinde çok durdu ve acaba 
yalnız ekmek vermekle yani esası değiştirmiye-
rek yani emkeği idame etmek mümükün değil 
midir Üzerinde durduk ve binnetice şuna var
dık: Bu şekilde askerin noksan ekmeğine mu
kabil pirinç ve yağ vermek lüzumu katisi var
dır, esasmı kabul ettik ve bu esası kabul ettik
ten sonra Hükümetin zaruret ilcası olarak yap
tığı bu masrafı da kabul ettik. Şimdi gelelim 
Millî Müdafaa encümeninin tanzim ettiği mu
vakkat maddenin taknin usulüne uygun olup ol
madığına. Bu tamamen taknin usulüne uygun
dur. Çünkü her kanunun tarihi neşrinden iti
baren mer'i alması asıldır. Bu, devam ede
cek bir hükümdür ve bu mesele üzerinde 
daima dikkatli bulunmak icabeder. Bu 
hükmü mahfuz tutmak vazifedir. Bunda düşün
mek için sebep var mıdır, yok mudur? Bu suret
le onu encümene almak, ona mukabil muvakkat 
madde ile bunu temin etmek yoluna gittik. Onun 
için Millî Müdafaa encümeninin noktai nazarını 
kabul ile Heyeti Celilenize aynını teklif ediyo
ruz (Reye sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeplere binaen Millî Müda

faa encümeninin hazırladığı muvakkat madde
nin reye konmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun mebusu 
Ruşeni Barkın 

REİS — Muvakkat maddenin birinci madde
den sonra müzakeresini kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hükmü 
20.1.1942 tarihinden bu kanunun neşri tarihi
ne kadar tahakkuk etmiş olan istihkaka da şa
mildir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi reye koyuyorum. Kakül edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tatbi-
ka İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

9. — Askerî tayınat ve yem kanununun ta
dili hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 
Bütçe ve Sıhhat ve içtimai muavenet encümen
leri mazbataları (1/756) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı?. Maddelerin müzakeresine geçilmesi 
ni reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Askerî tayınat ve Yem kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 14 eylül 1330 tarihli Askerî 
tayınat ve yemjkanununun 4 ncü maddesi aşağı
da yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4. — A) Eratın et istihkakı birinci-
kânun, ikincikânun, şubat, mart, nisan ayla
rında sığır eti, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, 
eylül, birinciteşrin ve ikinciteşrin aylarında 
koyun etidir. 

işbu et istihkakım lüzumu halinde sığır eti 
yerine koyun eti veya koyun eti yerine sığır 
eti vermek suretiyle değiştirmeğe Millî Müda
faa vekili salahiyetlidir. 

B) Sığır zayif olmıyacak ve yaşlan 3 - 10 
arasında, koyunlar ise 2 - 4 yaş arasında bulu
nacaktır. 

Seferde veya fevkalâde hallerde sığırlar için 
yaş haddi 12 ye ve koyunlar için de altıya ka
dar çıkarılabilir. 

0) îaze et bulunmadığı takdirde istihka
kın yansı miktannda kıyma veya koyun etin
den yapılmış kavurma verilir. 

D) Asli istihkak olan sığır ve koyun eti 
yerine bunlardan en yüksek fiatta olanının fi-
atmı aşmamak üzere tâyin olunacak bölgeler 
dahilindeki erat için istihkaktan bir kısmının 
ve,/a tamamının keçi eti olarak verilmesine 
Milî Müdafaa vekili salahiyetlidir. 

Bu takdirde kesilecek keçilerin yaş haddi 
koyunlarda olduğu gibidir. 

E) Hayvanların kesilmezden evvel veya 
sonra muayenesiyle yemeğe elverişli olup olma
dığını tâyin etmek veterinerlere, bulunmadığı 
halde tabiplere aittir. 

F) İşbu et istihkaklan tavuk, taze balık 

il] 8.9 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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etleri, yumurta, taze salamur peyniri, havyar, 
tuzlu balık, kuru balık, yağlı sardalya balığı, 
Deyin, pastırma, sucuk, kaşar ve sair peynirler, 
süt, yoğurt ile mübadele edilebilir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. EEÎSİ Gl. KlAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Sıhhat encüme
ni «e muvafakat buyurursa bir teklif yapaca
ğını. Maddedeki (Yoğurt) dan sonra (Vesair 
gıda maddeleriyle.) cümlesinin ilâvesini rica 
ederim, tahdit etmiyelim. 

SIHHAT En. En. REÎSÎ Dr. HÜSAMETTİN 
KURAL (Ağrı) — Burada mübadele edilecek 
olun madde, hayvanı gıda maddesi olan ettir. 
Ve bu (F) bendinde dercedilmiş olan maddele
rin hepside hayvanı gıda maddeleridir. 

Binaenaleyh muhterem Generalin teklif bu
yurmuş oldukları mesail yerine yoğurttan son
ra, yoğurt gibi gıda maddeleri suretiyle kabul 
edilirse, hayvanı olan gıda maddesinin herhan
gi bir cinsten olan gıda maddeleriyle değişmesi 
imkânı bertaraf edilmiş olur. Çünkü asker gı
dasının hepsinin mubayaa edileceği hakkında 
maddeler vardır. Grup halinde zikredilmiştir. 
Binaenaleyh, yoğurt gibi gıda maddeleriyle, de
nildiği zaman hepsini ihtiva eder ve daha sıh
hate muvafık olur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Efendim, muh
terem arkadaşımızın teklif ettiği şey, bütün as
kerî ihtiyacı tahdit ediyor. Askerin bilfarz ko
naklaması halinde bulunduğu mahallin bir ka
saba veya dağ başında bir köy olmasına naza
ran bu mutlaka hayvanı gıda maddeleriyle müm
kün olamaz. Bunun için 3230 numaralı kanunla 
bütün gıda maddelerinin mübadeleye tabi olduğu 
kabul edilmiştir. Askerin bilcümle istihkakı ka
bili mübadeledir. Bunu bütün bütün sıkmak-
tansa, biz yazmamıştık, mademki Sıhhiye encü
meni yazmıştır, bunu süt, yoğurt ve sair gıda 
maddeleriyle tebdil olunabilir, şekline koymalı. 
Bulurlarsa alırlar, yoksa balık, sucuk, pastırma 
gibi şeyleri nereden bulacaktır? 

REİS — Bir takrir verin. 
SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET En. RE

ÎSÎ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Muh
terem arkadaşlar, Askerî tayınat ve yem kanu
nunda eratın yevmi gıdalarının miktarı şu suret
le tâyin edilmiştir: Ekmek istihkakı miktarı tâ
yin edilmiştir. Bu miktarla beraber onun ihtiva 
etmiş olduğu gıda maddeleri yüzde nisbetleri 
dahi tâyin edilmiştir. Ekmeğin içerisinde şu 
maddei albüminiye bulunaca,k, şu kadar maddei 
şahmiye bulunacak, şu kadar da diğer maddeler 
bulunacak. Bunlarm heyeti umumiyesinin mu-
hassalası olan kalorisi de yazılmıştır. Et de böy
ledir. Miktarlarını söylemiyorum. Et verilecek, 
fakat verilecek etin içinde maddei albüminiye şu 
kadar olacaktır, yağ da şu kadar olacaktır. Bun
lar içinde bulgur da vardır. Heyeti umumiyesi 
böyledir. Kanun, bu maddeler bulunmadığı va-
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kit bunların mübadele edilebileceğini kabul et
miştir. Et bulunmadığı zaman ne ile mübadele 
edilebileceği bu lâyiha ile arz ve teklif edilen 
madde izah etmiştir. Et bulunmadığı zaman et, 
kendi smıfma ait olan maddelerle mübadele edi
lir. Binaenaleyh bu kayıt eskiden mevcut idi. 
Sıhhat encümenince buna dokunulmamıştır. Yal
nız kesilecek olan sığırların yaş hadleri tâyin 
edildiği için dana ismi çıkarılmıştır. Kanunda 
bulgur da esas gıdalardan kabul edilmiştir. Bu 
bulunmadığı vakit bununla tebdil edilebilecek 
olan maddelerin isimleri de zikredilmiştir. Bun
lar içerisinde mevaddı karboniyesi fazla olan 
maddeler de bir sınıf olmak üzere zikredilmiştir. 
Sade yağ bulunmadığı takdirde bununla müba
dele edilecek maddeler dahi zikredilmiştir. Bi
naenaleyh burada hayvani madde ve et. Bu esas 
gıdayı teşkil eden etin mübadelesinde kanu
nun eskidenberi kabul ettiği şekil tekrar ka
bul edilmiştir. Fakat 2326 sayılı kanunun ikin
ci maddesinde askerî gıdaların hepsinin kabili 
mübadele olduğuna dair kayıt vardır ve bu 
şekilde yazılmış olan madde musarrahtır, me
tin mutlaktır. Esasen bu kanun askerî gıdala
rın kabili mübadele olduğunu kabul etmiştir. 
Fakat 2326 numaralı kanunla asker gıdasma 
300 gram yaş, 109 gram kuru sebze, 10 gram 
şeker, bir gram cay ilâve edildiği için bunlar
dan hangilerinin diğerleriyle kabili mübadele 
olduğu anlaşılmamaktadır. Bunun için 2326 nu
maralı kanunun zabıtlarına baktık, burada da 
asker gıdalarının hepsinin mübadelesine dair 
bir şey yoktur. Hükümetin esbabı mucibesindî 
dahi bu maddenin konulmasındaki sebep zik-
redilmemketedir. Vakıa lâyiha muhtelif encü
menlerden geçmiştir. Fakat Sıhhiye encüme
ninden geçmediği için bu kanunun maddesin
den encümenin ne murat ettiğini anlamak im
kânı yoktur. Eğer bu fıkra ilâve edilmemiş 
olsaydı kanunun eskidenberi mevcut olan mad
desi bir sebep mevcut olmaksızın kaldırılmış 
olurdu. «Saire» ilâve edilmiş olursa, bu, eğer 
diğer hayvani maddelere matuf ise bu «saire» 
de mahzur olabilir. Bulgurla mübadelesi müm
kün olan yeşil sebze ve sair şeylerle mübadele
sini mutazammm olursa o vakit Sıhhiye encü
meni de, iştirak eder. «Saire» yi kabul bu
yurduğunuz takdirde «saire» ile kendi sınıfın
dan olan gıdaların hangisi değiştirilmek mev-
zuubahis olursa olsun Sıhhat encümeninizce de 
bir mahzur görülmez. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Efendim, bende
niz bu kanundan bir şey anlamadığımı arzede-
ceğim. Hükümet esbabı mucibe olarak bize 
üç buçuk satırlık yazı yazıyor. Müsaadenizi 
rica ederek okumak isterim: «240 sayılı Koor
dinasyon heyeti kararı üzerine memleketimiz
deki çift ve koşum hayvanları için Hükümetçe 
istihdaf olunan maksat ve gaye gözönünde bu
lundurularak mezkûr lâyihanm bu husustaki 
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isteklere uygun olacak surette tadili ile aldığı 
yeni metni ilişik olarak sunulmuştur.» 

işte Koordinasyonun bu kararı nerede, Millî 
Müdafaanın kararı nerede? 

MİLLÎ MÜDAFAA En. Rs. 01. KlAZIM SE-
VÜKTEKlN (Diyarbakır) — Millî Müdafaa en
cümeninin teklifini okuyun. 

REFlK İNCE (Devamla) — îki gözüm, onu 
da okudum, üçünü de okudum. Bunların he
yeti mecmuası, bu işin neye ait olduğu hak
kında sarahat, malûmat verilmesidir. Nerede 
kaldı ki benim anladığıma göre ve şimdi Hü
samettin arkadaşımın verdiği izahttan anladı
ğıma göre mümkün olabildiği kadar mübadele 
edilebilecek şeyler aynı cinsten olmak şart. 

Şimdi bu şartı esas ittihaz ederek okuyorum: 
F fıkrasını okuyorum, Kiazrm Sevüktekin 

arkadaşımın da dinlemesini ve benim anladığım 
gibi anlamasını rica ediyorum: «işbu et istih
kakları tavuk, taze balık etleri, yumurta, ta
ze salamur peyniri, havyar, tuzlu balık, kuru 
balık, yağlı sardalya balığı, beyin, pastırma, 
sucuk, kaşar ve sair peynirler, süt, yoğurt 
ve sair gıda maddeleriyle mübadele edilir.» Bu 
yetmiyormuş gibi, «süt, yoğurt ile mübadele 
edilebilir» diyor. Bir defa sair mübadele edi
lecek gıda maddesi ne kaldı ki? Şimdi benim, 
verilen izahattan anladığıma göre, bunda ter
tip hatası var gibi geliyor ve anladığıma göre 
şöyle olacaktır: İşbu et istihkakları tavuk, ta
ze balık etleri, (noktalı virgül) yumurta, taze 
salamura peyniri (noktalı virgül) havyar, tuzlu 
balık (noktalı virgül) kuru balık, yağlı sardal
ya balığı; pastırma, sucuk, kaşar ve saire... 
Yani hangi maddelerin hangi maddelerle kar
şılaştırılacağı gösterilmek lâzımgelir gibi geli
yor bana. izahattan bunu anlıyorum. Halbuki 
bu maddeyi okurken, elinde et var mı çık çar
şıya balık al, yumurta al, sucuk al... 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. Rs. 01. KİAZIM SE-
VÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Ankara'da, otur
duğun yerde değil mi? 

REFİK İNCE (Devamla) — Tavuk al gibi 
mânalar çıkıyor. Böyle karma karışık bir kanun 
olmaz. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. Rs. 01. KlAZIM SE-
VÜKTEÎN (Diyarbakır) — Sıhhiye encümeni
ne söyle. 

REFÎK İNCE (Devamla) — Bu işi maksa
da göre tahrir etmek lâzımgelir ki karışıklığa 
mahal kalmasın. 

MÎLLÎ MYDAFAA En. REÎSÎ GENERAL 
KlAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Biraz 
tasdi edeceğim, koordinasyon kararı üzerine Zi
raat vekâleti ile Millî Müdafaa vekilliği bu lâ
yihanın tanzimini münasip görmüşler. Encü
mene, Ziraat vekâletinden bir memur çağırdık. 
Ziraatte ve nakil işinde kullanılan hayvanlar çok 
kesiliyor. Bunlar, 12 sene gibi uzun bir zamanda 
türeyor. Halbuki verimi dört sene olan hayvan

lar kesimde kullanılsın dedi. Altı ayda koyun 
ve keçi verilip sığır eti altı aya inhisar etsin. 
Eski kanunun yani 1330 senesinde yapılan ka
nunun dördüncü maddesine Sıhhiye encümeni
nin ilâve ettiği fıkra vardır. Biz bu fıkrayı yaz
madık, hiç birisinin, hiç bir vakit verildiği yok
tur. 1926 senesinde kabul buyurulan 2326 nu
maralı kanun ile, askerin yiyeceği kabili müba
deledir. Ona göre askere 250 gram et verilir. 
Bundan kesilip yerine daha başka, kaloriyi te
min edecek gıda vermek her zaman mümkün olur. 
Bazan ne yoğurt, ne de süt bulunur. Fakat bul
gur, fasulye, nohut bulunabilir. Bunun için 
buyurdukları son fıkrayı arzetmeye lüzum gör

medik. Huzurunuza takdim ettiğimiz maddede as
kere, bir kıtanın bulunduğu mahalle göre verilen 
ve istihkakından olmayan herhangi gıda mad
desi verilmesini mümkün kılmayı arzediyoruz. 

M. M. VEKÎLÎ 01. ALÎ RIZA ARTUNKAL 
(Manisa) — Arkadaşlar, bu kanun eski mev
cut kanunun muaddel şeklidir. Bu et işinde 
yaşlar tahdit edilmiştir ve bu kanun muahhar
dır. Bundan evvelki kanunda, bilcümle istih
kak kabili mübadeledir denildiği halde, şimdi 
yaptığımız kanun muahhar olduğu için oraya 
Millî Müdafaa encümeninin dediği şekli koymaz
sak hepsi kabili mübadele olmaz, ordu da mali
yecilerden, defterdarlardan müşkülât görür, ta
kılırlar. 

Havyar ve saireye gelince, eski kanunda mev
cuttur, kaldırılmak istendiği halde kalmış, yeni 
konmuş bir şey değildir. Yumurta hakkında 
bir mesele var. Çünkü bizim revirlerimiz var
dır. Dağ başmda kalmış bir hastaya bakarken 
hesap memuru ve doktorlar buna müsaade ve
rebilsin denilmiştir. Fakat şimdiye kadar kim
seye havyar verilmemiştir. Binaenaleyh bu şe
kil kabul edilmezse sirke ve saireyi mübadele 
için madde kabili tatbik olmıyacaktır (Reye, re
ye sesleri). 

SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET En. RE
İSİ HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Bnedeniz 
bir kelime arzedeceğim: Buradaki havyar, ge
neralin buyurduğu gibi, eski kanunda da var
dı. Biz de aynen aldık. Hakikaten kuvvei gıda-
iyesi olan bir maddeyi sırf pahalılığından dola
yı çıkarmağı doğru bulmadık. Icabettiği vakit 
ordumuzun eratına havyar da verilebilir. 

BÜTÇE En. REÎSÎ ÎSMET EKER (Ço
rum) — Efendim, Millî Müdafaa encümeni ile 
Bütçe encümeni Hükümetin teklifini aynen ka
bul etti. Sebebi; Hükümetin teklifi yalnız 4 ncü 
maddenin değiştirilmesinden ibarettir. Sıhhat 
encümeninin koyduğu fıkra ile mevcut salâhiyet 
ve hüküm genişletilmiştir ve bundan dolayı bu 
karışıklık olmuş ve bu mâna anlaşılmıştır. Bi
naenaleyh Millî Müdafaa encümeni ile Bütçe 
encümeninin kabul ettiği, esasen 4 ncü madde
nin değiştirilmesi olduğu için bir karışıklığa 
mahal kalmamak üzere Hükümetin bu teklifi-
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nin reye konulmasını rica ediyoruz. 

Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri Hükü
metin teklifini aynen kabul etmiştir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. RE
İSİ HÜSAMETTIN KURAL (Ağn) — Açıkta 
kalır. 

İSMET EKER (Çorum) — Salâhiyet mev
cuttur, açıkta kalan yoktur. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. RE
İSİ HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Ben sa
lâhiyet görmüyorum. Yüksek Heyet öyle tak
dir buyurursa mesele kalmaz. 

M. MÜDAFAA En. M.M. RUŞENl BARKIN 
(Samisun) — Bütçe encümeni noktai nazarının 
kabulünü rica ederiz, Hükümetin teklifinin ay
nıdır. 

REİS — Hüsamettin Bey, Hükümetin tekli
finin reye konulmasını istiyorlar, kabul ediyor-
mu sunuz? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. RE
İSİ HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Muhte
rem Millî Müdafaa encümeni Reisinin teklif 
etmiş olduğu gibi «.. Yoğurt vesair gıda...» şek
linde olursa mahzur kalmaz, bu şekilde kabu
lünü muvafık bulurum. (Reye Reis Bey reye 
sesleri). 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. (Hangi 
maddeyi sesleri, gürültüler). Encümen muvafa
kat ederse... 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Efendim; Sıhhiye encümeninin maddesinde 
telif itibariyle yanlış vardır. A, B diye fıkra
lara ayrılmıştır. Bu fıkralar müstakil değil
dir. Hükümetin teklifini Bütçe ve Millî Müda
faa encümenleri aynen kabul etmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bilmiyorum Sıh
hiye encümeni iştirak etmezse bu iki encümenin 
talebi gürültüye mi gidecek? Reye koyunuz, bi
zim reylerimiz de tezahür etsin, mesele kalmasın. 

REİS — Görülüyor ki, Sıhhiye encümeni di
ğer encümenlerin noktai nazarını kabul ediyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Sıhhiye encüme
ninin «F» fıkrası Hükümetin teklifinde yoktur. 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzeylediğim sebeplere binaen Hükümet tek
lifinin reye konmasını arzeylerim. 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

REİS — Teklifi reye arzediyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi Hükümetin birinci maddesini okuyo
ruz: 
Askerî taymat ve yem kanununun tadili hak

kında kanun 
MADDE 1. — Taymat ve yem kanununun 

I 4 ncü maddesi aşağıda yazıldığı şekilde tadil 
edilmiştir: 

Madde 4. — Eratın et istihkakı birinci kâ
nun, ikincikânun, şubat, mart, nisan aylarında 
sığır eti; mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, 
birinci ve ikinciteşrin aylarında koyun etidir. 

İşbu et istihkakını lüzumu halinde sığır eti 
yerine koyun eti veya koyun eti yerine sığır eti 
vermek suretiyle değiştirmeğe Millî Müdafaa 
vekili salahiyetlidir. 

Sığırlar zayif olmıyacak ve yaşlan 3 - 10 
arasında bulunacaktır. Koyunlar da 2 - 4 yaş 
arasında bulunacaktır. 

Seferde veya fevkalâde hallerde sığırlar 
için yaş haddi 12 ye ve koyunlar için de 6 ya 
kadar çıkanlabilir. 

Taze et bulunmadığı takdirde istihkakın 
I yarısı miktarında kıyma veya koyun etinden ya

pılmış kavurma verilir. 
Asli istihkak olan sığır ve koyun eti yerine 

bunlardan en yüksek fiatta olanmın fiatını 
aşmamak üzere tâyin olunacak bölgeler dahilin
deki erat için istihkaktan bir kısmının veya ta
mamının keçi eti olarak verilmesine Millî Mü
dafaa vekili salahiyetlidir. 

Bu takdirde kesilecek keçilerin yaş haddi 
koyunlarda olduğu gibidir. 

Hayvanlann kesilmezden evvel veya sonra 
muayenesiyle yemeğe elverişli olup olmadığını 
tâyin etmek veterinerlere, bulunmadığı halde 
tabiplere aittir. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10. — Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ve Ma
liye Bütçe ve Millî Müdafaa encümenleri mazba-
tala.-ı (1/550) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddeleri

ni değiştiren kanun 
MADDE 1. — 26.1.1939 tarih ve 3575 sa

fi] Birinci müzakeresi 32 nci inikat zaphn-
dad> r. 
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yılı kanunun 7 nci, 22 nci, 33 ncü ve muvakkat 
üçüncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 7. — «A» kısmı: Subaylarla askerî 
namurlar, ücretli veya yevmiyeli muvakkat me
mul' ve işçilerle müstahdemlerden ibarettir. 

«B» kısmı: Ücretli veya yevmiyeli daimî 
memur ve işçilere muhsustur; 

«A» sınıfına mensup olanların hakları san
dığın «A» kısmından ve «B» sınıfına mensup 
olanların haklan «B» kısmından verileceği gibi 
bütçede «A» ve «B» kısımlarına ait masraf nis-
betleri de gösterilir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Tahsis olunacak tekaüt aylık
larının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir : 
Memur ve işçilerin te
kaüde hak kazandığı Tekaüt edilecek memur 
tarihe kadar sandığa ve işçilerin son aylıkla-

iştirak seneleri rınm % nisbetleri 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 ve daha fazlası 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 
52,5 
54 
56 
58 
60 

Şu kadar ki, memur ve işçilerin aylık ve yev
miyelerine ve hizmet müddetlerine ve yukarıki 
cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis edilecek te
kaüt aylığı, fiili hizmet müddeti aynı olan bir alt 
derecedeki Devlet memuruna 1683 sayılı kanu
nun dördüncü maddesine bağlı cetvel mucibince 
bağlanacak tekaüt aylığı miktarını geçemez. 
Geçtiği takdirde bu miktara indirilir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Madde 33. — Vazife başmda vukua gelen 

kazalarda «11 nci maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı olan tam veya külli» maluliyete uğrıyan 
(B) smıfı mensuplarının hizmet müddetlerine 
bakılmaksızın son aldıkları aylıgm yüzde 70 ini 
geçmemek üzere nizamname ile tâyin edilecek 
dereceler üzerinde tekaüt maaşı tahsis olunur. 

Fabrikalarda çalışmalarına mâni teşkil et-
miyecek derecede cüzi maluliyete uğrayanlara 
kazanın vukuu günündeki yevmiyesinin altı yüz 
mislinin - maluliyet cetvelindeki emsaline göre 
tesbit edilecek - yüzdeleri verilir. 

Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve 
yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağ
lanır: 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
hayatı müddetince veya tekrar evleninceye ka
dar ölenin son aylığmm % 30 n; 

B) öz evlâtlarından her birine 18 yaşmı 
dolduruncaya kadar bu aylığın % 15 i, çocuk
lar ana ve babadan yetim ise her birine % 25 i 
nisbetinde aylık bağlanır. Ana ve babadan ye
timlik sonradan vukua gelirse tahsis olunan ay
lık o tarihten başlryarak % 25 nisbetine çıkarı
lır. Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bulunu
yorlarsa 31 nci madde mucibince muamele olu
nur. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 3. — Bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren 10 sene zarfında 60 ya
şmı doldurmuş olan veya maluliyet sebebiyle 
vazifeden çıkarılacak bulunan «B» kısmı men
suplarına, hizmet müddetleri 20 seneyi dol
durmamış olsa dahi diledikleri takdirde tazmi
nat yerine 25 senede almaları lâzımgelen te
kaüt maaşının her hizmet senesine ait kısmı 
için 25 de bir hesabiyle tekaüt maaşı tahsis 
edilir. Ancak bunlardan 3575 numaralı kanu
nun neşri tarihi olan 7 . II . 1939 da «B» sını
fına nakle hak kazanmış ve bu sınıfa nakledil
mek üzere amirlerince inhası yapılmış olupta 
henüz muamelesi tekemmül etmeden vefat eden
ler bu sınıfa nakli yapılmış addedilerek «B» 
sınıfı haklarından istifade ederler. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo

rum: Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

11. -— Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gür
büzdün cezasının affına dair kanun lâyihası ve 
Addye encümeni mabatası (1/757) [1] 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Efendim ruznamemizin sonuncu maddesin
de bir af lâyihası var. Bunun müstacelen müza
keresini rica ediyorum. (Muvafık sesleri) 

REÎS — Lâyihanın müstacelen müzakeresi 
teküf ediliyor. Bu teklifi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gürbüz'ün 
mahkum olduğu cezanın affı, hakkında kanun 

MADDE 1. — Jandarma yüzbaşısı Abdür
rezzak Gürbüz'ün mahkûm bulunduğu on ay, 
yirmi gün hapis ve iki ay memuriyetten mah-
ıanıiyet cezaları bütün hukuki neticelerine şâ

mil olmak üzere affedilmiştir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler. 

İer... Kabul edilmiştir. 
Etmiyen-

MADDE 2. 
muteberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler 

İCabıü edilmiştir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

Etmiyenler... 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil 

bazı daire bütçelerinde münakale yapılması 
hakkındaki kanuna, kabul suretiyle (256) zat 
rey vermiştir. Kanun (256) reyle kabul edil
miştir. 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna (264) zat rey vermiştir. Muame
le tamamdır. Kanun (264) reyle kabul edilmiş
tir. 

5 — TAKRİRLER 

1 — Seyhan mebusu Hilmi Uran ve Trabzon 
mebusu Hasan Saka'nın Meclis içtimainin 16 
mart 1942 pazartesi gününe talikına dair takriri 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
1 ürinciteşrin 1941 tarihinden bugüne kadar 

Hükümetten gelen lâyiha ve tefsirlerin mühim 

[1] 85 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ve müstacelleri intaç edilmiş olduğundan Meclis 
içtimainin 16 mart 1942 pazartesi gününe tali
kini teklif eyleriz. 

Trabzon mebusu Seyhan mebusu 
Hasan Saka Hilmi Uran 

REÎS — Takriri kabul buyuranlar . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

16 mart pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati: 19,55 

DÜZELTME 

30 ncu inikat zaptında aşağıdaki düzeltme yapılmıştır: 

Sayıfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

123 16 ...Teşkilâtı Esasiye kanununun 14 ... Teşkilâtı Esasiye kanununun 17 
ncü maddesi... nci maddesi... 
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1941 malî yılı muvaaenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde münakale yapılması hakkın

daki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahimr 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Bahkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

îsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Azı i adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

42Q 
256 
256 

0 
0 

173 
0 

[Kabul edenler] 
1 Bilecik 

Dr Muhlis Suner 
Kasım Gülek , 
Memduh Şevket Esen-
dal 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 

' Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Avni Yukaruç i 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili | 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
r\\. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat ı 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 

1 Salih Başotaç 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev GÖle 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
tzzet Arakan 

' Osman Işın . 
Gazianteb 

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

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
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Dr Muhtar Bcrkcr 
Emin Tnankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
A l.ıf Kavındır 
Fakihe övmen 
(il. Kâzım Karabekir 
îbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli Oo-ei 
Ziya Karam ursal 

İzmir 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Alderair 
Nazını tlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yuı.us 

Kars 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abiciin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

t : 34 2.2 
K" rklareli 

01. Burhanettin Denker 
FTamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
tzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Galip Gül tekin 
Tzzet Erdal 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Bay dar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artnnkal 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nam i Drını 
Osman Ercin 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
i Dr. Kemali Bayizit 

Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

. 1942 C : 1 
I Mardin 

Rdib Ergin 
Gl. Sev fi Düzgören 
Hasan Menemerıcioğln 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferit Talav 
Faik Soylu 
Hal id Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
\)r. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdı Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
I Ali Zırh 

Fuad Sinnen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 

i Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Nala Bekmen 

Sinoh 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mcrgube Gürlcyiik 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Peke! 
Hasip Aİımed Aytnna 
Muammer Develi 
Nâzını Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 

, Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
I Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 

Yoz<jad 
Aİımed Sungur 
Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurl 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
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[Reye iştirak etmeyenler] 
Âfyonkarahisar 

Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 

Ağrı 
01. Kemal Doğan 
Halid Bayrak (I. Â.) 

Amasya 
Rsad Uras 

Ankara 
Alımed Ulus 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı (M.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Emir (M.) 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 

Bitlis 
Süreyya ürgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (M.) 

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

• Çorum 
ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Ham di Berkman 
Emin Aslan Tokad 

Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
\)v. 1. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed (M.) 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar (M.) 
Yusuf Ziya Özer 

Gazimde]) 
Dr. Memed Ali Ağa kay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Sonıyürek 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

Haıay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 

Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

îstanbıd 
Abidin Daver 
rVhmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
ismail Hakkı Ülkümen 

Sadettin Uras 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Benal Anman (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Reşad Mimaroğiu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şe raf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk (M.) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
örıer Taşcıoğlıı 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Mumed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türe) 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay (M.) 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâeüin Tiridoğlti 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaş'i 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erekmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Dr Hilmi Oy taç 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker (M.) 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Yaşar özey 

M araş 
Hasan Reşit Tankut 
Memed Erten (M.) 

Mardin 
I )r. T\\7:A Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpavu 
(î. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde. 
Dr. Abravaya Marma
ralı 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Dr. Saim Ali Dil em re 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır < 
Memed Ali Yörüker : 

Zühtü Durukan. 

m 



Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Çam 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 

Hikmet Işık 
Mitat Şükı.ü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Halit Nazmi Keşmir 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (M.) 
Hasan Saka 

TunceM 
Mitat fev.el 
Sami Erkman 

Vrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Razi Soyer (M.) 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Uugan (M.) 

Münib Boya (M.) 
Yozgad 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazım Atıf Kuyucak 
Mustafa Bozma 
Yusuf Ziya özençi 

\>G<i 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demire] 
Fevzi Dalâat 
Muammer Eriş 

Rifat 4raz 

Aza adedi : 42Q 
Reye iştirak edenler : 264 

Kabul edenler : 264 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 165 
Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 
Antalya 

Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım özaip 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım. Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

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

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necini Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
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. X 

Fâzıl Nazmı ftükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artuıı 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arukan 
Osman Işın 

GazianUb 
Ahmed Aksu 

Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu j 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri i 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel I 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin tnankur 
Refet Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

Ispart'i 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyiiz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal J 

İzmir I 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Kahraman Ankh 

Ömer Küntay 
Kastamonu 

Ab idin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Ktrşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
tzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 

Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Neemi Seimen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
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teyt'ik Tarmaiı 
Siird 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmerı 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş, 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci D em ira ğ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 

JL «f% M . Â 

Mergube Gürleyük 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekcl 
Hasip Ahmed Aytuııa 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

İ94â Ö : İ 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
M it at Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Vah 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak (I. A.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı (M.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esat Sum er 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğhı 
Hayrettin Karan 
Memed Emir (M.) 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (M.) 

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

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. î. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed (M.) 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlıı 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
îstamat özdamar (M.) 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdul 1 ah Mursa 1 oğlu 
(M.) 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

içel 
Ferid Celâl Güven 

istanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

Galib Bahtiyar Göker 
01. Refet Bele 
ismail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Benal Arıman (M.) 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 

Hasan Âli Yücel (V.) 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Esad özoğuz 
Eteni İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk (M.) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Um ay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyi'eli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 
Ali Muzaffer Göker 
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AH Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Puad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Okay (M.) 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Aîihri Pektaş 
Mııttalib öker (M.) 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Ya.fvr özey 

î : 34 2 . 2 . 
Maraş 

Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halit Onaran 
trfan Ferit Alpaya (î. 
A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlaı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhçoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmara! 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
tsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 

1942 C : 1 
Samsun 

Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Çam 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayı 
Yusuf Kemal Tengirsenl; 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Halit Nazmi Keşmir 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (M.) 
Hasan Saka 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

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

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyuca k 
Mustafa Bozma 
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S. Sayısı :8I 
İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı kanu

nun 36 ncı maddesi hükmünün şümulüne girip girme
diğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve İktisat, 

Gümrük ve inhisarlar, ÂdEiye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mezhataları (3/421) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 27 . XI . 1941 
Sayı : 6/5254 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4040 sayılı kanunun 30 ncı maddesi -'hükmünün, 3437 sayılı kanunun 115 nci maddesiyle her 
türlü vergi ve resimden muaf tutulmuş olan ihraç olunacak yaprak tütünlere de şamil olup ol-
madğınm tefsiri hakkındaki Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin 15 . II . 1941 tarih ve 31172 sayılı 
teklifiyle Maliye vekilliğinin hu işe müteallik 22 . İT . 1941 tarih ve 23250/127/29535 sayılı mü-
talâanamesi suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

işin tefsir yoluyla halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil V. 
Ş. Saraçoğlu 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği Gümrük işleri Md. TC. 3 ifadeli 31172 sayılı ve 15 . I I . 1941 
tezkere suretidir 

Yüce Başvekilliğe 
Fevkalâde vazıyet dolayısiyle nazı resim ve vergilere zam icrası hakkindaki 3828 numaralı kanuna 

ek olan 4040 numaralı kanunun 36 ncı maddesiyle icra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân olunacak
lardan maada ihracat eşyasından % 3 nisbetinde ihracat vergisi abuması kabul edilmiş ve bu ka
nunun 37 nci maddesinde de ihraç vergisinden muaf olan eşya gösterihniştir. 

Bu kanun gerek Hükümetin mucip sebepler lâvihasmda ve gerek Büvük Millet Meclîsi encü
men mazbatalarında gösterildiği üzere Avrupa harbinin do^urdurnı buhrana tesirleri altında 
bir taraftan Gümrük gelirinin azalması differ taraftan Millî müdafaa masraflarının artması neti
cesinde mevcut vercrilerin verimini arttırmak ve Hazin eve yeni îrelir kavnaklan temin etmek kaverusu 
ile konmuş bulunduğuna oröre 37 nci madde istisna edilmiş ve 36 ncı madde ile verilmiş salâhiyete is
tinaden ileride icra Vekili esi Heyetince müstesna tutulacak olanlardan maada bütün ihraç madde
lerimizden bu verginin alınması ieabetmekte bulunmuştur. 

Bu itibarla 3437 numaralı ve 10 . VI . 1938 tarihli Tütün ve tütün inhisarı kanununun 115 nei 
maddesinin, (Türkiyede yetişen yaprak tütünler tüccarın mükellef olduğu kazanç vergisi hariç 
olmak üzere Hazineye ve Idarei hususiye!ere ait her nevi vergi ve resimlerden ve bu kanunla inhi
sar altında bulunan maddeler, asıl gümrük resminden gayri Hazine ve belediyeye ve Idarei husu-
siyelere ait bütün vergi ve resimlerden muaftır) suretindeki hükmünün zımnen kalkmış olacağı 
ve Türkiye'den ihraç edilecek yaprak tütünlerden de % 3 ihraç vergisi alınması lâzımgeleceği 
düşünülmüş ve Maliye vekilliği de bu mütalâamıza iştirak eylemiştir. 

Ancak mezkûr 3437 sayılı kanun, yaprak tütünleri bütün vergilerden muaf tutan hususî bir ka
nun olduğundan 4040 sayılı kanun muahhar bir kanun olmakla beraber, açıkça kaldırıldığına dair 
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bir kayıt olmadıkça, bu hususi kanun hükmünün m er M kalacağı mülâhazası, ihraç olunacak yaprak 
tütünlerden bu verginin alınması hususunda tereddüdü mucip olmaktadır. 

Yüksek 'makamlarınca da tasvip buyurulduğu takdirde ihraç olunacak yaprak tütünlerin de 
4040 sayılı kanunun 36 ncı maddesi şümulüne girip girmediğinin tefsiri için keyfiyetin Büyük 
Millet Meclisine arzına müsaadelerini en derin saygılarımla rica ederim. 

Gü. I. V. 
R. Karadeniz 

Maliye vekilliği Varidat umum müdürlüğü Ş. 2. ifadeli 23250/127/29535 sayılı ve 
22. X I . 1941 tarihli tezkere suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 numaralı ka

nuna ek 4040 numaralı kanunun icra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân olunacaklardan maada ih
racat eşyasından % 3 nisbetinde ihracat vergisi alınması hakkındaki 36 ncı maddesi hükmünün 
3437 numaralı Tütün ve tütün inhisarı kanununun yaprak tütünlerinin bütün vergilerden muaf bu
lunduğuna dair olan 115 nci maddesi hükmünün kaldırmış olup olmadığı hususunda tereddüt edil
diğinden bahsile bu cihetin tefsiren halline müsaade buyurulması hakkında Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinden Yüksek makamlarına sunulup vekâletimize havale buyurulmuş olan 15 . X I . 1941 ta
rihli ve 31172 sayılı yazı mütalâa ve keyfiyet tetkik edildi. 

4040 numaralı kanunun 36 ncı maddesiyle ihracat maddelerine konulmuş olan % 3 nisbetinde-
ki ihracat vergisinden ne gibi eşyanın muaf olduğu mezkûr kanunun 37 nci maddesinde tasrih olun
muştur. 3437 numaralı Tütün ve tütün inhisarı kanununun 115 nci maddesinde her ne kadar Tür-
kiyede yetişen yaprak tütünlerin bütün vergi ve resimlerden muaf bulunduğu hakkında bir hüküm 
mevcut ise de 4040 numaralı kanun dahi fevkalâde zamlara maksur ve münhasır hususi bir kanun 
olmak ve 3437 numaralı kanundan muahhar bulunmak itibariyle 4040 numaralı kanunu sözü geçen 
37 nci maddesinde sayılı eşya ve maddelerden gayri bütün ihracat eşyasından bu verginin alınması 
zaruri olduğu ve bu suretle 3437 numaralı kanunun 115 nci maddesi hükmünün de zımnen kalkmış ol
duğu mütalâa kılınmaktadır. 

Bununla beraber Gümrük ve inhisarlar vekâletinin bu husustaki tereddüdünün izalesini teminen 
ihraç olunacak yaprak tütünlerin de 4040 sayılı kanunun 36 ncı maddesi şümulüne girip girmedi
ğinin tefsiri için keyfiyetin Yüksek Meclise arzında bir mahzur mülâhaza edilmemekte olduğunu ve 
müşarünileyh vekâletin yazısının ilişik olarak takdim kılındığını saygılarımla arzeylerim. 

Maliye vekili 
F. Ağrah 

( S. Sayısı : 81 ) 



İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Esas No. 3/421 9 . XII. 1941 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

4040 sayılı kanunun 36 ncı maddesi hükmü
nün, 3437 sayılı kanunun 115 nci maddesiyle 
her türlü vergi ve resimden muaf tutulmuş olan 
ihraç olunacak yaprak tütünlere de şamil olup 
olmadığının tefsiri hakkında Başvekâletten ya
zılan 6/5254 sayı ve 27 ikinci teşrin 1941 tarihli 
tezkere ile merbutları Gümrük ve inhisarlar ve 
Maliye vekillerinin bu hususa dair olan tezkere
leri encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
keyfiyet Maliye ve Gümrük ve inhisarlar ve
killeri hazır bulundukları halde tetkik ve müta
lâa olundu. 

4040 numaralı kanunun 36 ncı maddesiyle 
tcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân olunacak
lardan maada ihracat eşyasından % 3 nisbetinde 
ihracat vergisi alınması kabul edilmiş ve mez
kûr kanunun 37 nci maddesinde de ne gibi eş
yanın bu vergiden muaf olduğu tasrih olunmuş
tur. 

3437 numaralı ve 10 . VI. 1938 tarihli Tütün 
ve tütün inhisarı kanununun 115 nci maddesin
de her ne kadar (Türkiyede yetişen yaprak tü
tünler tüccarm mükellef olduğu kazanç vergisi 
hariç olmak üzere Hazineye ve Idarei hususi-
yelere ait her nevi vergi ve resimlerden ve bu 
kanunla inhisar altında bulunan maddeler, asıl 
gümrük resminden gayri Hazine ve belediyeye 
ve îdarei hususiyelere ait bütün vergi ve re
simlerden muaftır) denilmekte ise de işbu ka
nunun tedvini esnasında esasen memleketimizde 
ihracat vergisi mevcut bulunmaması ve fevka
lâde ahval dolayısiyle 4040 numaralı kanunla 

bazı vergilere zam yapıldığı gibi yeniden bazı 
vergilerde ihdas edilmiş olması ve bu meyanda 
ihracat vergisi de ihdas edilmiş bulunması ve 
hangi maddelerin bu vergiden muaf olduğu da 
37 nci maddede yazılı olup ihraç olunacak yap
rak tütünlerin bu meyanda zikredilmemiş bu
lunması vazıı kanunun bu maddenin ihracat ver
gisinden istisnasını istilzam eylemediğini sa
rahaten göstermekte olduğu gibi bu günkü ik
tisadi durumda yaprak tütünlerin ihracat vergi
sinden istisnasını icabettirir bir mahiyette olma
dığından 4040 numaralı kanunun 36 ncı maddesi 
hükmünün yaprak tütünlere de şamil olduğu 
neticesine vanlmış ve bu itibarla ortada ayrıca 
tefsire muhtaç bir cihet görülememiştir. 

Havalesi veçhile Gümrük ve inhisarlar encü
menine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
îk. En. Reisi M. M. Kâtip 

Giresun Rize Bilecik 
7. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 
Afyon K. Ankara Ankara 

Bere Türker M. Eriş A. Ulus 
Diyarbakır Gazianteb îçel 

V. Necdet Sünkitay Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker 
istanbul Kars Rize 
A. Dav er K. Arıklı H. Cavid 
Konya Konya Zonguldak 

Kâzım Okay H. Dikmen H. Karabacak 
Zonguldak 
M. Bozma 

( â. Sayısı : 81 ) 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 

Esas No. 3/421 
Karar No. 5 

13 . XII . 1941 

Yüksek Eeisliğe 

4040 numaralı kanunun 36 ncı maddesi hük
münün 3437 sayılı kanunun 115 nci maddesiyle 
her türlü vergi ve resimden muaf tutulmuş olan 
ihraç edilecek yaprak tütünlere de şâmil olup 
olmadığının tefsiri hakkında Başvekâletten 
Yüksek Reisliğe yazılan 27 ikinciteşrin 1941 
tarih ve 6/5254 numaralı tezkeresiyle Maliye, 
Gümrük ve inhisarlar vekâletlerinin bu husus
taki mütalâalarını havi tezkere suretleri ve İk
tisat encümeninin mazbatası encümenimize de 
havale buyurulmuş olmakla keyfiyet Maliye, 
Gümrük ve inhisarlar vekâletleri namına gön
derilen memurlar da hazır oldukları halde mü
talaa ve tetkik edildi. 

4040 numaralı kanunun 36 ncı maddesi icra 
Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân olunacak eş
yadan başka ihracat eşyasından % 3 nisbetinde 
ihracat resmi alınmasını âmir bulunduğuna ve 
37 nci maddede dahi ne gibi eşyanın bu vergi
den muaf tutulacağı tasrih edilmiş olduğuna. 
ve esasen 4040 numaralı kanun Avrupa harbinin 
doğurduğu buhranın tesirleri altında bir taraf
tan gümrük gelirinin azalması diğer taraftan 
Millî Müdafaa masraflarının artması neticesin
de mevcut vergilerin verimini arttırmak ve 

Hazineye yeni gelir membaları temin etmek 
maksadiyle vazedilmiş bulunmasına göre ihraç 
edilecek yaprak tütünlerinin bu vergiden istis
na edilemiyeceği tabiidir. 

Binaenaleyh, encümenimiz de İktisat encü
meninin bu husustaki fikir ve mütalâalarına iş
tirakle kanunun tefsirini mucip bir cihet olma
dığı kaanatine varmıştır. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuş
tur. 

Gümrük vo İti. En. 
Mardin 

8. DüzgÖrcn 
Amasya 
İV. Aktın M. 

Çorum 
8. Köstekçioğlu 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

Samsun 
S. Necmi Selmen 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

U. M. M. 
Erzurum 

M. II. Göle 
Bilecik 

8. Eaendal 
Denizli 

E. A . Akça 
Konya 

/. Erdal 
Tekirdağ 

Kâtip 
Seyhan 

8emsa tşcen 
Çanakkale 

A. Kamçıl 
Eskişehir 

/ . Özdamar 
Malatya 

O. Taner 
Trabzon 

N. Trak D. Eyipoğlyu 

Adliye encümeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/421 

Karar No. 12 

Yüksek 
4040 sayılı kanunun 36 ncı maddesi hükmü

nün 3437 sayılı kanunun 115 nci maddesiyle 
her türlü vergi ve resimden muaf tutulmuş olan 
yaprak tütünlere de şamil olup olmadığının 
tefsiri hakkındaki talebin İktisat ve Gümrük ve 
İnhisarlar encümenlerinin mazbatalariyle bir
likte encümenimize de havale ve tevdi buyurul-

26 . XII . 1941 

Reisliğe 
masıc üzerine tefsir mevzuu olan hükümler Güm
rük ve İnhisarlar vekilinin huzuriyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrası hakkındaki 3828 sayılı ka
nuna ek olarak kabul ve neşredilmiş olan 4040 
sayılı kanunun 36 ncı maddesinin yerli veyahut 

( S. Sayısı : 81 ) 
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gümrük resmi ödenerek veya muaflık tatbik 
olunarak Türkiye'ye ithal edilmiş olan eşya, 
hayvan ve maddelerden yabancı memleketlere 
ihracı sırasında ihracat vergisi alınması hakkın
da ihtiva eylediği mutlak ve umumî hükme ay
nı kanunda iki istisna kabul edilmiştir. Filvaki 
ihracat vergisinden muaf olan maddeler 37 nci 
maddede zikir ve tadat edilmiş olmakla 36 ncı 
maddede icra Vekilleri Heyetine bazı eşyaların 
vergiden muaf tutulması salâhiyeti tanınmıştır. 
Bu İM istisna haricinde kalan ve 36 ncı madde
nin birinci fıkrasına giren bilcümle eşya ve 
maddelerin ihracat vergisine tabi tutulması ka
nunun sarih hükümleri icabmdandır. Gerçi 
3437 sayılı Tütün ve tütün inhisarı kanununun 
115 nci maddesinde: Türkiye'de yetişen yaprak 
tütünler tüccarın mükellef olduğu kazanç ver
gisi hariç olmak üzere Hazineye ve îdarei hu-
susiyelere ait her türlü vergi ve resimlerden 
muaf olduğu hakkında bir hüküm mevcut ise de 
fevkalâde zamanlarda Hazineye yeni bir gelir 
membaı temini maksadiyle tesis edilmesi ihracat 
vergisinin hususi kanunlarda mevcut bu gibi 
istisnaları nazara almıyarak vergiden muaf tu-

Pevkalâde vaziyet dolaysiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 numaralı 
kanuna ek 4040 numaralı kanunun 36 ncı mad
desi hükmünün, 3437 numaralı kanunun 115 
nci maddesiyle her türlü vergi ve resimden mu
af tutulmuş olan ihraç olunacak yaprak tütün
lere de şâmil olup olmadığının tefsiri hakkın
da Başvekâletten yazılan 6/5254 numaralı ve 
27 . XI . 1941 tarihli tezkere ile Gümrük ve in
hisarlar ve Maliye vekilliklerinin bu meseleye 
dair tezkereleri encümenimize de havale edil
miş olmakla keyfiyet Gümrük ve inhisarlar ve
kili huzuriyle müzakere olundu. 

Tütün ve tütün inhisarı hakkındaki 3437 

tulmak istediği maddeleri kendi bünyesinde zi
kir ve tadat eylemiş olması hasebiyle artık Tü
tün ve tütün inhisarı hakkındaki kanunun zikri 
geçen maddesinin 4040 sayılı kanunun mer'i bu
lunduğu müddetçe tatbik edilememesi icabeder. 

Bu sebeplere binaen encümenimiz 4040 sa
yılı kanunun 36 ncı maddesini bu bakımdan 
tefsire muhtaç bir hükmü ihtiva eylemediği 
hakkındaki iktisat encümeninin görüş tarzına 
iştirak eder. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. R. M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

N. Aksoy O. N. Burcu F. Fikri 
Bursa Erzincan Kayseri 

Ahf Akgüç A. Fırat R. özsoy 
Kocaeli Konya Manisa 

Salâh Yargı F. Gökbudak A. Tümer 
Rize Sinob Tokad 

Dr. S. A- Dilemre Cemil Atay S. Atanç 

numaralı kanunun 115 nci maddesi : «Türkiye-
de yetişen yaprak tütünler tüccarın mükellef 
olduğu kazanç vergisi hariç olmak üzere Ha
zineye ve idarei hususiyelere ait her türlü ver
gi ve resimlerden muaftır» hükmünü koymakta 
ise de bu maddenin vazındaki mucip sebeplerin 
tetkikinden de anlaşıldığı üzere maksat yaprak 
tütün maliyet fiatınm diğer tütüncü memleket
lerle rekabeti temin edecek seviyede tutulma
sına matuf olup bugünkü şartlara nazaran 
böyle bir rekabet bahse konamıyacağmdan 4040 
numaralı kanunun 36 ncı maddesiyle icra Ve
killeri Heyetine bazı eşyanın % 3 ihracat ver
gisinden muaf tutulmasına dair verilmiş olan 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 3/421 23 . 1 . 1942 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 
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salâhiyetin kullanılmasına lüzum görülmiyerek 
ihraç olunacak yaprak tütünlere ait vergi ve 
resim muaflığının 4040 numaralı kanun muva
cehesinde cari olup olmadığının tefsirinin iste
nildiği anlaşılmıştır. 

4040 numaralı kanun fevkalâde vaziyetin de
vamına maksur olup tabii halin avdetinde mer'i-
yetten kalkacağına göre bir hususi kanun te
lâkki edilebileceği ve şu hale göre 3437 numaralı 
kanunun muaflığa dair olan malûm hükmünü 
yürürlükten kaldıracağı ve diğer cihetten, İk
tisat ve Adliye encümenlerince de kayıt ve işa
ret edilmiş olduğu veçhile, 4040 numaralı ka
nunun 37 nci maddesindeki istisnalar arasında 
ihraç olunacak yaprak tütünün zikredilmemiş 
olduğu dikkate alınınca bu tütünlerin ihracat 
vergisinden muaf tutulmasını mucip herhangi 
bir sebep görülmemiştir. 

Encümenimiz dahi 4040 numaralı kanunun 
36 nci maddesinin bu bakımdan tefsire muhtaç 
bir hükmü ihtiva etmediği hakkında İktisat ve 
Adliye encümenlerince belirtilen görüşlere iş
tirak etmiş olmakla Bütçe encümenine tevdii 
ricasiyle Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Mal. En. Rs. 

İstanbul 
A. Bayındır 

Bursa 
Dr. O. Kahraman 

Kastamonu 
H. Dicle 
Malatya 

M. N. Zabcı 
Zonguldak 

Y. Z. özenci 

M. M. 
Malatya 
N. Baydur 

Gazianteb 
A. Aksu 
Kayseri 

Ö .Ta§çıoğlu 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Kâtip 
Tokad 

C Kovalı 
izmir 

K. Dursun 
Kırşehir 
/ . Özkan 

Rize 
K. Kamu 

Bütçe encümeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 52 
Esas No. 3/421 

Yüksek Reisliğe 

57 . I . 1942 

4040 sayılı kanunun 36 nci maddesi hükmü
nün, 3437 sayılı kanunun 115 nci maddesiyle 
her türlü vergi ve resimden muaf tutulmuş olan 
ihraç edilecek yaprak tütünlere de şâmil olup 
olmadığının tefsiri hakkındaki 27 . XI . 1941 
tarih ve 6/5254 sayılı Başvekâlet tezkeresi en
cümenimize de havale buyurulmakla İktisat, 
Gümrük ve İnhisarlar, Adliye ve Maliye encü
menleri mazbatalariyle birlikte ve Gümrük ve 
İnhisarlar vekili Raif Karadeniz hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasma dair olan 3828 numaralı 
kanuna ek 4040 numaralı kanunun 36 nci mad
desi İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân edi
lecek maddelerden maada memleketimizden 
yabancı memleketlere ihraç edilecek bilûmum 
eşyanın ihracat vergisine tabi olduğunu sara
hatle ifade etmekte olmasına göre bu madde 
mucibince Heyeti Vekilenin tesbit edeceği eşya 

ile 37 nci maddedeki istisnalar dışında kalan 
bütün ihraç maddelerinin bu vergiye tabi tutul
ması icabetmektedir. Gerçi 3437 numaralı Tü
tün ve tütn İnhisarı kanununun 115 nci mad
desi yaprak tütün tüccarını kazanç vergisi müs
tesna olmak üzere diğer vergi ve resimlerden 
muaf tutmakta ve hususi bir kanunda yer alan 
bu muafiyet hükmünün zihinlerde tereddüt hu
sule getirdiği anlaşılmakta ise de fevkalâde hal
ler dolayısiyle Hazine ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadiyle ve bu hallerin devamı müddetine 
inhisar etmek kaydiyle vaz ve tesis edilen vergi 
kanunlarının fevkalâdeliği ve hususiyeti aşikâr 
olmasma ve neşir tarihi itibariyle de 4040 nu
maralı kanunun adı geçen Tütün kanunundan 
muahhar bulunmasına mebni encümenimiz diğer 
dört encümenin noktai nazarına iştirak ile bahis 
mevzuu olan 36 neı madde hükmünün ihraç 
edilecek yaprak tütünlere de şâmil olduğu neti
cesine varmış ve bu bakımdan maddeyi tefsire 
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muhtaç görmemiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis Eeis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/. Eker T. Çoşkan H. Kitabet 
Kâtip 
istanbul Afyon K. Antalya 

F. öymen Ş. Raşit Hatipoğhı N. Esat Sümer 
Bolu Bolu Bursa 

Celâl S. Siren Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk 

Bursa Bursa Diyarbakır 
Fazh Güleç A. Nevzad Ayaş Rüştü Bekit 

Elâziğ Giresun İsparta 
M. F. Altay M. Akkaya Mükerrem Karaağaç 
İsparta Kayseri Kayseri 
R. Ünlü • F. Baysal Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli Konya Maraş Mardin 
B. Denker R. Türel M. Bozdoğan R. Erten 

Muş Ordu Seyhan 
Ş. Ataman H. Yalman S. Çam 

Sivas Yozgad 
R. Çiner S. îçöz 
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S. Sayısı; 82 
1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire 
bütçelerinde 36.976 liralık münakale yapılmasına dair 
1/719 ve Millî müdafaa Vekâleti kara kısmı 1941 malî 
yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 1/726 sayılı 

kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde 36 976 liralık münakale 
yapılmasına dair kanun lâyihası (1/719) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı 6/5364 

4 . XII. 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında g a l i y e vekilliğince hazırlanan ve lera Vekilleri Heyetince 2 . XII .1941 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

İlişik 2 numaralı cetvelde yazılı dairelerin muhtelif senelere ait olarak tahakkuk etmiş bulunan 
tahsisatsız borçlarının tediyesini temin etmek üzere bağlı kanun lâyihası tanzim edilerek takdim 
kılınmıştır. 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1941 malî yılı muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
1 numaralı cetvelde yazılı tertiplerinden 36 976 
lira tenzil edilerek yeniden açılan ilişik 2 nu
maralı cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde tah
sisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

2 . X I I . 1941 

Bş. V. V. - Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. H. V. Ma. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mî. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy S. Bay 

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

Mü. V. 
F. Engin 

Ti. Y. 
M. ökmen 



M. 

[1] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatın nev'i 

MALÎYE VEKÂLETİ 

2134 1 Komisyonlara memur gayrimuvazzaf aza huzur ücretiyle ehlivukuf ücretleri 

DÜYUNU UMUMİYE 

302 2 25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı 

Tenzil edilen 

248 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

3.16 Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

341 3 Nümunehaneler için alınacak numune bedeli 

Fasıl yekûnu 

ADLİYE VEKÂLETİ 

586 1 Memurlar maaşı 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

621 1 Memurlar maaşı 

MAARİF VEKÂLETİ 

651 1 Memurlar maaşı 

656 1 Müdür ve muavin ücretleri 

697 Kamp masrafı 

6 810 

1 849 
207 

2 056 

13 

7 327 

3 082 

3 120 

10 000 

4 320 

YEKÛN 36 976 
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F. M. 

[2] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatın nev'i 

MALÎYE VEKÂLETÎ 

286 1928 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

379 1933 - 1940 malî yılların. ait karşılıksız borçlar 

ADLİYE VEKÂLETÎ 

619 1930 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

647 1928 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

Zammedilen 

7 058 

2 089 

7 327 

3 082 

MAARİF VEKÂLETÎ 

J. 
720 1936 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 

YEKÛN 

17 440 

36 976 

Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 1941 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/726) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5495 

16 . XII . 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 64 192 lira
lık münakale yapılması hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
11 . XII . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil V. 
Ş, Saraçoğlu 
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__ 4 — 
Esbabı mucibe 

Gerek tahdidi sin kanunu ve gerek diğer bazı kanunların tatbiki zaruretinden dolayı geçen 
malî yıllar içerisinde tekaütlükleri icra edilmiş olan ilişik listede yazılı 18 subay 6 askerî memur 
13 gedikli erbaş ve 6 kıta çavuşun kanunen müstehak bulundukları ikramiyeleri seneleri bütçe
lerinde tahsisat bakiyesi mevcut olmaması yüzünden verilmemiştir. 

Alacaklıların daha ziyade intizar ve mağduriyetlerine meydan verilmemesi için bu sene büt
çesinin 969 nen faslının 3 neü muytabiye maddesinden ( 1!) Of»'}), 977 nci nakliyat faslından ( 13 570) 
ve 983 neü faslın 1 nci inşaat maddesinden de 41 622 lira ki ceman 64 192 liranın tenzili ile 1941 
bütçesinde yeniden açılacak bir fasla nakledilmek suretiyle bu borenn ödenmesine lüzum ve zaru
ret hasıl olmuştur. 

1938 senesi 
Lira Lira 

1 092 1 092 1, Kor. Bş. eczacısr Alb. Memet Ali Aral (320 - 17) 

1939 
1 680 Kayseri Hst. S. 4. Hs. Me. Memet Ali Muhsin (331 - 25) 
1 680 İzmir Hst. 4. S. muamele Me. Hüseyin Yaran (320 - 19) 
1 440 15 hudut Al. 5. S. Tüfekçi Memet Halil Gergin (326 - 36) 
1 680 3. Kor. 1. Tüm. 5. Al. 4. S. Tüfekçisi Şevki Tumanbay (321 - 13) 
2 520 V. Kor. 5. Tüm. 13. Al. K. muavini P. Yrb. Samsunlu Alioğlu Osman Nuri Açıkgöz 

(322 - 241) 
9 000 

9 000 

1940 
3 120 Veteriner bakteriyoloji serum ve aşıevi Md. Alb. ttüleymarıoğlu Memet Sabri Aka

lın (320 - 9) 
2 520 ÎT. Kor. 4. Tüm. 40. Al. K. muavini P. Y'b. Üsküplü Nurettin Yardar (327 - 224) 
2 520 VI. Kor. 41. Tüm. Kırşehir As. şubesi reisi P. Yrb. Abdullahoğlu Salih Muhittin 

Artung (325 - 240) 
1 680 Ayniyat ve hesap teftiş D. T. Ş. 4. S. TP:. Me. Onpanb Alemetoğlu Nuri Akçerl 

(326 - 10) 
3 120 XX. Kor. Bş. veterineri Alb. Hasan Hulûsioğlu İbrahim Muhittin Okan (327 - 13) 
3 120 Gülh-ıne Hst. Pirinci hariciye profesörü İstanbullu Alioğlu Kemalettin öke 

(326 - 14) 
2 520 Ordu P . TV. S. Pv. Yrb. Halidoğlu Ali Tîıy.n Kızdtan (325 - 85) 
3 120 XX. Kor. 52. Tüm. 35. Al. TC. Alioğlu İhsan Alakııt (318 - 334) 
3 120 VP Kor. 8. R. müdürü P. alayı Emin Arıkan (324 - 212) 
2 520 TTP Kor. 61. Tüm. 8. Al. K. muavini Yrb. Sa l ih l in Abdullah Alaşar (326 - 251) 
2 520 14. süvari Tüm. satın alma komisyon reisi Pv. Yr!>. Ynsufoğlu Yusuf Ziya Kuray 

(326 - 177) 
3 120 Genel kurmay harp tarihî encümenindi» P. Al. Memet Alioğlu Ahmet Emin Aearer 

(323-160) 
2 040 12. Tüm. 36. Al. Pv. müdürü Bnb. Ahmedo^iu Meme! Kemal flrkul (3:.>f} - 327) 
1 680 Zat işleri T), piyade şubesinde 4. S. muamele memuru Hüseyin Avui Kartal 

(323 - 36) 
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— 5 — 
Lira Lira, 

2 520 I I I . Kor. 61. Tüm. II . Ş. Md. P. Yarbayı Edirneli Memedoğlu Arif Tezcan (328 - 60) 
3 120 IY. Kor. 17. Tüm. 63. Al. K. P. Albayı Niğdeli Mustafaoğlu Faik Kayı (320 - 289) 
2 520 Elâzığ askerî Hst. Bş. eczacısı Yrb. İstanbullu Bekiroğlu Memet Salâhattin Bor-

tecene (327 - 57) 

44 880 44 880 

(1939 yılı Gd. erbaş mükâfatı naktiyesi) 

300 12. Tüm. bandosunda Muzika Gd. başçavuşu îsmailoğlu Ahmet Çılgı (11) 
300 41. Tüm. bandosunda Muzika Gd. başçavuşu Abdullahoğlu Idris Erim (97) 
300 6. Tüm. bandosunda Muzika Gd. başçavuşu Aziz Uzakman (14) 
300 8. Tüm. bandosunda Muzika Gd. başçavuşu Memet Cemal öztoprak (150) 
400 5. P. alayı karargâhında Çavuş Memet Yılmaz. 
200 25. Da. alayı II . Tb. 5. Bl. Çavuşu Memedoğlu Veli Bozkurt. 
200 18. P. alayı III. Tb. 12. Bl. çavuşu Lûtfioğlu Ahmet Bayrak. 
200 9. Dğ. alayı 10. Bl. çavuşu Davudoğlu Recep özdemir. 
400 25. Dağ alayı II. Tb. 10. Bl. çavuşu Hüseyinoğlu Ziya Delikanlı. 
300 Gedikli başçavuşu Abdulhalim Baysal. 

2 900 2 900 

1940 yılı 
300 III . Kor. 61. Tüm. Topçu alayı II . Tb. 4. Bl. Topçu gedikli başçavuşu Muradoğlu 

Ramazan Alkur. 
300 Çanakkale Mst. Mv. Tyy. dafi taburu 3.7 luk batarya topçu Gd. başçavuşu Zeke-

riya Çengin (97) 
500 IV. Kor. 8. Tp. alay 7. batarya topçu Gd. başçavuşu ömeroğlu Memet îrfan Acar 

(166) * * 
500 III . Kor. I. Tb. alayı I. batarya topçu Gd. başçavuşu ömeroğlu Hakkı Tezbaşaran 

(14) 
500 İstanbul Üniversite talim taburu 3. Bl. piyade Gd. başçavuşu Ahmedoğlu Ömer 

Solmaz (190) 
500 31. Top. Alay 6. batarya topçu Gd. başçavuşu Memet Tuğal (334 - 51) 
200 38. piyade alayı 10. Bl. çavuşu Yusuf oğlu Bilâl. 
500 X. Kor. 32. Tüm. 159. piyade alayı Gd. başçavuşu Aydınlı Ahmedoğlu Hüseyin Hüs

nü Erdemir (144) 
500 İstanbul K. müstakil ağır topçu I. batarya topçu gedikli başçavuşu Pirevezeli Mus

tafaoğlu Ali Rıza Kayatepe (27) 

3 800 3 800 

1940 yılı 

61 672 
2 520 I. Kor. Dağ. Tuf?ay. 2. A. K. Mvn. Yrb. Osmanoğlu M. Şevket Sanlı (325 - 29) 

64 192 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesinde 
münakale yapılması hakkında kamın lâyihası 

MADDE 1. — 1941 malî yılı Millî Müdafaa 
vekâleti kara kısmı bütçesinin ilişik cetvelde 
yazılı tertiplerinden 64 192 lira tenzil edilerek 
bütçenin sonunda (1938 - 1940 yılları karşılıksız 
borçları) adiyle açılan 994 ncü fasla fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 1 1 . X I I . 1941 

Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu II. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. 
F. Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
S. Bay 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
M. Ökmen 

F. M. 

969 
977 
983 

CETVEL 

Tahsisatın nevi Lira 

Muytabiye 10 000 
Nakliyat 12 570 
İnşaat ve tamirat ve bunlara 
ait tesisat masraflariyle istih
lâk işleri 41 622 

YEKÛN 64.192 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/381 

28 .1 . 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tahdidi sin kamımı mucibince 1940 malî yılı sonunda tekaüt edilmiş olan Harita subayların
dan üç Albay'm ikramiye tahsisatlarının verilebilmesi maksadiyle ilişik cetvelde miktar, fasıl ve 
maddeleri yazılı 9360 liranın (Geçen sene verilmeyen tekaüt ikramiyeleri) namı altında açıla
cak bir fasia tahsisat kaydiyle münakalesinin temini için Bütçe encümeninde tetkik edilmekte 
olan 2/16974 sayılı kanun lâyihasiyle birlikte müzakere edilmesi Millî müdafaa vekilliğince teklif 
edilmektedir. 

icabının yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 
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Lira 

1 000 
3 360 
5 000 

9 360 

JETI 

P. M. 

1118 1 
1131 1 
1133 1 

YEKÛN 

_ 7 . . . 

arita bütçesi 

İcardan 
İnşaat 
Matbaa demi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 53 

Esas No. 1/719, 1/726 

28 . I . 1942 

Yüksek Eeisliğe 

1941 malî yılı Muvazenei umumiyesüıe dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
4 . XI I . 1941 tarih ve 6/5364 ve Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanıp yine Başvekâletin 
16 . X I I . 1941 tarih ve 6/5495 sayılı tezkeresiy
le Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihaları ve 
ikinci lâyihaya bir ilâve yapılması hakkında Baş
vekâletin 28 . I . 1942 tarih ve 6/381 sayı
lı tezkeresi encümenimize havale buyurulmakla 
her iki lâyiha Maliye vekâleti namına Bütçe ve 
Malî kontrol umum müdürü hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Her iki lâyiha ile istenilen ilâve muhtelif se
nelere ait karşılıksız borçlara taallûk etmekte ol
duğundan birleştirilmek suretiyle müzakeresine 
karar verildikten sonra tahsisat istenilmesine saik 
olan borç sebepleri birer birer tetkik edilmiş ve 
bunların; tekaüt ikramiyesi, harcırah, cürmümeş-
hut masrafları, gemi mürettebatına ait kumanya 
gibi bir takım zaruri hizmetlere ait bulunduğu ve 
ekseriya sene sonunda yapılması sebebiyle müna
kale ile tahsisat alınması mümkün olmadığından 
tahakkuk ettirilerek karşılığı temin edilmek üze
re şimdiye kadar ödenemediği anlaşılmıştır. 

Her ne kadar bu borçların makul sebeplere da
yandığına eneümenimizce de kanaat hâsıl olmuş
sa da bütçelerin tanzimi sırasında bu kabîl ter
tiplere daha fazla tahsisat tefriki suretiyle müte

akip yıllar bütçelerinde tahsisatsız borçlar ta
hakkukuna imkân verilmemesine bilhassa itina 
edilmesini encümenimiz tavsiyeye şayan görür. 

Her iki lâyiha birleştirilmek suretiyle yeni
den tanzim edilen kanun lâyihası Umumî Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Eeisliğe 
sunulmuştur. 

Beis Eeis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan H. Kitabcı 
Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bolu 

Dr. Zihni Ülgen 
Bursa 

A. Nevzad Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 
Konya 
B. Türel 

Muş 
Ş. Ataman 

Sivas 
Remzi Çiner 

Afyon K. 
Ş. Basit Hatipoğlu 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Diyarbakır 

Büstü Bekit 
İsparta 

Mükerrem Karaağaç 

Kayseri 
Suad Hayri Ürgüblü 

Maraş 
üf. Bozdoğan 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
S. Içö» 

Bolu 
Celâl Said Siren 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
B. Erten 

Seyhan 
S. Çam 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bcm 
dain bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1941 malî yılı muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 110 528 lira 
tenzil edilerek yeniden açılan (2) sayılı cetvel
de yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

[1] NUMARALI CETVEL 

h\ M. Muhassasatm nev'i Lira 

MALİYE VEKÂLETİ 

234 1 Komisyonlara memur geyrimuvazzaf âza huzur ücretiyle ehlivukuf ücretleri 248 

DÜYUNU UMUMİYE 

302 2 25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı 6 810 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

316 Maaş 
1 Memurlar maaşı 1 849 
2 Açık maaşı 207 

Fasıl yekûnu 2 056 

341 3 Nümunahaneler için alınacak numune bedeli 13 

ADLİYE VEKÂLETİ 

586 1 Memurlar maaşı 7 327 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

621 1 Memurlar maaşı 3 082 

( S. Sayısı : 82 ) 
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Muhassasatın nevi Lira 

MAARÎF VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 3 120 

Müdür ve muavin ücretleri 10 000 

Kamp masrafları 4 320 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ 

Muytabiye 10 000 

Nakliyat 12 570 

İnşaat ve tamirat ve bunlara ait tesisat masraflariyle istimlâk işleri 41 622 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

îcar bedeli 1 000 

İnşaat, tamirat ve bilcümle baliz tesisatı masrafları 3 360 

Demirbaş eşya alım ve tamirat masrafları 5 000 

UMUMÎ YEKÛN 110 528 



[2] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatın nev'i Lira 

MALİYE VEKÂLETİ 

1928 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 7 058 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

1933 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 2 069 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

1930 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 7 327 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1928 - 1940 malî yıllarına ait karşılıksız borçlar 3 082 

MAARİF VEKÂLETİ 

193G - 1940 malî yllarma ait karşılıksız borçlar 17 440 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KİSMİ) 

1938 - 1940 yılları karşılıksız borçları 64 192 

HARİTA VMVM MÜDÜRLÜĞÜ 

1940 yılı karşılıksız borçları 9 360 

UMUMÎ YEKÛN 110 528 

M <+•* M 
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S. Sayısı: 83 
1941 malî yılı Muvazenai umumiye kanununa bağlı 

bazı daire bütçelerinde münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/752) 

T. G. 
Başvekâlet 22 . I . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/345 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde 300 000 liralık münakale 
yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 . I . 1942 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihas 

1940 senesinde Ceza ve tevkif evlerinin tayınat masrafları bütçeye vazedilen 507 500 lira ve 
iki defada munzam tahsisat olarak alman 290 000 lira ki cem'an 797 500 lira ile karşılanabilmiş
im • 

Ekmek fiatlarındakr yükseliş dolayısiyle 1941 senesinde Ceza ve tevkif evlerinden pek azının 
eKmek ihtiyacı eski senelere nisbetle daha yüksek bir bedel mukabilinde taahhüde bağlanmış ve 
arta kalan Ceza evlerinin ekmek eksiltmelerine ise talip zuhur etmediğinden günlük ihtiyacat 
2490 sayıl; kanunun 47 nci maddesi mucibince mahalli rayiç üzerinden mubayaa edilmektedir. 

Asgari ve âzami fiatm vasatisi bulunan 15 kuruş üzerinden ekmek temin olunabileceği kabul 
edildiği takdirde Ceza ve tevkif evlerindeki 23 000 mahkûmun iaşesi için günde 4350 lira sarfe-
diimekte ve bunun bir seneliği 1 259 250 liraya baliğ olmaktadır. 

1941 bütçesine konulan 700 000 ve 4184 sayılı kanunla zammedilen 94 000 lira ki cem'an 794 000 
lira ile mahkûmların 1941 senesi ekmek ihtiyacının karşılanması mümkün olmadığından bu tertibe 
çlaha 300 000 liranın ilavesi zarurî görülmüştür, 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni U8,1.194 
Mazbata No. 54 
Esas No. 1/752 

Yüksek Reisliğe 

1941 malî yılı muvazene! umumiyesine da
hil bazı daire bütçelerinde 300 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanıp Başvekâletin 22.T. 1942 tarih ve 6/345 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası encümenimize havale buyurul-
makla Maliye vekili Fuad Ağralı ve Adliye ve
kâletinin salahiyetli memurları hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

Ekmek bedellerinin memleketin muhtelif 
mahallerindeki rayice göre mütefavit olması 
ve bilhassa bedellerin günden güne yükselmesi 
sebebiyle münakaşalarda talip çıkmaması bir 
çok yerlerde ceza ve tevkif evlerine ait tayma-
tın taahhüde bağlanamamasını mucip olmuş ve 
binnetice bütçenin tanzimi sırasında tahmin 
edilen tahsisatın kifayetsizliği görülerek evvel
ce de bu tertibe bir münakale yapılmıştı. 

.Ekmek fiatlarmda tekrar husule gelen yük
seklik bu tertibe daha 300 bin liralık bir mü
nakale yapılmasını zaruri kıldığı ve bunu kar
şılayacak miktarda masraf tertibinden tenzi
lât imkânının mevcut olduğu anlaşıldığından 
teklif encümenimizce aynen kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan kışın bu yıl şiddetli ve de
vamlı olması Adliye vekâletinin -taşra teşkilâ
tına ait tenvir ve teshin tahsisatında da kifa
yetsizliği doğurmuş ve lâyihanın müzakeresi 
sırasında bu tertibe de 5 000 lira ihtiyaç bulun

duğu encümene izah edilerek yine aynı tertip
ten münakale yapılmak suretiyle bu ihtiyacın 
da temin edilebileceği Maliye vekâletince ifa
de edilmiş olduğundan enetinlenimizce bu tek
lif dahi kabul ve lâyiha bu esaslara göre değiş
tirilmek suretiyle yenliden tanzim edilerek Umu
mî Heyetin tasvibine arzoluıımak üzere Yüksek 
Reisliğe sunul muştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker T. Coşhan H. Kitabet 

Kâtip 
istanbul Afyon K. Bolu 

F. öymen Ş. Raşit Hatipoğlu Celâl Said Siren 
Bolu Bursa Bursa 

Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk Fazlı Güleç 
Bursa Diyarbakır Elâzığ 

A. Nevzad Ayaş Rüştü BeMt M. F. Altmj 
Giresun İsparta İsparta 

M. Akhaya Mükerrem Ktırnağaç R. 'Ünlü 
Kayseri Kayseri Kırklareli 

F. Baysal Suad Hayri Ürgühlü B. Denker 
Konya Maraş Mardin 

R. Türel M. Bozdoğan R. Erten 
Muş Ordu Seyhan 

Ş. Ataman H. Yalman S. Çam 
Sivas Yozgad 

Remzi Çdner S. t$öz 
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HÜKÜMETIN TEKLIF! 

1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil ba
zı daire bütçelerinde münakale yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1941 malî yılı Düyunu umu
miye bütçesinin 302 nci faslının 2 nci (25 mil
yon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı) 
faslından 300 000 lira tenzil edilerek Adliye 
vekâleti bütçesinin 6İ3 ncü faslının 1 nci (Tâ-
yinat) maddesine nakledilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye vekili memurdur. 

20 . I . 1942 
Bş. V. Ad. V. 

Br. R. Saydam H. Menemencioğlu 
Da. V. 

F. öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Bay 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞI 

1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine dâhil 
bazı daire bütçelerinde münakale yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1941 malî yılı Muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasmda (305 000) liralık 
münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3. 
aynen 

— Hükümetin üçüncü maddesi 

P. M. 

CETVEL 

Tenzil. Zam. 

302 

Düyunu umumiye 
2 25 milyon sterlin-

597 
613 

1 
1 

lik kredinin faiz 
ve itfa mürette
batı 305 000 

Adliye vekâleti 
Tenvir ve teshin 
Tayinat 

5 000 
300 000 

YEKÛN 305 000 305 000 

>>-e« 

• ^ 
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S. Sayısı: 84 
Âkyazının Balballı köyünden Hüseyinoğlu Tevfik Alpe-
kin ölüm cezasına çarptırılması hakkınde Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/163) 

T. G. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4/8825 

30.IX.1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Hüseyinoğlu 1323 doğumlu Tevfik Alpekin ölüm cezasına çarptırıl
masına Adapazarı Ağır ceza mahkemesince karar verildiği ve hüküm Temyiz mahkemesince de 
tasdik edildiği cihetle Büyük Millet Melisince kanuni merasimi yapılmak üzere Adliye vekilli
ğinden 29.1X.1939 tarih ve 337/167 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait evrak ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/163 
Karar No. 60 

8.VIII.1941 

Yüksek Reisliğe 

Akyazının Balballı köyünden Edikoğlu Meh
diyi taammüden öldürmekten suçlu aynı köy
den Hüseyinoğlu 1323 doğumlu Tevfik Alpekin 
ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Adapa
zarı Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün 
tasdikma dair Temyiz mahkemesi Birinci ceza 
dairesinden sadır olan 13.V.1939 tarih ve 
460 esas, 1507 karar sayılı ilâm, müteakip kanu
ni muamelenin ifası için Başvekâletin 30.IX.1939 
tarih ve 4/8825 sayılı tezkeresiyle birlikte en
cümenimize havale ve tevdi buyurulması üzerine 
bu işe taallûk eden dâva dosyası tetkik olundu. 

Suçlu, Tevfik ile Mehdi arasında mevcut hu
sumete ve Tevfikin kardeşi Muradın yaralan
ması keyfiyetinin Mehdiye atıf ve isnat olun

masına mebni bunun intikamını almak isteyen 
Tevfik hâdise gecesi Toksooğlu Mehmedin çocu
ğu Şevkiyi Mehmet Alpekin evine gönderip 
Mehdinin orada bulunduğunu öğrendikten sonra 
dışarıdan attığı silâhla pencere önünde otur
makta olan Mehdiyi taammüden öldürdüğü âm
me şahitlerinin aledderecat sebkeden şahadet
leri, zabıt varakaları ve hekim raporu münde-
reeatı gibi yekdiğerini teyit ve vicdan kanaa
tini temin eden kanuni delillerle sabit görüle
rek suçlu Tevfik Alpekin hareketine uyan Türk 
Ceza kanununun 350 nci maddesinin 4 ncü ben
dine tevfikan ölüm cezasma mahkûm edildiği 
anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden 

http://30.IX.1939
http://29.1X.1939
http://30.IX.1939
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müzakere neticesinde suçlu Tevfik Alpeke hük
medilen ölüm cezasının değiştirilmesini mucip bir 
sebep görülemediğinden Teşkilâtı Esasiye kanu
nunun 26 ncı maddesine tevfikan bu cezanın in
fazına karar verilmesi hususunun Umumî He
yetin tasvibine arzedümesi bir muhalif reye karşı 
ekseriyetle karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Adliye En. Beisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Ş. Devrin O. Gültekin 

Antalya 
ıV. Aksoy 0. 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Manisa 
A. Tümer 

Balıkesir 
Niyazi Burcu 

Erzincan 
A. Fırat 

Kayseri 
E. Özsoy 

Tokad 
S. Atana 

Bingöl 
Muhalefetimi izah 

edeceğim 
Feridun Fikri 

Hatay 
B. S. Kunt 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Yüksek Reisliğe 

Tevfik hakkındaki idam hükmünün yirmi 
sene ağır hapse tahvilini arz ve teklif eylerim. 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/163 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

29.1.1942 

Akyazmm Balballı köyünden Edikoğlu Meh
diyi taammüden öldürmekten suçlu ayni köy
den HRiseyinoğlu Tevfik Alpekin ölüm cezasına 
mahkûmiyeti hakkmda Adapazarı ağır ceza 
mahkemesinden sadır olan hükmün Teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan 
infazıma karar verilmesine dair olan mazbata-
njn U^umî Heyette müzakeresi sırasında Bin-
göljşşbuşu Feridun Fikri tarafından ölüm ce-

zasuîın 20 sene ağır hapse tahvili hakkında verilen 
takririnin nazarı itibare alınarak encümenimize 
havale ve tevdi buyurulması üzerine bu husus
ta yapılan müzakere ve tetkikat neticesi aşağı
da arzolunur : 

1. Takrir sahibi Ferudun Fikri (Bingöl) 
esas hakkındaki tetkikata girişmeden önce usu
le taallûk eden bir noktanın halli lüzumuna 
işaret ederek muhteviyatı nazarı itibare alınmış 
olan takririnin aynen kabulü icabettiği rey ve 
mütalaasında bulunmuş ve bağlı muhalefet şer

hinde beyan eylediği sebeplere binaen evvelemir
de bu cihetin hallini teklif eylemiştir. Meclis 
mesaisinde takip edilecek usul ve kaideler Da
hilî nizamname ile tâyin ve tesbit edilmiş ol
ması itibariyle bu vesile ile bir defa daha göz
den geçirilen Dahilî nizamnamede bu yolda bir 
takyit mevcut olmadığı gibi 119 ncu maddenin 
son fıkrasnda bu noktai nazarın hilafını göste
ren bir sarahat bulunduğu ve esasen encümenle
rin nazarı itibare alınan tadilname ile mukayyet 
olmadığı hakkında Yüksek Meclisin 25 .1.1937 
tarihli bir kararı da mevcut bulunduğu anlaşıldı
ğından takrir münderecatiyle bağlı olmıyarak 
tetkikat icrasına üç muhalif reye karşı (Feri
dun Fikri Bingöl, Sıtkı Atanç Tokat, Cemil 
Atay Sinob) on üç rey ekseriyetle karar veril
miştir. Esasen encümenler hiç bir veçhile Umu
mî Heyetten farklı ve onun muvacehesinde va
ziyet almış birer teşekkül olarak ad ve telâk
ki edilemiyeceğinden Umumî Heyet namına ya-
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pılan tetkikatta muayyen bir noktai nazarın 
izharını bir ısrar mahiyetinde değil bilakis 
Umumî Heyeti tenvire yarayan bir müta
lâa olarak kabul zarureti vardr. Filvaki 
Umumî Heyetin bu mütalâa ile hiç 
bir veçhile mukayyet olmayıp dilediği gibi ka
rar ittihazında serbest bulunduğu her türlü 
izahtan vareste bir keyfiyettir. Yüksek Meclis
te* ötedenberi takip edilegelen taamülde ekseri
yet noktai nazarını teyit edici bir durumdadır. 

II. Usule ait olan bu kararın ittihazım mü-
taakıp encümenimizin üzerinde ehemmiyetle dur
duğu nokta idam hükümlerinin infazı sebebiyle 
yapılan tetkiklerde mahkemenin kanaatini te
mine medar olan suç delillerinin yeniden bir 
tetkik ve tahlile tabi tutulup tutulamıyacağı key
fiyeti olmuştur 

Teşkilâtı esasiye kanunumuzun kaza kuvveti 
hakkında kabul eylediği prensipler bakımından 
tetkiki lâzımgelen bu mesele ayni zamanda 26 
ncı maddedeki idam hükümlerini infaz salâhi
yetinin mahiyetiyle de alâkadar bulunmaktadır. 
Hakkı kazanın millet namına, usul ve kanun da
iresinde müstakil mahkemeler tarafından isti
mal edileceği esasını vazetmiş olan 8 nci madde 
« mahkemeler mukarreratının Büyük Millet 
Meclisince dahi hiç bir veçhile tebdil, tağyir ve 
tehir ve infazı ahkâmına mümanaat olunamıya-
cağı » hakkındaki 54 ncü madde ile tamamlan
mış bulunmaktadır. Kaza kuvvetine bu derece 
geniş bir istiklâl tanımış olan Teşkilâtı esasiye 
kanunumuz Yüksek Meclisin her hususta ka-
yitsiz olan salâhiyetlerine bir istisna yaratmış 
bu mevzudaki haklarını bilerek ve istiyerek tah
dit ve takyidi de âmmenin yüksek menfaatleri 
bakımından faydalı ve zaruri addetmiştir. Şu 
hale göre burada mevzıuıbahis olan husus Bü
yük Meclisin herhangi bir salâhiyetini tahdit 
değil Teşkilâtı esasiye kanununun vasstmiş ol
duğu en mühim prensiplerden birini tatbikten 
ibarettir. Bu mühim prensibin idam hükümle
rinin infazına karar ittihazı sırasında kabili 
tatbik olmadığını iddiaya kanunun bu sarahati 
mâni olduğu gibi işin. mahiyeti de buna imkân 
veremez. Filhakika mahkemelere tanınmış olan 
istiklâlin kazai faaliyetin en yüksek tezahü
rü olan. ölüm cezalarında tatbik edilmeme
si bu prensibin en ziyade tatbik yeri bulması 
lâzımgelen bir hususta ihmaline müncer olur ki 
buna bukukan cevaz verilemiyeceği aşikârdır. 

Kaldı ki ölüm cezasiyle neticelenen bir dâvada 
delillerin evrak üzerinde tetkik ve takdirine 
fiili ve maddi imkân da tasavvur edilemez. Çün
kü böyle bir dâvanm kâğıt üzerinde tetkikin
de husulü mümkün olan tereddütlerin izalesi 
için meselâ şahitlerin muvacehesi, keşif icrası 
veya müphem olan herhangi bir noktanın tav
zihi imkân ve vasıtalarına malik olmaksızın, 
tarafları şahitleri dinlemeden delillerin takdiri 
cihetine gidilmesi ve mücerret kâğıt üzerinde 
edinilen intibalarla bir adamın asılıp aşılma
ması icabedeceği hakkında bir hüküm ve ka

rara varılması bu gibi tetkiklerde riayet edil
mesi lâzımgelen kaidelerin ve adli teminat de
nilen esasların tamamiyle bertaraf edilmesini 
istilzam eder. Kaldı ki delillerin takdiri her 
şeyden önce vicdani ve deruni bir intibaın 
mahsulü olmak itibariyle şahsi takdirlere bil
hassa cezai hususlarda hiç bir veçhile müda
hale edilememesi iktiza eder. Çünkü hâkimin 
vicdanında uyanan ve tamamiyle şahsi ve en-
füsi olan bu intibalann doğru olup olmadığını 
herhangi bir ölçü ve miyara tabi tutmak imkâ
nı yoktur. 

Yüksek Meclisin idam hükümlerini infaz 
salâhiyetine gelince: Bu salâhiyetin hükümran
lık haklarını istimal şeklinde tecelli edeceği 
ve bu bakımdan Yüksek Meclisin herhangi bir 
takyit veya tahdide tabi olamıyacağı her türlü 
izahtan vareste bir hakikattir. 

Bu itibarla Büyük Meclis bir idam cezası
nın infazı lâzımgelip gelmediğini tetkik eder
ken üstün bir kaza mercii gibi değil milletin 
yegâne ve hakikî mümessili olmak itibariyle 
hakkı hâkimiyetini istimal yoluyla hareket 
eder. Bu sebeplere binaen idam hükümlerinin 
infazı sırasında sübut delillerinin tetkikma Teş
kilâtı esasiye kanunumuzun cevaz vermemek
te olduğuna bir muhalif reye karşı on beş rey 
ekseriyetle karar verilmiştir. Şu cihet de kay
da şayandır ki tetkik mevzuu olan mazbata
nın müzakere edildiği celsede yürütülmüş olan 
mütalâaların kâffesi bu görüş tarzını teyit 
edici mahiyettedir. 

III. Tevfik Alpeke hükmedilen idam ce
zasının infazı icabedip etmeyeceği keyfiyetine 
gelince: Bu husustaki reyler üçe ayrılmıştır. 
Encümen azasından (Feridun Fikri Bingöl) 
muhalefet şerhinde beyan eylediği sebeplere 
binaen idam cezasının yirmi seneye indirilme-
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si reyindedir ki netice itibariyle başka sebep
lere istinat etmekle beraber diğer sekiz âza-
nm reyile birleşmiş olmaktadır. Encümen âza
sından (Abidin Binkaya Kastamonu, Reşid Öz-
soy Kayseri, Fuad Gökbudak Konya, Cemil 
Atay Sinob, Sıtkı Atanç Tokad, Dr. Saim Ali 
Dilemre Rize, Bekir Sıtkı Kunt Hatay, Asım 
Tümer Manisa) delillerin takdirine girişilemi-
yeceğini kabul etmekle berabsr Feridun Fikri 
Bingöl tarafından verilen ve idam cezasmm 
yirmi sene hapse tahvil teklifini tazammun 
eden takririn 63 reyi muhalife karşı 120 reyi 
ekseriyetle kabul edilmiş olmasma ve cezanm 
tahfifi lehinde izhar buyurulan bu arzu ve ira
deye göre karar verilmesinde de içtimai fayda 
mülâhaza edilmesine binaen Teşkilâtı esasiye 
kanununun 26 ncı maddesi mucibince mezkûr 
idam cezasının yirmi sene hapse tahvili reyin-
dedirler. Bu suretle Tevfik Alpeke hükmedi
len idam cezasının yirmi sene hapse tahviline 
ekseriyetle karar verilmiş olmaktadır. Encü-. 
men âzasından (Münir Çağıl Çorum, Şinasi 
Devrin Zonguldak, Numan Aksoy Antalya, 
Niyazi Burcu Balıkesir, Abdülhak Fırat Er
zincan, Salâh Yargı Kocaeli, Galip Gültekin 
Konya), cezanın yirmi seneye indirilmesi hak
kında Feridun Fikri (Bingöl) tarafından verilen 
takririn hâdisede delil mevcut olmadığı ve faili 
hakikinin ileride zuhur edebilmesi ihtimali se
beplerine istinat etmiş olmasma ve bilhassa bu 
husustaki müzakerelerin tamamen ve münhası
ran cürmün subutuna kâfi delâilin mevcut olup 
olmadığı etrafında cereyan etmiş bulunmasına 
nazaran idam hükmünün infazı hakkındaki 
8.VIÎI.1941 tarihli mazbatanın bu itibarla değiş
tirilmesine iki bakımdan imkân görmemişlerdir : 

a) îki savılı bentte arz ve izah edildiği üze
re Yüksek Meclisin üstün bir kaza mercii gibi 
tetkikat icra ederek delillerin takdiri cihetine 
gidememesi esası muvacehesinde idam hükmü
nün delil mefkudiveti sebebiyle 20 seneve indi
rilmesine Teşkilâtı Esasiye kanunu mânidir. 

b) Suçun subutuna kâfi delil mevcut olma-
_dığı beyan ve iddia edilmiş ve cezanın tahfifinde 
münhasıran bu sebebe istinat edilmiş olduğuna 
nazaran, hakkında suç islendiğine dair kâfi delil 
olmıvan bir vatandaş kanun huzurunda o cürmü 
islememiş ve mâşnm savılacao-mdan 20 seneve 
mahkûmiveti deoil hakkındaki cezanm refi lâ-
zımgelirdi. Aksi takdirde suç işlememiş olan ve 

binaenaleyh beraet etmesi icabeden bir şahsın 
Meclis karariyle ağır bir cezaya duçar edilmesi 
gibi bir netice hâsıl olur. 

Teşkilâtı Esasiye kanunumuzun en esaslı 
prensiplerinden mülhem olan bu mülâhazalara 
binaen ekalliyet reyinde olanlar Tevfik Alpek 
hakkındaki ölüm cezasmm tebdil ve tahfifini ve 
8.VIII.1941 tarihli mazbatanm delâilin ademi ki-
fayesi bakımından değiştirilmesini mucip hiç 
bir sebep müşahede etmemekle beraber Büyük 
Meclisin hukuku hükümranisine taallûk eden bir 
hususta dilediği veçhile karar ittihazı Umumî 
Heyeti Yüksek tensip ve takdirine ba<*lı bulun
duğuna göre bütün bu mütalâaların tetkikinden 
sonra ittihaz buyurulacak kararın en isabetli ve 
en âdilâne karar olacağı mütalâasmdadırlar. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe takdim olunur. 

Adliye En. Reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Erzincan 

N. Aksoy O. Niyazi Burcu A, Fırat 
Hatay Kastamonu Kayseri 

B. S. Kunt Abidin Binkaya R. Özsoy 
Kocaeli Konya 

Salâh Yargı Fuad Gökbudak 
îmzada bulunmadı 

Manisa Rize 
A. Tümer Saim Ali 

îmzada bulunmadı 
Sinob Tokad 

C. Atay S. Atanç 

1. Büyük Millet Meclisi 15.IX.1941 tarihli 
celsesinde takririmi kabul ederken Teşkilâtı 
Esasiye kanununun kabulü gününden ve hat
tâ Büyük Millet Meclisinin teşekkülü anından 
itibaren hukuku hükümranisinin kullanılma
sına taallûk eden tek müzakereli mevzular
da şaşmaz bir esas dairesinde hareket etmiştir, 
yani bunu asla bir kanun müzakeresinde oldu
ğu gibi encümene gönderip oradan gelebilecek 
bir ısrar karariyle karşı karşıya kalmak ihti
maliyle değil, hukuku hükümram'sini derhal 
kullanmak ve idam cezasını 20 senelik hanse 
tahvil etmek azmiyle, bile bile VP katı bir ka
rarla hareket etmiştir. Büviik Millet Meclisi
nin ilk idam CPZPSIUT hansp tnWil k a r a r ^ d a 
değiliz, şimdiye kadar Büyük Millet Meclisi 
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daima bu gibi tahvilleri ayni celsede netice
lendirmiş ve bu idam cezasını 20 seneye tahvil 
ederken başka türlü düşünmemiştir. Riyasetin 
takriri nazarı mütalâaya alınmak şeklinde 
reye koymuş olması Büyük Millet Meclisinin 
bu husustaki tatbikatı dairesinde mütalâa 

edilmek lâzımgelir. Binaenaleyh kendisine bu 
takrir gelmiş bulunan encümenin Yüksek 

Meclisin tecelli eden büyük irade ve şuuru dai
resinde hareket etmesi esastır. Nitekim encü
men ekseriyeti Yüksek Meclisin bir vatanda
şın idam cezasını 20 seneye tahvil etmesi ve 
bütün memleketçe de buna ıttıla hâsıl olması 
keyfiyetine hürmet ederek neticede idamın 
infazı aleyhinde bulunmuşlardır ki tabiatiyle 
ben de bu infazın zaten aleyhinde olduğum 
için reylerimiz bu neticede, ademi infaz hu
susunda birleşmiş bulunuyoruz. 

2. îşin esasına gelince: Teşkilâtı Esasiye 
kanununun 26 ncı maddesi mucibince Büyük 
Millet Meclisi, her kendisine sunulan idam 
dosyasını baştan başa ve her en geniş bir tet
kik salâhiyetiyle ve Teşkilâtı Esasiye kanu
nunun (Türkiye Büyük Millet Meclisi, mille
tin yegâne ve hakikî mümessili olup millet na
mına hakkı hakimiyeti istimal eder) diyen 
dördüncü maddesinin metin ve ruhu daire

sinde hiç bir kayit ile bağlanmaksızın mütalâa 
etmek hakkını haizdir. Teşkilâtı esasiyede abes 
mefhum yoktur. Büyük Millet Meclisi mün
hasıran tescil ile vazifelenemez, bir idam dosya
sının Meclise geldiği halde bir mebusun ve 
Heyeti umumiyenin onu tetkik ve tetkiki ne
ticesinde hâsıl ettiği vicdani kanaati Yük
sek Meclise arzederken bir takım kuyuda tabi 
tutulması asla kabul olunamaz. Dâvayı rüyet 
eden mahkemeye karşı hakikat halde bir ka
nun müessesesi olan Temyiz heyetinin hakkı 
nasıl ki mahkemenin hukukuna bir mugaye-
ret değilse vazifesini bitirmiş olan Adliyeden 
gelen bir idam dosyası üzerinde Büyük Millet 
Meclisinin tetkikat icra eylemesi de hukuku 
hükümranisini istimal eylemekten başka bir 
şey olmayıp (Takdiri delâile girişilemez) mü-
talâasiyle nakabili telâfi bir ceza üzerinde af 
ve tahfif ve tahvil hakkına mâlik olan Meclis 
âzası takyit olunamaz. 

3. Büyük Millet Meclisinin 20 seneye ce
zasını tahvil ettiği hâdiseye gelince bu hu
susta Meclisin en yüksek bir adalet ve tam bir 
isabetle hareket ettiğine kanaatim katidir. 

Bingöl 
F. Fikri Düşünsel 
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S. Sayısı: 85 
Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gürbüz'ün cezasının 

affına dair kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/757) 

T. O. 
Başvekâlet 28.1.1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/383 

Büyük Millet Mclisi Yüksek Reisliğine 

Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gürbüz'ün cezasının affı hakkında Dahiliye vekilliğince ha-
zrîanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27 .1.1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı muçibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Üsküdar - Şile yolu üzerinde Karanlıkdere nam mevkide Pazarcı Akif ve Sepetay isminde İki 
satıcı paralarına tamaen öldürülmüşler ve soyulmuşlardır. Bu vaka faillerinin meçhul kalmalar. 
cinayetin feci bir surette işlenilmesi etrafta heyecan tevlit etmiş, emniyet ve asayiş bakımın
dan rftülkiye, adliye, zabıta makamları bu işin meydana çıkarılmasını ehemmiyetle takibetmişler-
dü\ 

Hâdiseyi tetkik ve icabeden tedbirleri mahallinde almak üzere Şileye gelen İstanbul Valisi 
ile Kaymakam ve Vilâyet jandarma komutanının ve mahallî müddeiumumisi ile yapılan görüş
meler neticesinde verdikleri kararlar ve ittihaz edilen tedbirlerin tatbik ve faillerin behemehal 
meydana çıkarrlmasına vakadan sonra Şftle jandarma bölük komutanlığına tâyin edilen yüzbaşı 
Rezzak Gürbüz memur edilmiştir. Jandarma komutanının kanuni salâhiyetine inzimam eden ma
hallî müddeiumumisinin bu is hakkmda jandarmaya vazife tevdi etmesi üzerine yapman araştırma
larda vaka yerine yakın bir kömür ocağının bulunması ve ocağı işleten şahsın vaka hakkında 
bilgisi olacakı ihtimali ele alınarak ondan malûmat istenilmiş, bu oca&m vaka esnasmda vakılma-

dığmı ve kendisinin oralarda bulıınmadiffinı "ısrarla söylemesine rağmen yapılan tahkikat neti
cesinde hâdise esnasında ocağın yanmakta olduğu ve ocak islerken orada kimsenin bulunmaması 
kömürcülük sanatı icabından mümkün olamıyacağmın tahakkuk etmesi üzerine bu şahıs hakkında 
kuvvetli şüphe uyandıran bu hal kendisinin istievabiyle hakikatin meydana çıkarılmasına ehem
miyet atfettirmiş ve bu yolda yapılan tahkik işleri sonunda bu şahsın ifadesiyle beş kişi zan altına 
alınarak haklarında âmme dâvası açılmış ve iş İstanbul Ağır ceza mahkemesine intikal etmiştir. 

Şilenin övezli köyünden Oduncıî Metioğlu ismail adında olan bu şahsın kardeşti, sonradan 
Şile jandarma karakolunda îsmaid'n ifadesi alınırken jandarma komutanı tarafından döğüldüğü 
Ve Sziyet edildiği iddiasiyle Şile müddeiumumiliğine müracaatta bulunmuş, yapılan tahkikat 
Sonunda yüzbaşı Rezzakm İstanbul 1. nci Ağır ceza mahkemesinde mahkemesi icra olunarak bu 
mahkememin 25 . V I . 1940 tarih ve 160/940, 163/940 esas ve karar sayılı ilâmiyle îsmaile karşı 
şahsi bif garez ve husumeti olmadığı, sırf vazife hissinin verdiği heyecana kapılarak katilleri 
meydana çıkarmak maksadiyle suçu işlemesinin takdiri hafifletici sebep olarak kabul edilmesi 
suretiyle tenzilen (10 ay (20) gün hapse ve (2) ay memuriyetten mahrumiyet cezasına mahkûm, 



edilmiş, cezanın miktarına göre de tecile mahal olmadığına karar verilerek bu karar kanun hü
kümleri dairesinde katiyet kesbetmiştir. 

Ayni zamanda kıdem tenzilin de icabettiren bu mahkûmiyet neticesinde terfi edemiyecek olan 
subayın yaş haddine tabi olmak suretiyle vakitsiz tekaüde şevki licabedecektir. Bu ise kendisi 
için mahkûmiyetin netice ve gayeleri haricinde ayrıca bir ceza teşkil edecektir. 

Yüzbaşı Abdürrezzak Gürbüz (25) senelik askerlik hayatında hiç bir suretle herhangi bir ta
kibe maruz kalmamış sfıcil itibariyle temyiz, dürüst, vazifesine mukdim bir subay olarak tanın
mıştır. 

Yüzbaşı Abdürrezzak 1332 yılında yedeksubaylıkla büyük harbe iştirak ederek muhtelif 
cephelerde çalışmış ve düşmana esir düşerek iki seneden fazla esarette kalmıştır. Esaretten avde
tini müteakip Millî mücadeleye iştirakle bidayetinden nihayetine kadar çalışmıştır. Millî müca
deleyi müteakip terhis edilmek suretiyle ordudan ayrıldıktan sonra jandarmaya intisap etmiş ve 
jandarmaya girdiği tarihteııberi de tertemiz bir hayatı, vazife üzerinde ciddiyet ve faaliyeti gö
rülmüştür. 

Uzun müddet orduda hizmetinden istifade edilebilecek bir durumda olan ve esasen vuku anında 
muhitinde büyük bir heyecan uyandıran bir hâdise faillerini meydana çıkarmak gayretliyle 
ve münhasıran vazife hissinin verdiği heyecana kapılmış olan bu subayın aftan istifade ettiril
mesi içtimai neticeleri itibariyle ve ayni zamanda mesleki bakımdan faydalı olacağı düşünülmüş 
ve bu maksatla hazırlanmış olan kanun lâyihası bağlı olarak sunulmuştur. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 30 .1.1942 
Esas No. 1/757 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gürbüz'ün 
mahkûm bulunduğu hapis ve memuriyetten mah
rumiyet cezalarının affı hakkında Dahiliye vekâ
letince hazırlanarak îcra Vekilleri Heyetinin 
27 .1.1942 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının encümeni
mize tevdi ve havale buyurulması üzerine cezanın 
affını tazammun eden teklif Dahiliye vekili Fayık 
öztrak ve Jandarma genel komutanının huzu-
riyle tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümet mucip sebeplerinde beyan ve izah 
edilmiş olduğu veçhile jandarma yüzbaşısı Ab
dürrezzak Gürbüz'ün İstanbul birinci ağır ceza 
mahkemesince 10 ay 20 gün hapse ve iki ay me
muriyetten mahrumiyet cezasına mahkûmiyeti 
hakkında verilen karar Temyiz muhakemesi Ceza 
umumî heyetinin 9 . X I I . 1940 tarih ve 221/215 
sayılı karariyle katiyet kesbetmiş ise de adı ge
çen yüzbaşı Abdürrezzak Gürbüz'ün orduda seb-
keden mümtaz hizmetleri bakımından Büyük 
Meclisin af yoluyla refet ve atıfetine mazhar kı
lınması teklif edilmektedir. Yüzbaşı Abdürrez

zak Gürbüz'ün askerliğe bidayeti intisabından 
bu güne kadar tam bir ciddiyet, fedakârlık ve fe
ragatle ifayı vazife eylediği gerek Dahiliye 
vekili ve gerek Jandarma genel komutanı tara
fından verilen izahattan anlaşılmış bulunmasına 
mebni kendisinin Yüksek Meclisin şefkat ve 
atıfetinden istifadeye lâyık bir durumda bu
lunduğu neticesine varılmış ve Hükümet tekli
finin bazı ifade değişiklikleriyle kabulüne rey
lerin ittifakiyle karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye En Reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

N. Aksoy Osman Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Erzincan Hatay Kastamonu 
A. Fırat Bekir Sıtkı Kunt Abidin Binkaya 
Kayseri Kocaeli Tokad 

Ra§it özsoy Salâh Yargı S. Atanç 

( S. Sayısı : 85 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gürbüz'ün 
cezasının affına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1933 yılında bir şahsa cismen 
eza vermek maddesinden istanbul birinci ağır 
ceza mahkemesinin, Temyiz mahkemesi ceza 
umumî heyttinden sadır olan 9 . XII . 1940 ta
rih ve 221/215 sayılı ilâmiyle tasdik edilmiş 
olan kararına göre 10 ay 20 gün hapse ve 2 ay 
memuriyetten mahrumiyet cezasma mahkûm 
edilen jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gürbüz 
hakkındaki bu mahkûmiyet kararı bütün huku
ki neticelerine şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

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

27 .1.1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam H. Menemencıoğlu A. B. Artunkal 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mİ V. 

Yücel 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. 1. V 

B. Karadeniz 
Ti. V. 

M. ökmen 

MalV. 
F. Ağrah 
Ik. V 

Sırrı Day 
Zr. V. 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTtRÎŞİ 

Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gürbüz'ün mah
kûm olduğu cezanın affı, hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Jandarma yüzbaşısı Abdür
rezzak Gürbüz'ün mahkûm bulunduğu on ay 
yirmi gün hapis ve iki ay memuriyetten mah
rumiyet cezalan bütün hukuki neticelerine şâ
mil olmak üzere affedilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Adliye 
v Dahiliye vekilleri memurdur. 

• ^ • ^ 

(S. Sayısı : 85) 





S. Sayısı. 86 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adliye vekâ
leti kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi

hası ve Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/747) 

T. C. 
Başvekâlet 15 . I . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/209 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin 
Adliye vekâletine ait kısmında değişiklik yapılmasına dair Adliye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetinin 8 . 1 . 1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Temyiz mahkemesi başkâtipliği ve mümeyyizi'ği vazifesi bir nevi ihtisasa taallûk ettiği halde 
en yüksek maaş derecesi kırk lira olarak tesbit edilmiş olması yüzünden mümeyyiz ve başkâtiple
rin çoğu senelerdenberi terfi edemiyerek diğer vekâletler kadrosundaki daha yüksek maaşlı vazife
lere geçmekte ve bunun neticesi olarak Temyiz mahkemesi kalemleri ehil memur bakımından zâ-
fa uğramaktadır. Bunu önlemek ve kısmen terfileri temin edilmek maksadiyle kadro adedi muha
faza edilmek ve unvanları değiştirilmek suretiyle maaşları cetvelde gösterildiği üzere arttırılmıştır. 

Mahkeme kâtip ve başkâtipleri: Çoğunun hizmet müddetleri yirmi beş seneye ve daha fazlaya 
baliğ olduğu halde kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen ve vazifelerinde peyda ettikleri meleke 
ve mümarese sebebiyle ayrılmaları halinde yerleri doldurulamıyacak olan mahkeme kâtip ve başkâ-
1 iplerine muhassas maaş miktarı, görmekle mükellef bulundukları iş nh.beti ile telif edilemiyecek 
derecede azdır. Bu 7/üzden diğer vekâletler kadrosuna naklettikleri görülen bu emektar ve ehil 
memurları mesleğe bağlamak ve maaş derecelerini diğer daire kâtipleri seviyesine çıkararak terfi-
lerini temin etmek için cetvelde yazılı olduğu veçhile maaşlarının yükseltilmesine lüzum görülmüş 
ve diğer taraftan ihdas edilen ve edilecek olan mahkemelerle esasen mevcut bulunan mahkemelere 
ait kalem muamelâtının lâyikı veçhile tedvirini temin maksadiyle kadroya 524 başkâtip ve kâtiplik 
tahsisatı ilâve edilmiştir. 

îcra memur ve muavinleri: Ehemmiyeti izahtan vareste olan icra memurluğu işini gereği gibi ifa 
edecek ehliyette memur temin olunmak ve kadronun müsaadesizliği yüzünden senelerdenberi terfi 
edememiş olan mevcut memurların terfileri yapılmak üzere eski kadroda mevcut on beş lira maaşlı 
icra memur ve muavinliği kaldırılmış ve yerine yirmi lira ve daha yüksek maaşlı memur kadrosu 
konulmuştur. 

Zikredilen ilâve ve zamların icabettirdiği bir senelik maaş farkı (731 640) ve muvakkat tazmi
nat farkı da (1 008) liradan ibarettir. 
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Adli sicil: Diğer bir kanun lâyihası ile teşkili teklif olunan adli sicil kadrosu ilişik cetvelde gös

terilmiştir. Bu teşkilâtın merkez ve taşra kadrosunun bir senelik maaş tutarı 223 800, muvakkat 
tazminatı 1 344, temini gereken dolap, kutu gibi demirbaş eşyanın ve sairenin masrafı da 63 000 
lira tutmaktadır. 

Bu kanun lâyihası ile maaş kadrolarında yapılması teklif edilen zam ve ilâvenin bir senelik tah
sisat yekûnu 955 440 liradan ibaret olup yukarıda zikri geçen 63 000 liralık masraf ve Temyiz mah
kemesi kalemleri kadrosu ile adli sicil merkez teskilâtr kadrosundaki memurların bir senelik mu
vakkat mesken tazminatı farkı olan 2 352 lira ile birlikte 1 020 792 liraya baliğ olmaktadır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
*\dliye encihneni 
Esas No. 1/747 
Karar No, 17 

23 . 1 . 194: 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 saydı kanuna bağlı cetvelin 
Adliye vekâletine ait kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında Adliye vekâletince hazırlanarak 
İcra Vekilleri Heyetinin 8.1.1942 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasının encümenimize havale ve tevdi 
buyurulması üzerine ihtiva etmekte olduğu hü
kümler Adliye vekili Hasan Menemenci'nin hu-
zuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Adli teşkilâtımızın iki mühim mevzuuna temas 
eden lâyiha mahkeme kâtiplerinin vaziyetini ifa 
ettikleri vazifenin mahiyet ve icaplarına uygun 
olarak tanzziıu etmekle beraber cezai adaletin 
tam ve hedefine uygun bir şekilde tatbikini tes
hil ve temin eden bir adli sicil tesıkilâtı da vüeu-
de getirmektedir. Lâyiha hükümlerini her iki 
bakımdan da mahkemelerin faali yeti üzerinde 
çok verimli ve müsbet neticeler veı eeek bir ma
hiyette addeden encümenimiz Hükümetin bu 
yoldaki teşebbüsünü takdirle anmağı bir vazife 
bilir. Filvaki hâkimler ve avukatlık kamı idariy
le yapılan ıslahat ve yenilikleri şimdj kâtip sını
fındaki memurların da vaziyetini ıslah teşebbü
sünün takip etmiş olması adli maka nemamı, bir
birine bağlı olan üç. muhtelif veçhesinin bir is
tem dahilinde tanziminden doğacak bütün fa 
'daları tmin edeceği aşikârdır. Bu sebepleıe 
binaen lâyiha hükümlerinin aynen kabulünü it
tifakla tahtı karara alan encümenimizin 2 numa
ralı cetvelde yaptığı değişiklik 2 sayılı cetvelde 

adedi beş yüz olan 15 nci derecedeki kâtipleri 14 
ncü derecedeki kâtipler meyanma ithal ve diğer 
vekâletlerde altıncı derecede yer alan neşriyat 
müdürlüğünün de gerek memuriyetler arasındaki 
muadeleti göze im ek ve gerek Adliyede ifa ettiği 
vazifenin diğer vekâletlere nisbeten daha az; 
ehemmiyetli olmaması bakımından ayni suretle 
altıncı derece olarak tashihinden ibaret bulun
muştur. 

Lâyihanın kanuniyet iktisabı halinde mahke
me kâtipliğinin ayrı bir meslek halinde tanzimi 
tabii bulunduğuna göre meslekin ilk kademesini 
h İÜ KIMI barom derecesinin bu mesleke intisa
bı teşvik edecek bir seviyede tutulmasını zaruri 
sayan encümenimiz bütçede bir senede takriben 
60 bin. lira. kadar bir Fazlalık tevlit eden bu de
ğişikliğin kabule şayan görüleceği ümil ve kanaa
tini taşımaktadır. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi edil
mek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Adliye En. Rs. Na. 

Zonkuldak 
Ş.Devrin 

Antalya 
N. Aksoy O. 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kayseri 

İt. Özsoy 
Tokad 
*V. Aidin 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
Niyazi Burcu 
Lrznean 

A. Fırat 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Trabzon 

F. A HanUcu 

Kâtip 
Konya 

O. Oültekin 
Bingöl 

F. Fikri 
Kastamonu 

\bidin Binkaya 
Sin oh 

C. Atay 

( S. Savısı : 86 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 56 
Esas No. 1/747 

30 . I . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea 
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetve
lin Adliye vekâletine ait kısmında değişiklik 
yapılmasına dair Adliye vekilliğince hazırlanan 
ve 15 . 1 . 1 9 4 2 tarih ve 6/209 sayılı Başvekâlet 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası encümenimize tevdi buyurulmakla Ad
liye vekili Hasan Menemenci ve Maliye ve
kili Fuad Ağralı haz r oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Adliye teşkilâtında çalışan ve çoğu uzun za-
mandanberi terfi edememiş olan mahkeme 
kâtiplerinin nispî terfihleri ve bu hizmetin b'r 
meslek haline getirilerek daha iyi vasıfta me
murların rağbetlerini temin için kadrolarda ve 
maaş derecelerinde bir yükseltme yapılması ve 
âzami maaşlan40 lira ile tahdit edilmiş olan 
Temyiz mahkemesi başkâtipleri ile mümeyyiz
lerinin uzun zamanlar terfii erine imkân hâsıl 
olamaması yüzünden diğer vekâletlerde daha 
yüksek maaşlı memuriyetlere gösterdikleri is
teği önliyerek bir nevi ihtisasa taallûk eden va
zifelerine bağlılıklarını tem inen maaşlarının 
arttırılması ve nihayet kurulacak adli sicil teş
kilâtına lüzumlu kadronun alınması maksatla-
riyle hazırlanan kanun lâyihası encümenîmiz-
ce de kabule şayan görülmüştür. 

Lâyiha ile teklif edilen zamların bütçeye 
olan tesiri bir milyon lira kadar olup Adliye 
encümenince derecelerde yapılan tadil bu mik
tara daha altmış bin lira ilâve etmektedir. Adli 
cihaz içinde kâtiplerin işgal ettiği mevkiin 
ve gördükleri vazifenin ehemmiyetini gözönüne 
alan encümenimiz bu zamları hemen umumi
yetle kabul etmiş, ancak zabıt kâtipleri kadro

sunda 15 nci dereceden memuriyet bırakılma
ması bütün bu sınıfa dahil memurların 14 ncü 
dereceye otomatik olarak intibakını icabettire-
ceği ve bunun ise ehliyet, gayret ve liyakat iti
bariyle üstün olan kâtiplerin, diğerlerinden 
tefrik edilmemesi gibi bir adaletsizlik tevlit 
edeceği mülâhazasiyle Adliye encümenince ha
zırlanan (2) sayılı cetvelde küçük bir değişik
lik yaparak 14 ncü derecedeki kâtipler yekû
nundan 100 adet. tenzil etmiş ve bu nvktarı 
15 nci derecede bırakmıştır. 

Aynen kabul edilen lâyiha ile arzedilen ta
dil dolayısiyle yeniden tanzimi lâzmıgelen ilişik 
cetveller Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Corum 
/. Eker 

Kâtip 
istanbul 

F. öymen 
Bursa 

N ev zad Ayaş 
Diyarbakır 

Rüştü Be'kit 
îsparta 

Mükerrem Karaağaç 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coskan 

Afvon K. 

M. M. 
Muğla 

77. Kitabet 

Bolu 
Ş. Basit Hatipoğlu Dr. Zihni Ülyen 

Bursa Bursa 
Fazlı Güleç Dr. S. Konuk 

M. 
Giresun 
Akkaya 
İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri Kırklareli 
Suad Hayri Ürgüplü B. Denk er 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
8. Çam 
Yozgad 
S. Içöz 

Muş 
Ş. Ataman 

' Sivas 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Kayseri 
F. Baysal 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Samsun 

M. Ali Yörük er 
Yozgad 

Remzi ÇinerA. Sunyur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bağlı bir sayılı cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun ikinci maddesine bağlı cetvelin Adliye ve
kâletine ait kısmından ilişik bir sayılı cetvelds 
derece ,adet ve unvanları yazılı memuriyetler 
çıkarılmış ve bunların yerine iki sayılı cetvelde 
yazılı memuriyetler iıe adli sicil teşkilâtının 
merkez ve taşra kadrosu eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kar. ı 29 mayıs 1942 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun : kümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

8 . 1 . 1942 
Bş. Y. Ad. V. M. M. V. 

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

Fayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

MüV. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

. F. Gebesoy 
G. 1. V. 

R. Karedeniz 
Ti. V. 

M. ökmen 

Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 
Sırrı D ay 
Zr. V 

Muhlis Frkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTllllŞt 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Ad
liye vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. 
aynen. 

Hükümetin birinci maddesi 

MADDE 2. — Bu kanım 29 mayıs 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. 
aynen. 

Hükümetin üçüncü maddesi 

( S. Sayısı : M ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL D. Memuriyetine ne y 'i 

D. 

9 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

8 
S 

10 
11 
32 
13 
14 

Memuriyetin nevi Adet Maaş { 12 Kâtip 
13 » 

Temyiz mahkemesi kalemleri 
Başkâtip 12 
Mümeyyiz 22 
Kâtip 35 

» 108 

Yilây$t memurları 

Kâtipler 

Başkâtip ve muavinleri ve müd
deiumumi ve sorgu hâkim kâ
tipleri ve zabıt ve icra kâtipleri 

îcra memur Y« muavinleri 

14 
20 
69 

229 
606 
1533 

10 
20 
30 
31 
71 
90 

103 

[2] NUMARALI CETVEL 

Temyiz mahkemesi kalemleri 

8 Başkâtip 
9 Birinci sınıf başkâtip muavini 

10 ikinci sınıf başkâtip muavini 
11 Memur 

12 
12 
12 
26 

40 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

50 
40 
35 
30 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

9 
10 
11 
12 
13 

6 
10 
11 
12 
13 

13 
14 
15 

Vilâyet memurları 
Kâtipleri 

Başkâtip, başkâtip muavinle
ri, zabıt kâtibi, zabıt kâtibi 
muavinleri, kâtip 

Adet 

50 
65 

40 
70 
140 
200 
800 
1250 
500 

îcra memur ve muavinleri 

icra memur ve muavinleri 

Adli sicil 

Müdür 
Mümeyyiz 

» 
Kâtip 

Kâtip 

Taşra teşkilâtı 

10 
40 
55 
60 
90 
100 

120 
120 
120 

( S. Sayısı : 86 ) 
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[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nevi Adet Maaş 

9 
11 

Adliye encümeninin teklif ettiği cetveller 

D. Memuriyetine nev'i 

Temyiz mahkemesi kalemleri 

Başkâtip 
Mümeyyiz 

12 Kâtip 
13 » 

Vilâyet memurları 

Kâtipler 

Başkâtip ve muavinleri ve müd 
deiumumi ve sorgu hâkim kâ
tipleri ve zabıt ve icra kâtipleri 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

7 Müdür 

îcra memur ve muavinleri 

Neşriyat müdürlüğü 

12 
22 
35 

108 

5 
14 
20 
69 

229 
606 

10 
20 
30 
31 
71 
90 

103 

[2] NUMARALI CETVEL 

Temyiz mahkemesi kalemleri 

S Başkâtip 
9 Birinci sınıf başkâtip muavini 

10 îkinci sınıf başkâtip muavini 
11 Memur 
12 Kâtip 

40 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 
15 

1533 10 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

60 

13 Kâtip 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Vilâyet memurları 

Kâtipler 

Başkâtip, başkâtip muavinle
ri, zabıt kâtibi, zabıt kâtibi 
muavinleri, kâtip 

10 
11 
12 
13 

6 Müdür 
10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Kâtip 
13 » 

Adli sicil 

Adet 

65 

40 
70 

140 
200 
800 

1650 
100 

îcra memur ve muavinleri 

icra memur ve muavinleri 

10 
40 
55 
60 
90 

100 

Neşriyat müdürlüğü 

6 Müdür l 

12 
12 
12 
26 
50 

50 
40 
35 
30 
25 

13 
14 
15 

Kâtip 
» 
» 

Taşra teşkilâtı 

120 
120 
120 
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Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı cetveller 

1). 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Temyiz mahkemesi kalemleri 

9 Başkâtip 
11 Mümeyyiz 
12 Kâtip 
13 » 

Vilâyet memurları 

Kâtipler 

Başkâtip ve muavin]eri ve müd
deiumumi ve sorgu hâkim kâ
tipleri ve zabıt icra kâtipleri 

İcra memur ve muavinleri 

Neşriyat müdürlüğü 

7 Müdür 

12 
22 
35 

108 

5 
14 
20 
69 

229 
606 

1533 

10 
20 
30 
31 
71 
90 

103 

[2] NUMARALI CETVEL 

Temyiz mahkemesi kalemleri 
8 Başkâtip 12 
9 Birinci smıf başkâtip muavini 12 

10 İkinci sınıf başkâtip muavini 12 
11 Memur 26 

40 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

60 

D. Memuriyetine nev'i 
% ~ 

Adet Maaş 

12 Kâtip 
13 » 

50 
65 

Vilâyet memurları 

Kâtipler 

Başkâtip, başkâtip muavinle
ri, zabıt kâtibi, zabıt kâtibi 
muavinleri, kâtip 

İcra memur ve muavinleri 

icra memur ve muavinleri 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

9 
10 
11 
12 
13 

6 Müdür 
10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Kâtip 
13 » 

Adli sicil 

Neşriyat müdürlüğü 

25 
20 

40 
70 

140 
200 
800 

1650 
100 

40 
31 
30 
25 
20 
15 
10 

10 
40 
55 
60 
90 

100 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

1 70 
1 35 
1 30 
1 25 
3 20 

50 
40 
35 
30 

6 

13 
14 
15 

Müdür 

Kâtip 
» 
•» 

Taşra teşkilâtı 

1 

120 
120 
120 

70 

20 
15 
10 

{ S. Sayıcı ; 86 ) 
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S. Sayısı: 87 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/758) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 30 . I . 1942 
Sayı : 6/401 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Ticaret vekilliğince teklif ve Maliye vekilliğinin mütalâasiyle tevdi olunup îera Vekilleri Hey
etince 28 . I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kabul olunan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

3491 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine müteallik kanun projesi esbabı mucibe 
lâyihası 

Memleketimizin en büyük mahsulü olan hububat ile afyonun istihsalini verim lendirmek ve bun
ların alım, satım ve muhafazasını millî iktisadiyatın icaplarına göre tanzim etmek vazifesiyle kurul
muş olan Toprak mahsulleri ofisinin iştigal r.alıası; ilk kuruluş devresinin mahdut himaye 
prensipleri fevkinde genişlemiş ve hizmeti günün en mühim mevzularından biri halini iktisap eyle
miştir. Bu itibarladır ki, kanunda bazı değişiklikler yapılmak suretiyle bu vazifelerin ifasını kolay
laştıracak tedbirlerin ittihazı lüzumu tahassül eylemiştir. 

Tadilâtın matuf olduğu ilk ve en esaslı hükmü, Ofis sermayesinin ve işletme menabiinin tezyidi
ne müteallik olanlar teşkil eder. Bunun içindir ki, Ofis sermayesinin 30 milyona ve uzun vadeli kre
di imkânlarının da aynı hadde iblâğı merbut proje ile arz ve teklif olunmuştur. Bunu icabettiren 
sebepler 3491 sayılı kanunla Ofisin tevekkülü devresindeki vaziyetiyle bugünkü vazifelerinin muka
yesesinden kolaylıkla müsteban buyurulur. 

Tik kuruluşunda, memleket ziraatinin ana maddesi olan hububatı haricî tesirlerden vikaye ede
rek müstahsilin emeğinin hakikî değerini vermek suretiyle istihsalin sarsılmaması esas gayesi ta
kip edilen Ofis, bugün ordu ve halk ihtiyacı için lüzumlu olan mevaddm mubayaa ve stoklarını temin 
gibi çok daha geniş bir çalışma sahasına sevkedilmiş ve bunu teminen el konulma hükümlerinin 
tatbikına tevessül kılınmış bulunduğundan, mubayaa ve iş hacmi kuruluş yıllarına nisbetle çok art
mıştır. Diğer taraftan Büyük Millet Meclisinde tetkiki derdest olan bir kanunla afyon inhisarının 
dahilî ticarete de teşmili, bu sahada da Ofisin malî menabiini takviye lüzumunu hissettirdiği gibi 
gerek hububat, gerek afyon fiatlarmda 3491 sayılı kanunun kabulü tarihine nisbetle hadis olup 
bir misli bulan tereffü, işlerin çoğalmasına zamimeten Ofisin malî imkânlarım daraltmış ve çalış
masını maddeten tazyik etmekten hâli kalmamıştır. 

Gerçi, kanun, sermayenin icra Tekilleri Heyeti karariyle bir misli arttırılmasına imkân verecek 
bir seyyaliyete malik ise de artan sermayenin temini şeklinin kanun mevzuu olması, îcra Vekilleri 
Heyetine verilmiş olan bu salâhiyetin fiilen Yüksek Meclise intikalini icabettirmektedir. 

Kredinin artışı da aynı zaruretlerden mülhemdir. TCredi tadiline müteallik maddenin değiştiri-



len bir noktası da tahvilât, bono ihracı veya uzun vadeli istikraz akdinin umumî heyet kararma, 
hacet kalmadan İcra Vekilleri Heyetinin takdirine bırakılmasıdır. Ofise, iştigal mevzuuna, dalı il 
olabilecek maddeler üzerinde İcra Vekilleri Heyetince vazife tevcihi ve bunların alım ve satış Hat
larının aynı heyete mevdu bulunması bu işlerin istilzam ettirdiği malî menabüıı lüzum ve derecesi 
üzerinde de İcra Vekilleri Heyetinin daha yakından salAlıiyettar kılması ve nihayet tevcih edilen 
vazifelerle birlikte karşılrklarmın süratle temini ieabetmesi, maddenin bu şeklinde tedvin ve yük
sek takdirlerine arzına en büyük saikür. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
flütçe encümeni 
Mazbata No. 58 
Easas No. 1/758 

31 . T . 1912 

Yüksek Reisliğe; 

3-191 saydı Toprak mahsulleri ofisi kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Ticaret vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
30 .1 .1942 tarih ve G/401 saydı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encümeni
mize havale buyurulmakla Ticaret vekili Mümtaz 
Ökmen ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürü hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Bugünün ihtiyaçlarını karşılamak maksadiy-
le teklif edilen bu lâyiha mucip sebeplerine ve 
alınan izahlara göre encümenimizce de varit gö
rülerek ve yalnız başlığında ve ikinci ve üçüncü 
maddelerinde kelime ve ibare değişiklikleri ya
pılmak sureliyle teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzulanmak üzere; 

Yüksek Reisliğe sıınuluı 
Eeis 

Çorum 
/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
h\ Öymcn 

Bursa 
A. Ncvzad Ayaş 

Gümüşane 
I) .Sakarya 

Kayseri 
S. İT ayrı Ürgiihlü 

Mardin 
7ı'. Erten 

Sivas 
fîcmsi diner 

Reis V 
Kastamonu 
T. doskan 

Bolu 
d. Said Siren 

Diyarbakır 
Rüştü Bckit 

İsparta 
it. Ünlü 

Kırklareli 
II. Denker 

Muş 
S. Ataman 

M. M. 
Muğla 

/ / . Kitabet 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

(dresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Hay sal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Samsun 

M. Ali Yörüker 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3491 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3491 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

(Ofisin sermayesi 30 milyon liradır). 

MADDE 2. — Ayni kanunun 15 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(Ofis; îcra Vekilleri Heyeti karariyle itibari 
sermayesi baliğine kadar faizli veya faizsiz, 
ikramiyeli veya ikramiyesiz tahviller çıkarabile
ceği gibi, yıllık mubayaa ve stoklar için muk-
tazi mütedavil krediler fevkinde on beş seneye 
kadar vadeli istikraz akit veya bu maksatla bo
nolar ihdas eyleyebilir. Maliye vekâleti Ofisin 
çıkaracağı tahvil ve bonolara ve yapacağı is
tikrazlara kefalete mezundur). 

MADDE 3. 
muteberdir. 

MADDE 4. 

— Bu kanun neşri tarihinden 

— Bu kanunun hükümlerini yü-
rütmeğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S t. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü V. 
F. Engin 

28 . 1 . 1942 
Ad. V. M. M. V 

H. Menemencıoğlu A. R. Artunkal 
Ha. V. Ma V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Na. V. Ik. V. 

A. F. Cebesoy Sırrı Day 
G. î. V. Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

MADDE 3. — Bu kanun 
itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
si aynen. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. — 24. VI. 1938 tarih ve 3491 
sayılı kanunun 12 nci maddesinin ilk fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Ofisin sermayesi otuz milyon liradır.) 

MADDE 2. — Aynı kanunun 15 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Ofis; îcra Vekilleri Heyeti karariyle itiba
ri sermayesi baliğma kadar faizli veya faiz
siz, ikramiyeli veya ikramiyesiz tahviller çıka
rabileceği gibi, yıllık mubayaa ve stoklar için 
muktazi mütedavil krediler fevkinde on beş se
neye kadar vadeli istikraz akit veya bu mak
satla bonolar ihdas eyleyebilir. Maliye veliki 
Ofisin çıkaracağı tahvil ve bonolara ve yapa
cağı istikrazlara kefalete mezundur.) 

neşri tarihinden 





S.̂ Sayısı:88 
Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil ilâve 
jşdilecek gıda maddeleri hakkında kanun lâyihası ve 
LMülî müdafaa, Bütçe v̂e Sıhhat ve içtimai muavenet 

encümenleri mazbataları (1/755) 

T. a 
Başvekâlet 28 • / . 1942 

Kararlar dairsi müdürlüğü 
Sayı : 6/375 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında Millî 

Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve Maliye vekilliğinin mütalâanamesiyle tevdi olunan kanun lâ
yihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası sureti 

Hükümetçe ittihaz edilen karara göre, halk ekmeğinin karne usulüne tabi tutulması ve bir 
ağır işçiye 750 gram ekmeğin tahsis edilmesi karşısında ayni gayeye hizmet için Ordu ekmek is
tihkakının da ağır işçiler haddine indirilmesi ve bunun tenzilinden mütevellit enerji kayıplarının 
başka maddelerin esas istihkaka ilâvesiyle telâfisi mümkün olduğundan ekmek istihkakından ten
zilât yapılması hakkında verilen kararın tarihi olan 20.1.1942 den muteber olmak üzere ilişik 
kanun projesi hazırlanmıştır. 

Cumhuriyet Ordusunda muhtelif istihkaklar vardır. Bugünkü karara göre, bunların hepsinin 
750 grama indirilmesi halinde hepsinden ayrı ayrı kesilecek olan miktarlar 50 - 250 gram olaca
ğına göre bunların muhtevi bulunduğu gıda unsurlarını karşlayabilmek için 100 gram ekmek he
sabına göre kanuna 50 gram prin<ç ve 10 gram sade yağ konmuş ve esas istihkaka ilâve edilmiş 
ise de bu maddelerin mutlaka istihlâki şart olmayıp tutarlariyle ve mübadele yoluyla ilişik cetvel
de gösterilen formüllerdeki şekiller gibi değişiklikler yapılabilecektr. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 30.1.1942 
Esas No. 1/755 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mu
kabil ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve Mali

ye vekilliğinin mütalâanamesiyle tevdi olunan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte su
nulduğuna dair olup encümenimize havale edir 



" _ ' â _ 
len Başvekâletin 28 ildncikânun 1942 tarihli VG 
6/375 sayılı tezkeresine bağlı lâyiha ile mucip 
sebepleri, Millî Müdafaa ve Maliye vekilliklerin
den gönderilen salahiyetli memurları huzurla
rında okundu ve görüşüldü: 

Bağlı esbabı mucibeye ve verilen izahata 
göre ekmeğin Hükümetçe karne usulüne tabi 
tutulması ve ordu ekmek istihkakında ağır işçi
lere verilen miktara indirilmesi hasebiyle icabe-
den enerji kayıplarını başka bir maddenin esas 
istihkaka ilâvesiyle telâfisi için eksilen ekmek 
miktarına göre muayyen miktarda pirinç ve yağ 
ilâve edilerek muktazi kaloriyi hâsıl etmek üze
re mübadeleye tabi olması ve bu hususun 
20 .1.1942 tarihinden itibaren muteber bulun
ması hakkındaki teklif eneümenimizce esas iti
bariyle kabule şayan görülmüştür. 

Ancak kanunun makabline şümulü usul ve 
teamüle uygun olmadığı cihetle bu keyfiyetin 

Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mu
kabil ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanıp Başvekâle
tin 28 . I . 1942 tarih ve 6/375 sayılı tezkeresiy
le Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Millî 
Müdafaa encümeni mazbatasiyle birlikte Encü
menimize havale buyurulmakla Ticaret vekili 
Mümtaz ökmen, Millî Müdafaa vekâleti namına 
salahiyetli memurlar ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha alman izahlara göre bugünün zaru
retlerini karşılamak üzere teklif edildiği ve ye
rinde olduğu anlaşıldığından Millî Müdafaa en
cümeninin tadili dairesinde aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi veçhile Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Ke

bir muvakkat madde tanzimi ile Hükümetin 
teklifi encümeıümizce kabul edilmiş olmakla ha
valesi mucibince Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. En. Es. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Bursa 

N. Tınaz 
Edirne 

Fuad Balkan 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Kayseri 

S. Turgay 

M. M. 
Samsun 

R. Barkın 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
İstanbul 

Ş. A. Ögel 
Malatya 

0. Koptagel 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kayseri 

N. Toker 
Manisa 

K. N. Duru 
Muğla Seyhan 
S. Güney Sinan Tekelioğlu 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

isliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

t. Eker T. Çoşkan H. Kitabcı 
Kâtip 

İstanbul Bolu Bursa 
F. Öymen Celâl S. Siren Dr. Sadi Konuk 

Bursa Diyarbakır Giresun 
A. Nevzad Ayaş Rüştü Bekit M. Akkaya 

Gümüşane İsparta Kayseri 
D. Sakarya R.Ünlü F. Baysal 

Kayseri Kırklareli Kütahya 
Suad H. Ürgüblü B. Denker A. Tiridoğlu 

Mardin Muş Samsun 
R. Erten Ş. Ataman M. Ali Yörüker 

Sivas 
R. Çiner 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 31 . î . 1942 
Mazbata No. 61 
Esas No. 1/755 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 88 } 



^4ıbat ve tçtimai muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
•S. ve îç. M, Encümeni 

Esas No. 1/755 
Karar No. 9 

31.1.1942 

Yüksek Reisliğe 

Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mu
kabil ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında Hü
kümetçe hazırlanarak Büyük Meclise arzedilen 
ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerinde mü
zakeresinden sonra Yüksek Reislik tarafından 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Millî Müdafaa vekâletinin salahiyetli memurları 
hazır bulundukları halde okundu ve gereği tetkik 
ve müzakere olundu. 

Lüzumu halinde askerin gündelik ekmek is
tihkakından kesilecek miktara karşılık gerek muh
telif gıda unsurları, gerekse kalori bakımından, ek
siği dolduracak kemiyet ve keyfiyette pirinç ve 
yağm ilâvesini tazammun eden lâyiha esas iti
bariyle muvafık görülmüş ve yapılan tetkik ve 
müzakerelerde ikame ve ilâve edilen maddele
rin ve miktarların askerlerimizin muhtaç oldu
ğu gıda unsurlarını ve kaloriyi tamamiyle te
min ettiği müşahede edilmiş ve ikinci fıkranın 
sonundaki «mübadeleye tabidir» tâbiri iltizamî ol
mamasını temin için «mübadele edilebilir» şek

linde değiştirilmiştir. 
Lâyihanın ikinci ve üçüncü maddeleri de mü

zakere, kabul edildikten sonra lâyiha heyeti 
umumiyesiyle de kabul edilmiş ve işbu maz
bata ile birlikte Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
S. ve îç. M. En. Rs. M. M. 

Ağrı Kütahya 
Dr. Hüsamettin Kural Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Kâtip 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Bursa 

Dr. Refik Güran 
Kastamonu 

Dr. Tevfik Aslan 
Kırşehir 

Dr. Hüseyin Ülkü 
Maraş 

Dr. Kemali Bayizit 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

Gazianteb 
Dr. Memed A. Ağakay 

Kastamonu 
Rıza Saltuğ 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

;(fi. Öp*:**); 



- 4 
HÜKÛMETÎN TEKLÎFt 

Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil 
ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — tcra Vekilleri Heyetinin lü
zum gördüğü zamanlarda Cumhuriyet ordusun-
daki muhtelif ekmek istihkaklarından kesilecek 
beher 100 gram ekmeğe mukabil 50 gram pirinç 
ve 10 gram sadeyağı esas istihkaka ilâve edilir. 

Bu ilâveler diğer istihkak gibi mübadeleye 
tabidir. 

MADDE 2. — Bu kanun 20.1.1942 tarihin
den yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27.1.1942 
B§. V. Ad. V. M. M. V. 

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

Fayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel A. 

S. I. M. V. 
Dr. H. Altaş R. 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 

Na. V. 
F. Cebesoy 
Gt. t V. 
Karadeniz 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Daıj 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

M. ökmen 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEftîŞ-
TÎRÎŞÎ 

Askerin istihkakından kesilecek elemeğe mukabil 
ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında- kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hükmü 
20.1.1942 tarihinden bu kanunun neşri tarihine 
kadar tahakkuk etmiş olan istihkaka da şa
mildir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S . Sayın i 88); 



5 -
SIHHAT VE ÎÇTÎMAİ MUAVENET ENCÜ

MENİNİN DEĞİŞTİEİŞİ 

Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil 
ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — İcra Vekilleri Heyetinin lüzum 
gördüğü zamanlarda Cumhuriyet ordusundaki 
muhtelif ekmek istihkaklarından kesilecek beher 
100 gram ekmeğe mukabil 50 gram pirinç ve 10 
gram sadeyağı esas istihkaka ilâve edilir. 

Bu ilâveler diğer istihkaklar gibi mübadele 
edilebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 20.1.1942 tarihin
den yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini tatbi-
ka îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

mmw 

'{S. Sayîsı : m 





S. Sayısı: 89 
Askerî tayınat ve yem kanununun tadili hakkında 
kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Bütçe ve Sıhhat ve 
içtimai muavenet encümenleri mazbataları (1/756) 

T.G. , 
Başvekalet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 28 . I . 1942 
Sayı : 6/374 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve Maliye vekilliğinin Mütalâanamesiyle tevdi olunan 

Askerî Tayınat ve Yem Kanununun tadili hakkındaki kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

Paş vekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası sureti. 

24 . XII . 1941 tarih ve 2/17038 sayılı kararname ile tatbik mevkiine konulmuş olan 240 sayılı 
Koordinasyon heyeti kararı üzerine memleketimizdeki çift ve koşum hayvanları için Hükümetçe 
istihdaf olunan maksat ve gaye gözönünde bulundurularak mezkûr lâyihanın bu husustaki istek
lere uygun olacak surette tadili ile aldığı yeni metni ilişik olarak sunulmuştur. 

Kanuniyet kesbetmesine müsaadeleri rica olunur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 30.1.1942 

Esas No. 1/756 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve Ma
liye vekilliğinin mütalâanamesiyle tevdi olunan 
Askerî tayınat ve yem kanununun tadili hakkın
daki kanun lâyihası esbabı mucibesilyle birlikte 
sunulduğuna dair olup encümenimize havale edi
len Başvekâletin 20 ikincikânun 1942 tarihli ve 
6/374 sayılı tezkeresi ve bağlı lâyiha ve esbabı 
mucibesi Millî Müdafaa ve Maliye vekilliklerin
den gönderilen memurları huzuriyle okundu ve 
görüşüldü. 

Koordinasyon karariyle verimi 12 seneye tabi 
olan ve memleketimiz millî müdafaa ve ziraat i§-

lerinde önemli mevkii bulunan çift ve koşum 
hayvanları için Hükümetçe istihdaf edilen gaye
ye göre tanzim olunan kanun lâyihası encümeni-
mizce aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 
Diyarbakır Samsun Konya 

K. Sevüktekin R. Barkın Vehbi Bilgin 
Bursa Çankırı Çorum 

N. Tmaz Dr. A. Arkan Eyub Sairi Akgöl 



— 2 — 
"Edirne 

Fuad Balkan 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 

Erzurum 
A. Akyürek 

îstanbul 
S. Âli ögel 

Gümüşane 
S. Erdoğan 

Kavseri 
İV. Toker 

Kayseri 
S. Turgay 

Muğla 
S. Güney 

Malatya 
0. Koptagel 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

Manisa 
K. N. Buru 

Urfa 
Ahmed Yazg> 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 62 
Esas No. 1/756 

Yüksek Reisliğe 

Askerî tayın at ve yem kanununun dördün
cü maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 28 . I . 1942 
tarih ve 6/374 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Millî Müdafaa en
cümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize ha
vale buyurulmakla Ticaret vekili Mümtaz ölç
men ve Millî Müdafaa vekâleti namına gönderi
len memurlarla Maliye vekâleti namına Bütçe 
ve Malî kontrol umum müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha; mucip sebeplerine ve alman izahlara 
nazaran yerinde görülerek teklif veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe su

nulmuştur. 
Reis 

Çorum 
/. Eker 

Kâtip 
îstanbul 

F. öymen 
Bursa 

N. Ayaş 
Gümüşane 
T). Sakarya 

Kayseri 
S. JJayri Ürgüblü 

Mardin 
R. Erten Ş. Ataman 

Sivas 
Remzi Çiner 

31 .1 . 1942 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bolu 
Celâl S. Sirmen 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Mus 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve İç. Mu. En. 

Esas No. 1/756 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

14 eylül 1330 tarihli Askerî taymat ve yem 
kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkında 
Hükümetçe hazırlanarak Büyük Meclise arzedi-
len ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerinde 
müzakere edildikten sonra Yüksek Reislik tara
fından encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası Millî Müdafaa vekâletinin salahiyetli 
memurları hazır bulundukları halde okundu ve 

31.1.1942 

gereği incelenip görüşüldü: 
Cumhuriyet ordusunun istihlâki için kesile

cek hayvanlarda da halkın istihlâkine arzedile-
cek. kasaplık hayvanlar hususunda Koordinas
yon heyetinin koyduğu esasları tatbik etmek 
maksadiyle tanzim edilmiş olduğu anlaşılan ka
nun lâyihası esas itibariyle muvafık görülerek 
lâyiha metninin müzakeresine geçilmişti!', 

( S. Sayısı : 89 ) 
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Lâyihada tesbit edilen esaslar, eratın gerek 

iğtidaları, gerekse çalışma kudretlerinin korun
ması bakımlarından tamamiyle uygun görülmüş, 
yalnız lâyiha metninin birinci fıkrasında taknin 
usulü noktasından küçük bir değişiklik yapıldı
ğı gibi lâyihanın ayrı ayrı hükümleri ihtiva 
eden muhtelif fıkralarının müstakil bentler ha
linde ve birer harfle işaretlendirilmesi vuzuhun 
teminine daha çok yarayacağı düşünülerek mad
de metni o suretle yazılmıştır. 

Bundan başka tadil edilen 14 eylül 1330 ta
rihli kanunun gerek et istihkakına dair olan 4 
ncü maddesinde, gerekse sair maddelerinde, 
muhtelif istihkakların ne gibi maddelerle mü
badele edileceği tasrih edilmiş olduğu halde ta
dil teklifinde bu cihetin meskût geçilmiş olma
sı, tatbikatta karışıklıklar meydana getirebile
ceği düşünülerek 1330 tarihli Askerî taymat ve 
yem kanununun 4 ncü maddesinin bu hususa 
dair olan fıkrası aynen almmış ve lâyihaya so

nuncu bent olarak ilâve eâ ^niştir. 
Bu tadillerle birlikte kabul edilmiş olan lâyi

ha mazbatamızla birlikte Yüksek Reisliğe su
nuldu. 
S. ve î M. En. Reisi M. M. 

Ağrı Kütahya 
Dr. Hüsamettin Kural Dr, A. Süha Delilbaşı 

Kâtip 
Edirne Aydın 

Dr. Fatma Memik Dr. ŞaMr Şener 
Bilecik Burdur 

Dr. Muhlis Suner Dr. A. Ruhi Yeşilyurd 
Bursa Gazianteb 

Dr. Refik Güran Dr. Memed A. Ağakay 
Kastamonu Kastamonu 

Dr. Tevfik Aslan Rıza Saltuğ 
Kırşehir Konya 

Dr. Hüseyin Ülkü Dr. Osman Ş. Uludağ 
Maraş 

Dr. Kemali Bayizit 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî taymat ve yem kanununun tadili 
hakkında kanun lâyihası 

Taymat ve yem kanununun 4 ncü maddesi 
aşağıda yazıldığı şekilde tadil edilmiştir: 

MADDE 4. — Eratm et istihkakı birinci kâ
nun, ikincikânun, şubat, mart, nisan aylarında 
sığır eti, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül 
birinci ve ikinciteşrin aylarında koyun etidir. 

işbu et istihkakını lüzumu halinde sığır eti 
yerine koyun eti veya koyun eti yerine sığır eti 
vermek suretiyle değiştirmeğe Millî Müdafaa 
\ ikili salahiyetlidir. 

Sığırlar zayif olmiyacak ve yaşları 3 - 10 
arasında bulunacaktır. Koyunlar da 2-4 yaş ara
sında bulunacaktır. 

(Seferde veya fevkalâde hallerde sığırlar 
için yaş haddi 12 ye ve koyunlar için de 6 ya 
kadar çıkarılabilir). 

Taze et bulunmadığı takdirde istihkakın 
yarısı miktarinda kıyma veya koyun etinden ya
pılmış kavurma verilir. 

(Asli istihkak olan sığır ve koyun eti yeri-

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜME
NİNİN DE&İŞTİRÎŞÎ 

Askeri Taymat ve Yem kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

14 eylül 1330 tarihli Askerî tayinat ve yem 
kanununun 4 ncü maddesi aşağıda yazıldığı şe
kilde değiştirilmiştir: 

MADDE 4. — A) Eratın et istihkakı birinci-
kânun, ikincikânun, şubat, mart, nisan ayla
rında sığır eti, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, 
eylül, birinciteşrin ve ikinciteşrin aylarında 
koyun etidir. 

îşbu et istihkakını lüzumu halinde sığır eti 
yerine koyun eti veya koyun eti yerine sığır 
eti vermek suretiyle değiştirmeğe Millî Müda
faa vekili salahiyetlidir. 

B) Sığır zayif olmiyacak ve yaşları 3 - 10 
arasında, koyunlar ise 2 - 4 yaş arasında bulu
nacaktır. 

Seferde veya fevkalâde hallerde sığırlar için 
yaş haddi 12 ye ve koyunlar için de altıya ka
dar çıkarılabilir. 

C) Taze et bulunmadığı takdirde istihka
kın yansı miktarında kıyma veya koyun etin
den yapılmış kavurma verilir. 

S. Sayışı : 89 ) 
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ne bunlardan en yüksek fiatta olanının fiatını 
aşmamak üzere tâyin olunacak bölgeler dahilin
deki erat için istihkaktan bir kısmının veya ta-
inamının keçi eti olarak verilmesine Millî Mü
dafaa vekili salahiyetlidir. 

Bu takdirde kesilecek keçilerin yaş haddi 
koyunlarda olduğu gibidir.) 

Hayvanların kesilmezden evvel veya sonra 
muayenesiyle yemeğe elverişli olup olmadığını 
tâyin etmek veterinerlere, bulunmadığı halde 
tabiblere aittir. 

27.1.1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu A. R- Artunkal 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Fngin 

Ha. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralt 

îk. V. 
Sırrı Day 

ZY. V. 
Muhlis Erkmen 

D) Asli istihkak olan sığır ve koyun eti 
yerine bunlardan en yüksek fiatta olanının fi
atını aşmamak üzere tâyin olunacak bölgeler 
dahilindeki erat için istihkaktan bir kısmının 
veya tamamının keçi eti olarak verilmesine 
Millî Müdafaa vekili salahiyetlidir. 

Bu takdirde kesilecek keçilerin yaş haddi 
koyunlarda olduğu gibidir. 

E) Hayvanların kesilmezden evvel veya 
sonra muayenesiyle yemeğe elverişli olup olma
dığını tâyin etmek veterinerlere, bulunmadığı 
halde tabiblere aittir. 

F) işbu et istihkakları tavuk, taze balık 
etleri, yumurta, taze salamur peyniri, havyar, 
tuzlu balık, kuru balık, yağlı sardalya balığı, 
beyin, pastırma, sucuk, kaşar ve sair peynirler, 
süt, yoğurt ile mübadele edilebilir. 

»©-<< 

.( S, Sayıac ; 89 ), 


