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1, _ SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Devlet Demiryolları ve limanları isletme 
umum müdürlüğü ile inhisarlar umum müdürlür 
ğü 1942 malî yılı bütçelerinde değişiklik yapıl
masına; 

Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlaş
malarının birer ay uzatılmasına; 

Türkiye - Romanya ^icaret ye Tediye Anlaş
malarının on bea gün uzatılmasına; 

Türkiye ile Romanya arasında akit ve imza 
edilen Ticaret vo Tediye Anlaşmasının tasdikına; 

Türkiye ile Almanya arasında ticari mübade
leye mütedair Hususi Anlaşmaya bağlı keten 

Mazbatalar 
1. — Lüleburgaz'ın Celâliyc köyünden Yu-

sufoğlu Raşit Demir'in ölüm (cezasına çarptırıl-
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/18) (Ruznarneye). 

1. — Erzincan eski mebusu Saffet Arthan'tn, 
Arzuhal encümeninin 25 .Yi . 1941 tarİhU Haf
talık karar cetvelindeki 2915 sayûı hararın Umu
mî Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
ve Adliye encümenleri mazbataları (4/1) [1] 

(Adliye encümeni mazbatası okundu) 
REÎS — Buyurun, Şinasi Devrin, 
Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Bir ibare tas

hihi vardı, onu arzedeceğim. 
Tashih edilmiş şekilde okundu. 
BEtS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 
Ar. En. M. M. H. ŞAHLAN (Ordu) — 

Arzuhal encümenimizden verilmiş oları bir ka
rar üzerine işin bir de mütehassıs Encümen olan 
Adliye encümeninde tetkik edilmesi sebebiyle 
tahaddîis eden bugünkü vaziyet üzerine şimdi 
okunan mazbataya karşı Arzuhal encümeninin 

[1] 17 sayılı basmayanı zabtın sonundadır. 

kontenjanları yerine kenevir kontenjanları ika
mesi hususunda teati edilen notaların kabul ve 
tasdikına; 

Türkiye ile Almanya arasında imza edilen 
Kredi Anlaşmasının tasdikına dair kanun lâyi
haları kabul edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 
Reisvekili Kâtip Kâtip 

Bursa Tunceli İsparta 
it. Canytez Necmedâin Sahir Sılan K. Turan 

2. — Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı 
bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
olan 4228 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe eneümeni mazbatası (1/35) (Ruznarneye). 

ııoktaİ nazarını müsaadenize binaen arzetmek 
istiyorum. 

Binbaşı iken binbaşılık nasbinin tashihi lü
zumu hakkında Müdafaa vekâletine müra
caat eden Sabri Eryılmaz'ın kendi emsaline 
nazaran yüzbaşılık nasbinin 28 temmuz 1334 
tarihine tashih edilmesi ve ona istinaden binba
şılık nasbinin da düzeltilmesi iddiasında bulun
muştur. 

Vekâlet bu müracaat sahibinin dileğini is'af 
etmemiştir. 

Dileği is'af edilmiyen binbaşı Sabri Eryil-
maz 3410 sayılı kanuna tevfikan Askerî Temyiz 
mahkemesinde Millî Müdafaa vekâleti aleyhin
de dâvasını açmıştır. Açtığı dâvada, arzettiğim 
gibi, emsaline nazaran Millî mücadelede mesbuk 
olan hizmetleri nazara alınmak suretiyle yüzba
şılık nasbinin 334 tarihine ve Binbaşılık nas
binin da, dâva tarihinde binbaşı olmasına na
zaran, ona göre tashihi lüzumuna karar iste-

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BtRtKOt CELSE 
Açılma saati : 15 

REÎS—Ş. Günaltay 
KÂTİPLER : K. Turan (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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mistir. Bittabi mahkemede, tarafları teşkil eden 
müddei binbaşı Sabri ile müddeaâleyh Millî 
Müdafaa vekâleti murafaa yoluyla iddia ve mü
dafaalarını serdetmiş ve neticede Askerî Temyiz 
mahkemesi; Mi'llî Müdafaa vekâletinin bilûmum 
müdafaatınm reddiyle haklı olan müddemîn 
talebi veçhile yüzbaşılık nasbinin 28 temmuz 
1334 tarihine tashihine ve binbaşılık nasbinin da 
buna göYe tashihi lüzumuna karar vermiştir, 
Bu karar Millî Müdafaa Vekâletinin menfi ka
naatiyle karşılanmış ve aleyhinde tashihi karar 
yoluna müracaat edilmiştir. Askerî Temyiz ınah-
İcerfı esiniıı, Millî Müdafaa vekâletinin tashihi 
kiarâr hakkındaki talebini de reddetmesiyle bu 
ârzettiğim ilâm artık katileşûiiş ve icrası içiiı 
kainini hiç bir mahzur kalmamış vaziyete gel
miştir. Binbaşı Sabri Eryılmaz bu elindeki Ha
miyle Millî Müdafaa vekâletine müracaatta bu-
Iıinhıuş ve fakat Millî Müdafaa vekâleti bu ilâ
ma rağmen talebini is'af etmemiştir. Etmeyince 
elindeki ilâmı esas tutan Sabri Eryılmaz nihayet 
Yüksek Meclise müracaat' etmiştir. Arzuhal 
encümeni 1940 tarihinde işi tetkik ederek, katiyet 
kesbetmiş olan şu ilâm işinin inîâzı lüzumuna 
karar yermiştir. Binaenaleyh Sabri Eryılmaz 
Arzuhali encümeninden de almış olduğu kararla 
artık hakki bulunan ve matlubu olan nasıp tas
hihi vaziyetini lehine yaptırmak imkânlarının 
en sohinın vâsıl olmuş bulunuyor. Millî Müdaa 
vekâleti, mahkeme kararnia ve bu arzettiğim 
1940 tarihli Arzuhal encümeni kararına rağmen 
ilâm hükmünü yalnız yüzbaşılık nasbinin 28 
temmuz 334 tarihine ircaıiıa ve bu tarihten iti
baren ancak sîeîl almak kaydiyle terfi edebile
cek olan zabitlerin terfii hakkındaki sistemler 
nazarı dikkate alınarak, bunun 340, 341 ve 1Ö26 
tarihilerinde matlup sicilli almadığı için, sicil 
alamı yanlarla beraber bunun binbaşılık nasbi, 
sicil aldığı İ93.İ tarihine tashihine kraar ver
miştir. Bu kararı da infaz etmiştir. 

Filhakika biz vazife itibariyle Askerî Temyiz 
mahkemesinin çok defa tetkik etmiş olduğumuz 
ilâmlarında bu mevzuata mütedair iki kayda te
sadüf ederiz: Birisi, falan tarihe nasbinin tas
hihine ve ondan sonra mevzuat dairesinde ter-
fi.inin yürütülmesine: ve bu şekilde hükümlerde 
fıltra konur. 

Bir de falan tarihe tashihine ve mütaakıp 
ımsı planımı da buna göre tashihine der. 

Biz bunu tetkik ettik. Filhakika zabıtanın 
terfi etnıek için sicil alması hakkındaki kanuni 
hükmü gözönünde tutarak bunun, vaziyete göre 
imal etmek vaziyetinde idi is.ek de fakat ortada 
no tadil, ne tebdil ve ne de icrayi tehir eden, 
salâhiyeti olmıyan bir mahkeme ilâmı, bilfarz ve 
takdir, kanuni ve hukuki bakımdan hatalı dahi 
olsa kesbi katiyet ettikten sonra hak bakımın
dan sahibi hakka her ne suretle olursa olsun 
hakkının verilmesi sarih ve katı olduğundan 
dolayi, mahkeme ilûmiylc olduğu gibi amel et

mek ve binaenaleyh,; 1334 tarihinde yüzbaşılık 
nasbi yapılan 'Sabrı Eryilmaz'ın on "sene sonra 
binbaşı olması icabedeceğîhe göre İ928 senesinde 
binbaşlt olması lâzimgeleceğirie karar verdik. 
yalnız bu ka ran Verirken, Devlet mahkemeleri
nin katı mahiyette vermiş oldukları il'âmat'ı in
faz etmek zaruretinde bulunan bilûmuni alâka-
'darlarnv bu hususta hâttâ ufak tefek, mütâlâa 
serdi gibi vaziyetlere düşmeleri suretiyle kânu
nun hüküm ve kuvvetini tenkis . etmek korkusu 
ilö Teşkilâtı Esâsiye kanununun 54 neü maddesi 
hükmünü tamainiyle tahakkuk ettirmek için çok 
hassasiyet istiyoruz ve encümenimizin de üze
rinde tevakkuf ettiği en mühim mesele de bu 
olduğunu arzetmek isteriz. Hakikaten de öyle de
ğil midir ki, Millî Müdafaa.vekâleti. Askerî,tem
yiz mahkemesinde hasmı kanunisi olan Sabri 
Eryılmaz'm karşısında şu veya bu sebepten do
layı terfi edemiyeceğihi, terfiinin kanuna uy
gun olmadığını mütaaddit celselerde dermeyan 
VÖ iddia ettikten sonra, neticede mahkeme son 
sözü söylemek salâhiyetini haiz olduğu için vekâ
letin iddialarını, lıiç bir tereddüde mahal kalmı-
yacak şekilde reddettikten ve dileği veçhile §u-
tarihte yüzbaşılığa nasbinin tashihine ve buna 
üyğün olarak binbaşılık nasbinin da daha evvele 
ircania karar verdikten sonra bu kararın ve
kâletçe tatbik edilmemesini biz muvafık görme
dik. 

Şuracıkta bir sfcy arzedeyim ki, mahkeme ilâ
mına rağmen, nasbinin tashihini istiyen Sabri 
Efyilmaz'a karşı, Meclise müracaatından evvel, 
matlûbunun is'afi, yani nasbinin tashihi lüzumu
na Müdâfaa vekâleti kail değil idiyse o vakit ve
kâletin doğrudan doğruya, âdeta muhakeme olun
ması gibi iği tâ esasına irca etmek _ suretiyle 
yine bu hakki yerine getirmemek-vaziyetini ih
tiyar fetmiş öldüğü anlaşılacağından binaenaleyh, 
ilk müracaatta, yani Sabri Eryilmaz'm 1940 se-
nesindo aldığı karara esas olan arzuhali ile şi
kâyet ettiği gibi, vekâlet yalnız yüzbaşılık nas
binin ve onun zamanında binbaşılık nasbinin tas
hihine yaklaşıyor demektir; Böylel olunca bu dile
ğin vaktiyle Arzuhal encümeni 1941 tarihinde in- . 
fazına dair vermiş olduğu karar pek katidir. 
Binaenaleyh; artık bu karar karşısında; bizim 
maksadımız yüzbaşılık değil, binbaşılık nasbi
nin tashihinde tereddüde düştük diye ileri sü
rülen noktanın artık yeri kalmamak lâzımgc-
lir. Binbaşılık ııasbma itiraz ediyorum diyecek 
olursa, o halde ilk müracaattan evvel ilâm al
mış ve katiyet kesbetmiş'olmasına göre, neden 
Vekâleti Celilc; yüzbaşılık nasbinin tashihi su
retiyle kendi zannı gibi muamele yapmamıştır? 
Hattâ o şekilde yapmamıştır ki, bütün bu h ü k 
mün muhtevasını ortadan kaldırmak için tashihi 
karar yoluna dahi gitmiştir, tashihi karar yolunda 
da hak kazanmamıştır. 
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§imdi ilâmın suduru ve kesbi katiyet etme

siyle bu vatandaşın Meclise 'müracaat ettiği ta
lihe kadar hakkınm kendisine verilmemesi, biza
tihi Vekâletin alâkadar memuru tarafından bu 
vazifenin, 'yani katiyet kesbeden bir ilâm hük
münün infaz edilmemesi şeklinde ortada bir ih
mal vukua gelmiştir, bu açıktır, bunda tereddüt 
eaiz değildir. Bu ilâm karşısında müracaat edi
lecek yer kalmamıştır ki her halü kârda sahibi 
hak Hamiyle müracaat etmiştir. Bu infaz edi
lecektir. Burada geçirilen bir güre, bir saat dahi 
bir ihmaldir. Teşkilâtı esasiye kanununun 54 
neü maddesi mucibince korktuğumuz şey ta
hakkuk etmiş demektir. 

Böyle olmamış da Arzuhal encümeninin 1940 
tarihli karariyle ilâm muhteviyatının infazı lü
zumuna dair olan kararını infaz sadedinde Ve-

• kâleti celilenin yüzbaşılık nasbinin 28 temmuz 
1334 tarihinde ve binbaşılık nasbinin da, mev
zuatına göre sicil almak kaydına binaen, 1934 
tarihinde yapılması lüzumuna dair olan karan 
şimdi, arzedeceğim sebeplere.binaen, yine ka
nuna muhalif olmuştur. 

Bir defa, malûmu ihsanınız 1940 tarihinde 
encümence ittihaz olunan karar, Haftalık cetve
le raptedilmek suretiyle Yüksek Heyete arze-
dilmiş ve hiç bir arkadaş tarafından aleyhinde 
itiraz sebketmemiş olduğuna göre bu,, bir ay 
zarfında katiyet kesbetmiştir. Binaenaleyh şimdi 
bir taraftan mahkeme ilâmı, dururken, diğer ta
raftan katiyet kesbetmiş, yüksek Meclisin Ar
zuhal encümeni karan vardır. O karara hiç. iti
raz edilmemiş olduğundan Nizamnamenin 57 nci 
maddesine tevfikan katiyet kesbetmiştir. Encü
men de o karannda, 24 temmuz 1334 tarihinde 
yüzbaşılık nasbi tashih edilen binbaşı Sabrİ Er-
yılmaz'ın binbaşılık- nasbinin, yüzbaşılığa na
zaran on sene sonraya ircaı şeklinde ıslahını 
yazmış bulunuyordu. Binaenaleyh encümenin bu 
kararı da ihmal edilmiştir. 

. .Her ne kadar encümende bu kararın neden 
bu şekilde tatbik edilmediği yolunda izahat alın
mışsa da encümenin tetkikatı, mahkeme ilâmı 
katidir, sarihtir, encümenin karan da buna mül
hak ve munzamdır, binaenaleyh bu arkadaşın 
hasbinin, emsali. gibi, emsali her neyi ifade edi
yorsa... emsalindeki maksadı da arzedeyim. Ni
çin temmuz 1334 tarihine yüzbaşılık nasbinin 
tashihi denilmiş de binbaşılık nasbinin ondan 
faraza 10 sene sonra filân tarihe tashihi denme
miştir. Onu da inceledik. Sicil almak suretiyle ter-
fün yapılması hakkındaki kanundan evvel askerî 
şuraca ordudaki kadroya göre bir miktar tâyin 
edilir, geriden gelecek olan kıdemlilerin terfii 
o suretle yapılırdı. Vehleten terfi tarihi de tes-
bit edilemezdi. Çünkü muayyen değildi. Binaen
aleyh bu binbaşının binbaşılık nasbi 10 sene 
müddete göre ve tashih edilmiş yüzbaşıllk: nasbi 

nazara alınırsa faraza şu tarih olacak idiyse 
hakikatte emsalinin terfi zamanına göre 1929 
yılıdır. Bu tarihi önceden tesbitin imkânı yok
tu. Biz bile sonradan tesbit edebildik. 

Bu noktâi nazarları encümen mazbatasına 
dercetti. Huzuru âlinizde arzettiğim sebeplerle 
mazbata Adliye encümenine - gitti. Adliye encü
meninin, hürmet ettiğimiz kanaatlanna şimdi 
muttali oluyoraz. Görüyoruz kî muhterem en
cümen hâdiseyi arzettiğim çerçeveden değil, 34 
tarihinde yüzbaşılık nasbinin yapılması tâzım-
gelen bu adamın biribaşı'lık nasbinin açık bir 
tarih ile zikredilmem esi mahkeme ilâmında bir 
ibhamı ve vuzuhsuzluğu ifade edeceği için bu 
hususa ait kanun maddelerine gerek, Hukuk usu
lü muhakemeleri kanununun 455 nei maddesine 
ve gerek Askerî Temyiz mahkemelerinin teşki
lâtını ifade eden 3410 sayıîı kanunun 16 ncı 
maddesine göre ortada bir tavzih mevzuu, ipham 
ve tenakuzları bertaraf etmek için ortada bir 
tavzih mevzuu olduğu kanaatlarını izhar buyu
ruyorlar, tşte bu kanaat üzerine de bir kaç da
kika maruzatta bulunmakliğıma müsaadelerini 
rica ediyorum. Bir defa Hukuk usulü mîuhake-
meleri kanununun.455 nci maddesinde; hüküm 
mübhem veya gayri vazıh veya tenakuzu mucip 
olursa taraflar icra esnasında tavzih talebinde 
bulunabilirler diyor. Malûmu ihsanınız eğer 
mübhem görülen ilâmları tavzih için gayri mu
ayyen bir zaman, bir müddet farzedecek olursak 
o vakit bu işin sonunu almak imkânı olmaz. 

Binaenaleyh kanun burada bir kayıt koy
muştur; Her ne kadar Askerî temyiz teşkilâtına 
ait kanunun 16 ncı maddesinde bir kayıt yok
sa da, esas kanunun 455 nei maddesi hükmün ic
rasına kadar tavzih talebinde bulunmağa ta
rafları serbest ve muhayyer kılıyor. Bu hususta 
taraflar serbesttir. Fakat burada hükmü le-* 
hinde alan ve hak sahibi olan binbaşı Sabri Er-
yilmaz'ııı elindeki ilâmın lnüphemiyetini tavzih 
için tekrar mahkemeye gitmesine lüzum yoktur, 
Bu ilamlın müphemiyetİ f arzolunuyorsa ve bunu 
farzedon de Millî Müdafaa vekâleti ise, ilâmın 
icrası sırasında bu iphamı ortadan kaldırmak 
için mahkemei aidesine müracaat etmesi lâzımdı. 
Halbuki Millî Müdafaa vekâletinin böyle 
bir müracaatı mesbuk değildir. İki taraf, 
ilâmın infazı lâzımgelir, gelmez, tenakuz var 
derlerse karar almak suretiyle ihtilâfatî hallet
mek mecburiyetinde iseler de burada kaziyci muh
keme halindedir. Millî Müdafaa vekâleti ilâmın 
nutkundan ne mâna anlamışsa o mânayı dile
diği gibi infaz ediyor. Sonnuyor ve Binbaşı 
Sabri'ye demiyor ki, senin elindeki ilâm ipham 
ifade eder. Bu ipham dolayısİyle sen git, müra
caat et. Belki deseydi Binbaşı Sabri bu ipham 
için Arckeri temyiz mahkemesine tavzih-tale
biyle giderdi. Ne Sabri 'ye bu şekilde bir imkân 
ve müsaade verilmiştir ve ne de bu vaziyeti 
ortadan kaldıracak bir çareye tevessül etmiş-
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• tir. Binaenaleyh ilâm tamamen icra edilmiş
tir. Artık ilâmın, icrası raevzuubahis değil
dir. Mevzuubahis olmayınca Adliye encüme
ninin mazbatasında yazılı olan ihtilâfın bım-
daıı sonra halline bir imkân farzetmeğe vaziyet 
müsait değildir. Eğer bu kanuni imkânların 
müsaade etmemesi halini Binbaşı Sabri ken
disi meydana getirmiştir diyecek olursak böyle 
bir vaziyete de hakkelinsaf kanaat etmiye im
kân yoktur. Çünkü Binbaşı Sabri diyor ki, be
nim ilâmım sarihtir. Binbaşı Sabri'nİn ilâmı
nın sarahati aynı zamanda Encümence İttihaz 
edilmiş bir kararla da kabul edilmiş bulun
maktadır. İpham olmayınca ve vaziyetin düzel
mesine bundan sonra imkân bulunmayınca Ar
zuhal encümeni şıı nokta üzerinde tevakkuf edi
yor : Ne Binbaşı Sabri Eryılmaz'ın şu işteki iki se
nelik terfiinîn bir tarihten diğer tarihe nakline ve 
ne de bu işte alâkadar olup da vazifesini her na
sılsa yanlış bir görüşle ifa etmediği için, ka
nunun bu husustaki hükümlerine boyun eğmek 
mecburiyetinde olan vazifedar şahsın mâruz 
bulunacağı cezaya asla ehemmiyet vermiyerek, 
encümenimizin, evvelce de arzettiğim veçhile, 

. ilâmların herhangi kazai merciden sâdır olur
sa olsun alâkadar Devlet dairelerinde behemehal 
hürmetle karşılanıp derhal infazı yolunda hu
kuki ve ruhî ve çok esaslı olan duygularımızın 
tahakkukuna şu mesele bir vesile teşkil ettiği 
için Yüksek Huzurunuzu bu noktadan dolayı 
işgal etmiş bulunuyorum. Affınızı dilerim. 

Ad. En. M. M, Ş. DEVRİN (Zonguldak) — 
Efendim, Arzuhal encümeni Mazbata muhar
riri arkadaşım hâdisenin şekli cereyanını uzun 
uzadıya yüksek huzurunuzda teşrih ettiği hâ
diseye ancak dermeyan buyurdukları mütalâa
lara cevap verilmesi icabeden hususlar bakımın
dan temas edeceğim. Mazbatamızda da tebarüz 

ettirdiğimiz gibi Arzuhal encümeninin bir ilâmm 
infazı hususunda gösterdiği hassasiyet cidden 
büyük takdirlere lâyik bir keyfiyettir. Ancak 
öyle arzu ederdik ki Arzuhal encümeni de Ad
liye encümeninin bu sahada daha az bir hassa
siyet göstermemiş olduğunu yüksek huzuru
nuzda tebarüz ettirmiş olsun. Arkadaşlar mesele 
bir ilâmın infaz edilmemesi meselesi değildir. 

Filvaki ihtilâf bir ilâmın infaz edilmemesinden 
ibaret olsaydı hiç değilse Adliye encümeni bu 
ilâm infaz edilmesin diye bir kararla yüksek hu
zurunuza çıkmazdı. Bu itibarla evvelemirde me
selenin bir ilâmın infazmdan imtina meselesi 
olmadığını yüksek huzurunuzda tebarüz ettir
mek mecburiyetindeyim. Nitekim mazbatamız
da da bunu sarahaten zikretmiş ve arkadaşı
mızdan bu mevzu üzerinde bir mütalâa bekle
miş bulunuyorduk. Eğer arkadaşımız bir infaz 
meselesi değildir yolundaki mütalâamızı çürüt
müş olsaydı, mademki'bir ilâmın infazı mevzu
bahistir, o vakit yüksek heyetinizin Adliye en
cümeni de buna memnuniyetle iltihak ederdi. 

Bu itibarla her şeyden önce meselenin mahi
yetini izah zarureti vardır. Binbaşı Sabri 
Eryılmaz Millî Müdafaa Vekâleti aleyhine bir 
dâva açmıştır. Dâvanın mevzuu binbaşılık ve 
yüzbaşılık nasıplarınm tashihidir. Askerî Tem
yiz mahkemesi davacının bu baptaki taleplerini 
yerinde görerek yüzbaşılık nasbinin 1334 tari
hine tashihine ve binbaşılık nasbinin da buna 
göre yürütülmesine karar vermiştir. Bu kara
rın infazı hususunda Yüksek Meclisten sâdır 
olan karar üzerine Millî Müdafaa vekâleti yüz
başılık nasbini 1334 tarihine tashih etmiş bin
başılık nasbi için de iki esas düşünmüştür. Yük
sek heyetinizin de malûmudur ki nasıp tashihi 
bir terfi muamelesidir. Afaki ve mücerret bir mu
amele değildir. Bunun bir tarih tashihi şeklin
de telâkkisine imkân yoktur. Terfi için ise iki 
esasa ihtiyaç vardır: Kıdem, müsait sicil, tlâm, 
kıdem esasma temas ettiği için Millî Müdafaa 
vekâleti on senelik müddetin hitamında müsait 
sicil alamadığını müşahede ederek 11 ve 12 se
neye çıkmak mecburiyetinde kalmış ve kıdemi
nin dolmasını mutaakıp ilk müsait sicilde na
sıp tashihini yapmış ve bu suretle kendi telâk-' 
kişine göre ilâm hükmü infaz edilmiştir. Kendi 
telâkkisine göre diyorum, çünkü Adliye encüme
ninin noktai nazarı da bu değildir. Mamafih 
zatı maslahat itibariyle bu da çok kuvvetle 
müdafaa edilebilir bir tez mahiyetindedir. 

Bn zat bunu da kâfi görmemiş, bu ilerleme
ye kanaat etmemiş, benim nasbimin on sene 
sonraya ircaı icabeder iddiasını ileri sürmüştür. 
Bu iddiası Arzuhal encümenince yerinde görü
lerek bu yolda tashihat icrası neticesine varıl
mıştır. Yüksek Heyetinizin bilhassa şu noktaya 
nazarı dikkatini celbetmek isterim. Muhterem 
arkadaşımız diyorlarki, ilâm hükmü sarihtir, 
katidir. Hiç bir iphamı ihtiva etmemektedir. Şu 
halde hiç değilse Arzuhal encümeninin bu ilâm 
hükmünü tam mânasiyle, mademki bu kadar 
katî ve vazıhtır, anlamış olmaları lâzımgelirdi. 
Fakat Arzuhal encümeni dahi tereddüde düş
müştür ve ilk Önce nasbin 1928 senesinde_ tas
hihi şeklinde karar vermiştir ki, bu da ilâm 
hükmünde iddia ettikleri katiyetin yokluğuna 
delâlet eder, nitekim, bunu sonradan kendileri 
do anlıyarak ikinci kararlarında, ilk kararla
rındaki hatalarım nasbin 1929 tarihine irca 
edilmesi lâzımgeldiği şeklinde tashih etmişlerdir. 
Bunun, bendeniz, mazbatada mevzuubahis edil
mesini doğru bulmadım. Burada da hükmün vu
zuhsuzluğuna bir misal olmak üzere arzediyo-
rum. Nasbin 1928 tarihine irca edilmesi hak
kındaki karara, Millî Müdafaa vekâleti, nasıl 
olur da hcmsınıflarından en müsait sicil alan
ların hiç birisi bu tarihte terfi etmemişken bu 
kararı yerine getirmekle bütün orduda en müm
taz bir vaziyette terfi edenlerden daha mümtaz 
bir vaziyet hâsıl olacaktır, demiştir. Bu iddia 
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üzerine Arzuhal encümeni kararmın yanlış ol
duğunu anlamış ve bu tarihi 1929 olarak-tesbit 
etmiştir. Demek ki, mahkeme kararı bu derece 
mutlak, bu derece vazıh ve katî değildir. 

Hâdiseye .gelelim: Arzuhal encümeni üçüncü 
def a ittihaz ettiği karara yine o zaman Erzincan 
mebusu bulunan Saffet Arıkan arkadaşımız 
itirazda bulunarak karann sicil hakkındaki 
mevzuata Mr istisna teşkil etmediğini binaena
leyh aslolan kıdemle berabe.r sicillin de nazara 
alınması olduğuna göre ancak müsait sicille 
terfiin mümkün olabileceğini öne sürmüş ve 
işin yeniden tetkikini, istemiştir. 

Fakat -Faik Ahmet Barutçu arkadaşımız, mese
lenin hukuki mahiyeti itibariyle işin bir kere 
de Adliye encümeninde tetkikini istemiş ve bu 
iş Encümenimize bti suretle intikal etmiştir. 
Encümende aldığımız: izahata göre ortada bir 
kararın ademi infaz ve icrası değil, bir karara 
verilecek mâna, ve kararın hudut=.ve şümulü
nün tesbiti ' hususunda bir. ihtilâf. Arkadaşım 
diyorlar ki, biz ilâmların infazı hususunda çok 
hassasiyet gösteriyoruz. Bu cidden çok takdi
re lâyık bir düşünce ve mülâhazadır. Fakat 
bu hassasiyet ilâımvnıâna vermeğe kadar git
memelidir. Yani ilâmın ihtiva ettiği bir hük
mü böyle infaz edin şeklinde icra makamları
na emir yermek derecesine varmamahdır. 
Çünkü asıl o zaman endişe ettikleri müdahale 
vaziyeti hâsıl olur. İlâmda mevcut olmıyan 
İ)ir şeyi böyle icra ediniz diye icra makamlarına 
emir verildiği takdirde,: bu defa davacının le
hinedir, fakat başka bir defa ^leyhine olabilir, 
işto o zaman- fertlerin adli emniyeti bakımın
dan icra safhası haleldar edilmiş olur. 

Arkadaşım bir. hususa daha:temas buyurdu
lar ve dediler ki, nasıl olur,, mahkeme hükmü 
var, üstelik Yüksek Meclisiniz karar vermiş, ye 
buna bir ay içinde itiraz edilmemiştir, binaen
aleyh, artık lâzimülinfazdır. Bunun üzerinde 
durulmamak lâzımgelirdi. îşte Arzuhal encü
meninin vermiş olduğu bu kararın Umumî He
yette müzakeresi dolayısiyledir ki, mesele yeni 
baştan Adliye encümenine intikal etmiş ve bu 
itibarla artık üzerinde durulmaması icabeden 
hukukî bir vaziyet bâsrl olmamıştır. 

Dediler ki, Millî Müdafaa vekâleti madem
ki bu muamelede zühul olduğu kanaatındadır. 
İlk önce 1334 yüzbaşılık nasbi tashihi yapma
mıştır, Bu mevzulunuzla.alâkalı değildir. Bu 
bakımdan Millî Müdafaa vekâletine bir sual 
teveccüh ediyorsa bunun ayrıca tetkiki lâzımgelir. 
Meselenin maddi mahiyetine gelince: Karan aynen 
mazbatamıza dereetmeği faydalı bulduk. Yüzbaşı
lık nasbinin 1334 tarihî olduğuna nazaran binba
şılık nasbinin tashihine dair bir tarih kaydı "var 
miıdrrî Yani yüzbaşılık nasbinin . tashihi, için 
1334 tarihi tesbit edildiği halde binbaşılık nasbi 
için 1929 tarihi tesbit olunmuş mudur? Bu ba
kımdan dosyayı tetkik ettik, alâkalının le

hine veya aleyhine böyle bir tarih var mı diye 
malûmat aradık, dosyada bn hususta hiç bir 
kayıt bulamadık. Bizzat alâkalı tarafından. 
dahi Binbaşılık nasbinin tashihi, için bir tarih 
gösterilmiş değildir. Mesele böyle olUnca bir 
tarafın iddia ettiği gibi sicilli tetkike lüzum 
yoktur, diğer tarafın iddia ettiği gibi' sicilli 
tetkike lüzum vardır, iddialarından her biri
nin kendine göre dayandığı sebepler bulunabilir. 
Her iki tarafın fikirlerinin birbirine bu'suretle 
tevafuk etmemiesi, halinde kanuni bir yol var
dır: Tavzih yolu. Burada müddet yoktur. Ar
kadaşımın bu husustaki fikirlerine iştirak et
miyorum, 3410 sayılı kanunda müddet zikredil-
ınemiştir. Hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunda ise müddet icra anındadır. Halbuki halen 
ücra tckcmSmül etmemiştir ki, buna ait ihtilâf 
Yüksek huzurunuzda müzakere mevzuu olmak

tadır, Bu itibarla bu yolun kapalı1 olduğu hak
kındaki kanaatlerine iştirak etmemekteyiz. Bu 
böyle olunca 3410 sayılı kanunun 16 ncı mad
desi hükmüne tevfikan alâkalının tavzih yoluna 
müracaatı mümkündür. Alâkalıdan maksat bu
rada Millî Müdafaa vekâleti veya bizzat dava
cıdır. Alâkalıyı cebredemeyiz diyorlar, buna şüp
hemi var? Faraza bir adam alacaklıyım, falan
cadan 500 bin lira istiyorum diyerek Yüksek 
Meclise müracaat etse alâkalıya verilecek cevap 
hakkını mahkemeden arayabileceği cevabıdır. 
Mazbatada söylenen de budur, alâkalı bir hak is
tihsal etmek istiyorsa gider ait olduğu mahkemeye 
oradan tavzih talep edebilir. Veyahut Millî Müda
faa vekâleti talep edebilir. Niçin Millî Müdafaa ve
kâleti talep etmemiştir dediler? Millî Müdafaa ve
kâleti ilâm hükmünü sicil kayıtlariyle mukayyet 
bir variyette telâkki etmiştir. Benim şüphem yok 
diyor. Alâkalı, da benim şüphem yok diyor. 
Bu vaziyette tavzih yoluna gitmesi ancak lehine 
olabilir. Çünkü bu hususta ya Millî Müdafaa ve
kâletinin :noktai nazarı kabul edilecektir ki, esa
sen kendiyİnc tatbik olunan muamele de bundan 
İbarettir. Vcyahutta lehine bir vaziyet hâsıl ola
caktır. müphem olursa kazai bir yol olan tavzih 
yoluna müracaat bir zaruret halindedir. Bu de
mek değildir ki, alâkalı buna mecburdur aneak 
haklanın yerine getirilmediği kanaatında ise 
bizzat veya Millî Müdafaa vekâleti bu ihtilâfı hal 
iğin muhkeme yoluna müracaatta serbestir. öyle 
zannediyorum • ki, müh törem Arzuhal encümeni 
mazbata muharriri arkadaşımın mütalaalarım 
cevaplamış oluyorum, ilâmların infazı hususun
daki hassasiyet bakımından dahi ve bilhassa bu 
bakımdan Adliye encümeni mazbatasının yüksek 
tasvibinize iktiran etmesini encümen namına rica 
ediyorum. 

H. P. ATAÇ (Gümüşane) — Eeisbey. Mazba
tayı reye koyunuz. 

S, TUNCAY (Sürd> — Mahkemelerden ve
rilen ilâmların mahiyeti hudut ve şümulünü tâ
yin elfrnok yine mahkemelere aittir. Nitekim Şi-
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nasi Devrin arkadaşımız da bu hususta gayet 
beliğ beyanatta bulundular. Şu-lıalp nazaran 
Meclisi: Alide .herhangi bir encümenin, ortada 
mevcut bîr ilâmın mânası şu veya bu olduğu 
beyaniyle onun infazı ahkâmını talep ettmesi doğ
ru olamaz zannederim, lîğer icra makamatı bir 
mahkeme ilamının mânası şu veya bu olduğu 
yolunda bir fikre intiha ederek İramı- o yolda 
tatbik cdşrsc alâkadarlara düşecek vazife; hak
kının mııhtel olması dolayısiyle yeniden mah
kemeden tavzih talebinde bulunması yolunun 
aqık- olduğunu vakıa Şİnasi Devrin arkadaşımız 
ileri sürmüçlersû de tavzih yolu, ancak icranın 
tamam olmadığı ahvale münhasırdır. Halbuki 
bu hâdisede icra tamam olmuştur. Kendi beya
natlarından da anlaşılacağı veçhile, kendi be
yanatları veçhile icranın lıcmiz daha nakıs bir. 
safhada bulunduğunu iddia etmek mümkün ol
maz. Binaenaleyh, bendenizce; ne Arzuhal, en
cümeninin mütalâası dairesinde, heyetin bir 
karara, vâsıl cflması, ne de Adliye encümeninin 
teklifi veçhile işin tavzih yolu ile hallinin ka
rar altına alınması muvafık olmaz. Dâvada adı 
geçen zat, eğer iera makarnanın, mevcut bir ilâ
mın mânasını iera: mevkiine sevkederken kendi. 
hakkının mulıtöl olduğu kanaatmda ise yeniden 
mahkemeye gitmekte serbest olması lâzımgel-iıy 
bendenizin mütalâam budur. 

MİLLÎ MÜDAFAA V; Gl. A. RİZA ARTÜN-
KAL (Manisa) — Sayın arkadaşlar, burada te
barüz.-ettirilecek bir nokta var. Milli Müdafaa ve
kâleti;. kamınlan, kararları, mahkeme kararla
rını yerine getirmek vazifesi olduğunu ve harfi. 
harfine buna münkat bulunduğunu- müdriktir. 
Yalnız subay arkadaşlar, yine kanun mucibince, 
sicil almadan mahkeme kapılarında terfi ettiri
lirse bundan sonra kıtalarda değil mahkeme ka
pılarında subay aramak lâzımdır. (Doğru ses
leri; bravo sesleri) o halde bumm memlekete 
yapacağı fenalık hiç bir şekilde önlenemez; 

Binaenaleyh ben tavziha değil, sicil almayan 
bir subayın terfie hakkı olmadığını:arz ve rica. 
ederim. (Bravo sesleri). 

Ar. En. M. M. H. ŞARLAN (Ordu)..— Muh
terem arkadaşlar, Adliye encümeninin hukukî-
kanaatlerine hürmetkar olduğumu arzctmiştiın. 
Binaenaleyh aksi bir his üzerinde mütehassis 
olduğum hakkındaki arkadaşımın kanaatlerini 
teessürle karşılarım. Hürmetten başka bir liisle 
mütehassis olmamı mucip de hiç bir sebep yok
tur, bendenize bu günahı atfetmemelerini, rica 
ederim. 

İkincisi; cevap olarak »rzederim ki biz 
ilâmlara kalem karıştırmadık ve böyle bir şey 
hatırımızdan da geçmemiştir. Böyle bir suçu 
üzerimize almaya asla tahammülümüz yoktur. 
Şuracıkta bir şey. arzodeyim. Eğer ilâmlara 
kendi sarih nutuklariylc mâna vermek için ya 
salahiyetli olmadığımızdan veyahut da anlaya--

madığunızdan dolayı bir hareket yapmışsak 
suçlu olduğumuzu ieabettrumez. Nerede kaldı 
ki Millî Müdafaa: vekâleti ilâmı kendi anladığı 
gibi tatbik ve infaz etmiştir. Eğer bir ipham 
var idiyse, bu müphem idiyse, bu ipham karşısın
da iki tarafın da kanuni vaziyeti anak sala
hiyetli nıerûio müracaat suretiyle halledilebi
lir. Binaenaleyh tavzihi istemek' mecburiyetin
de, bulunan taraflardan herhangi birisi eğer 
ilâm müphem ise bu talebin yapılmamış olması 
ve bu. talebin yapılmaması kendilerini alâkadar 
eder. Onların o hareketleri, kanuna nazaran 
yanlış olabilir. Yoksa vaziyet bizim görüşü
müz, gibi ve kanaatimiz gibidir. Şimdi ipham 
mevzuu ortada varsa bu ilâmın icra edilmediği 
hakkındaki arkadaşımın kanaatine asla iştirak 
edemem. Buyurdukları gibi ilâm infaz edilmiş 
ve hem de sorulmadan infaz edilmiştir. İnfaz 
sistemi bildiğimiz icra kanunlarındaki sisteme 
tabi değildir- İdarî makamlar idarî mahkeme
lerin kararlarını doğrudan doğruya infaz eder
ler. Filhakika Devlet şûrası kanununda Devlet 
şûrasınea verilecek ilâmın icraya tevdii mün-

; deriştir. Fakat ilâmı eline alan bu vatandaş 
Millî Müdafaa vekâletine müracaat etmiş, Millî-
Müdafaa vekâleti de bu ilâmı kendi bildiği gibi 
infaz etmiştir. 

Tasavvurları gibi o valüt bu vatandaşa; 
işde ipham vardır, mahkemeye ben gitmiyorum, 
mecbur değilim, sen git denilseydi belki de bu 
vatandaş o zaman giderdi. Fakat böyle yapıl
mamış, Müdafaa vekâleti dilediği gibi- infaz 
etmiştir ve bu yüzden kanunlarımıza göre ip
hamın. izalesi yolu da kapanmış bulunmaktadır. 
"Vaziyetin ne olacağını yüksek, takdirlerinize ar-
zediyorum. 

F. A. BARUTÇU (Trabzon)— Adliye en
cümeninin noktai nazarını kıymetli' arkadaşımız 
Şinasi Devrin kemali ile ve vuzuhu, ile. anlattı
lar. Bendeniz yalnız bir iki: noktayı tavzih et-
meğe-çalışacağım.Şu.kanaattaynn ki tahlil edi
lirse zahirde görüldüğü gibi Adliye encümeni. 
İle İstida encümeninin noktai. nazarları arasın
da bir fark yoktur. İstida encümeni demek 
istiyor ki ilâm harfiyen,tatbik edilmelidir. îlâ-
mm infazında,en ufak bir tehire mesağ-yoktur. 
Bu noktada, çok haklıdırlar» Adliye encümeni 
de işi bütünlüğü: ile- alıyor ilâmın tenfizinin 
tehiri şöyle dursun mahkeme ne demek isti
yorsa harfiyen İnfaz, edilmelidir; diyor. Yani 
Arzuhal encümeninin, gösterdiği hassasiyeti ol
duğu noktadan-alarak daha ileriye" götürmek
tedir. Tşi bütünlüğiyle müdafaa ediyor. Arzuhal 
encümeninin gÜsterdiğj hassasiyet şu; noktaya 
•istinadediyor. Teşkilâtı esasîyenin bir prensi
bine. Teşkilâtı esasiye diyor k., mahkemeler
den sâdfrolan ilâmın muhteviyatını ne tebdil, 
ne tağyir imkânı olmadığı > gibi bunun infazına 
mümanaat dahi edilemez; ne Meclis.ve ne de 
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Hükümet tarafından. Mümanaat" edilmediği gibi 
muhteviyatına, herhangi bir şekilde bir müphe-
miyeti dolayısiyle kasredîci veya tevsi edici 
bîr mâna vermek suretiyle müdahaleden maşım 
bulundurmak prensibi dahi üzerinde hassasiyetle 
durulan'. bi,r umdedir. Adliye encümeni işte bu 
hassasiyeti göstermektedir. Diyoriti, arkadaşlar 
mahkemenin ilâmı infaz edildi, fakat bîr tereddüt 
var, bir ipham'var, bir fıkrasına başka başka 
mânalar veriliyor. Ona biz mâna veremeyiz mah
kemeden soralım. Maksadı ne ise izah etsin, o 
maksada göre ilâm muhtevasının muktezası da 
bu suretle yerine getirilsin. 

Bînaeııa'lcyh burada arkadaşımızın dedikleri 
gibi bîr ilânım infazına mümanaat dolayısiyle 

.Teşkilâtı Esasiye kanununa muhalefet meselesi 
asla varit değildir. Bilâkis tam mânasiyle mu
tavaat istemek vardır. İpham vaziyeti yok mu? 
Ayrı ayrı mâna verildiğini Hamdi Yalman ar
kadaşımız kendisi de söylüyor. Millî Müdafaa 
vekâletinin ve davacının noktai nazarını izah 
ediyor, her iki tarafın da ilâmın bu noktasın
daki anlayışı başka başkadır. Bir defa davacı 
arzuhalinde yüzbaşılık nasbi iğin tarih göster
diği halde, binbaşılık iein hakkım hangi tarih
ten ise ona göre dzeUtin diyor. Mahkeme de, yüz
başılık nasbi için filân tarih dediği halde bin
başılık nasbma tarih göstermiyor. Onu da ona 
göre ilerletin diyor. Bu ne demektir? îşte mah
keme ilâmının bu noktasında vuzuh olmaması 
dolayısiyle ilâmın şekli tatbikmdan bir.ihtilâf 
doğuyor. Davacı diyor ki; 1935 senesine göre 
yüzbaşılık nasbinin düzeltildiğine göre yüzbaşı 10 
sene bekler, ona göre on seneyi sayarsınız. Bu 
hangi tarihe tesadüf ediyorsa bu tarihte binba
şılık nasbini düzeltirsiniz diyor. Millî Müdafaa 
vekâleti de diyor ki, hayır mahkeme yüzbaşı
lığın nasbi tarihine göre binbaşılık nasbini dü
zeltirsin demiştir. Bu demektir ki hem müd
det hem de sicille bakılarak hangi tarihe rast 
geliyorsa o tarihte düzeltilmesi lâzımdır. " 

Şinasi' Devrin arkadaşımın çok güzel izah 
ettiği gibi terfi yalnız müddet meselesiyle de
ğil, liyakat meselesiyle de alâkadardır. Şûrayi 
askerinin ittihaz ettiği karara göre terfi' için 
muhtelif unsurlar vardır. Ona göre terfi hangi 
tarihe geliyorsa terfi o tarihte yapılacaktır.^ 

Her iki noktai nazarın lehinde ve aleyhinde 
esbabı mucibe dermeayn edilebilir. Fakat bu 
esbabı mucibeyi kim dermeyan edebilir? Ancak 
mahkeme dermeyan edebilir. Bu âdeta bir ka
nunun tefsiri gibidir. Müphem olursa, muhtelif 
mânaya hamledilecek bir istidat taşırsa kim tefsir 
eder.1? Elbette Meclisi âli tefsir eder. Mahkeme bir 
kanunun tefsirine karışamıyacağr gibi bir hük
mün tavzihine de, Yüksek Meclis vazetmiş ol
duğu mevzuat dolayısiyle, ancak mahkemeye 
salâhiyettardır demiştir. Binaenaleyh buradaki 
iphamı kaldırmak tavzih yoluyla mahkemeye ait
tir. Çünkü tavzih bir tariki âdildir. îşin 

mahkemeye gitmesinde ne mahzur vardır? Asla 
bir mahzur volttur. Asla gadir de meyzuubahis de
ğildir, bilâkis. Eğer Meclisi Ali bu tariki iltizam 

ederek tavzih yoluna gitmek isterse gene kıymetli 
arkadaşrmm temas buyurduğu veçhile, hataya 
düşmek ihtimalleri çoktur. Çünkü mahkemenin 
maksadına muhalif olarak kasredîci bir mâna 

da verebilir ve bu suretle, vatandaşın hakkı ih
lâl edilmiş olur ve belki de yine mahkemenin 
maksadına muhalif olarak tevsi ederek tav
zih edecektir bu takdirde de mahkeme ilâmının 
muhteviyatını tebdil etmiş oluruz ve sonra sicil 
almadan terfie nıesağ vermek gibi sui tesiratı mu
cip olabilecek lüzumsuz bir vaziyet İhdas edebili
riz. Mahkemeye gitmesinde ise hiç bir mahzur yok
tur. Çünkü hâkime soracağız. Senin bu ilâm ile 
bu ilâm muhteviyatından kasdettiğin mâna ne
dir. Sicil ile müddeti mi, yoksa yalnız müddeti 
kâfi mi görüyorsun. Lûfen kararınızın altına ya
zınız î Sicil de almış olması lâzım mıdır yine lüt
fen söyleyiniz. Kanun bu tariki bu şekilde gös
termiştir. Ye tavzih budur demiştir. Şimdi ar

kadaşlar diyorlar ki, Adli tavzih yoluna git
mekle işi bir çıkmaza sokuyoruz. Çünkü tavzi
hin müddeti vardır. Hattâ Saffet arkadaşımız 
da zannediyorum o noktai nazara iltihak ettiler. 
Bir defa arkadaşlar müddet meselesi nıevzuu-
bahis değildir. Arzuhal encümeni mazbata mu
harriri arkadaşımız askerî usulden bahsettiler, 
dediler ki, askerî usulde zaten müddet yoktur. 
Askerî usule taalluk eden hükmü kanunda müd
det mevzuubahis olmadığına göre zaten bu işto 
müddet cereyan etmez. Hukuk usulü muhakeme
leri kanununa göre de müddet cereyan etmez. 
Çünkü kanun diyorki; iera edilinciye kadar tav
zih talep edilebilir. İcra edilinciye kadar ne de
mektir? îcra, iki tarafın fiiliyle tamam olan bir 
neticedir. Neden İki tarafın fiiliyle iera ta
mamlandığı iğin tavzihe gidilmiyor. Bu da 
pek tabiidir. îki tarafm fiiliyle tamam olan ic
raya bir taraf itiraz ederse kendi fiilîni nakza 
sâyeder ki, elbette merdut olur. Yani bir tarafın 
fiiliyle icra tekemmül etmez, iki tarafm fiiliyle 
tekemmül eder. Farz buyurunuz ki; para tedi
yesine müteallik bir karar var. Mücerret bir ta
rafın fiiliyle ilâmın icrası tamam olmak lâzımgelse 
diğer tarafın tavzih yoluna gitmemesi için, bunu 
Önlemek için derhal öteki taraf parayı icraya bıra
kır. Farz buyurun böyle bir ilâm ipham taşıyorsa 
diğer taraf mahkemeden tavzih talep edenıiyecek 
midir? Edecektir. Çünkü ilâm henüz icra edilme
miştir. Arzettiğim gibi üâmm icrası iki tarafm 
fiilinin birleşmesiyle olur. Şimdi ilâmı almış 
eline Millî Müdafaa vekâleti tutmuş sicille bir 
kayıt geçmiş. 1939 olarak tashih yapmış. Ben-
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ec ilâm icra edilmemiştir. Çünkü arkadaşımı
zın çok güzel izah buyurdukları veçhile davacı 
taraf ilâma ademi muvafakatini Meclîse müra
caatla tebarüz ettirmiştir. Binaenaleyh, ilâm 
icra edilmemiştir. 

Arkadaşlar, bendenizcc Adliye encümeninin 
noktaı nazarı yolundadır, yerindedir ve bu tai'ikı 
adli bu vatandaşa açıktır. Bu vatandaş bu ta
rîki adliye müracaat etmek suretiyle mahkeme
nin hakikî maksadının ne olduğunu anlıyabİlİr 
ve bunu anlamak suretiyle biz ilâmların muh
teviyatına Jıiç. bir suretle karışmıyarak tam sa-
daket göstermiş oluruz. Çünkü burada arzet-
tiğim gibi tehiri infaz hiç bir suretle varit de
ğildir. Bilâkis şekli infazdan ve iphamdan do
ğan bir ihtilâf dolayısiyle bjr tarafın ademi 
kanaati mevcuttur. Bu cihet de mahkemeden 
sorularak maksat tamamiyle tebarüz edebilir. 
(Kâfi, kâfi, reyo sesleri). 

REİS — Efendim, başka söz ala» yoktur. 
müzakerenin kifayetine dair takrir varsa da 
söz alan kalmamıştır. Şimdi diğer takrirleri 
birer birer okutarak reyinize arzedeeeğim. 

Yüksek Reisliğe 
1940 yılında Meclis Arzuhal encümenince 

karara bağlanan ve umumî Heyetçe tasvip ohı-
nan ve binnetiec kanun halini alan bir mesele 
hakkında, rücuu mucip bir sebep olmadığı hal
de Yüksek Meclisçe tekrar karar alınamayaca
ğının reyo vazı ile ruznameye geçilmesini tek
lif ederim. • 

Kocaeli 
î. Toton 

Yüksek Reisliğe 
Tavzih, ancak icraya kadar tevessül oluna

bilen bir yoldur. Hâdise de. mevzuubahis olan 
ilâmt da vekâletçe icraya konmuş olması itiba
riyle bu meselede artık tavzihe gidilememek 
zaruridir. Diğer taraftan ortada bir ilâmım in
faz ve ademi infazı gibi bir vaziyet mevcut ol

madığından meseleyi bu zaviyeden mütalâa da 
mümkün değildir. Şu halde yapılacak iş sadece 
alâkadarın kendi hakkında sâdır olan ilânı 
hükmünün infaz sureti kendi hakkını muhil ol
duğu iddiasında bulunmakta İse de bu nokta
dan yine mahkemeye gitmekten ibarettir. 

Bu esasın reye konmasını dilerim. 
Siirt 

S. Tuncay 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir. Adliye encümeninin maz
batasının reye konulmasını teklif ederim. 

Yozgad 
S. Içöz 

REİS — Şimdi takrirleri tekrar okutarak 
birer birer reyinize arzedeeeğim. Evvelâ İbra
him. Tolon'un takririni okuyoruz. 
(Kocaeli mebusu ibrahim Tolön'um takriri tek

rar okundu) 
REİS — Efendim, Meclisi Âlice bu hususta 

bir karar alınmış değildir. Takriri bu itibarla 
reyinize arzediyorum. Nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar... Takrir nazarı itibara alınmadı. 

Şimdİ ikinci takriri okuyoruz. 
(Siirt mebusu Saffet Tuncay'ın takriri tekrar 

ökunru) 
(Ret ret sesleri). 
REİS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al

mıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 
Üçüncü takrir, Adliye encümeninin mazba

tasının reye arzı hakkındadır. 
Ben de Adliyo encümeninin mazbatasını re

yinize arzediyorum. Mazbatayı kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ruznamcdo müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Pazartesi günü saat 15 to toplanmak 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16, 20 

tır: 
Sütun 

DÜZELTME 
Bu zaptın sonuna bağlı 17 saydı basmayazınm 5 nci sayfasında aşağıdaki düzeltme yapılmış-

Satır Yanlış Doğru 

... bu hususun Hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun üçüncü -
babının üçüncü faslı hüküm
leri ... 

... bu hususun kanunun tavzih hakkındaki 
hükümleri ... 



s V r 

T. B. M. M. Matbaast 
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Erzincan eski mebusu Saffet Arıkan'ın Arzuhal en
cümeninin 25 . VI . 1941 tarihli Haftalık karar cetve
lindeki 2915 sayılı kararın Umumî Heyette müzakere

sine dair takriri ve Arzuhal ve Adliye encümenleri 
mazbataları (4/1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Arzuhul Encümeninin 25 . 6 .1941 tavik ve 44 aayıh Haftalık karar cetvelinde Binbaşı Sabri 
E iyilimiz baklandaki 28. IV . 1!)41 tarik ve 2915 «ayılı kararın aşağıda yazılı sebeplere binaen 
Dahilî nizamnamenin 57 uei maddesine tevfikaııllcycti uuumıiyede müzakeresini arz ve teklif 
eylerini. 

Binbaşı Sabri Eryılmaz'm 1 eylül 1339 olan Yüzbaşılık nasbi mahkemece, tesbit edilen 28 
temimiz 1334 tarihine götürülmüştür. Buna -göre de Binbaşılık nasbinin düzeltilmesi lâzımgeldiğin-
dcıı 340, 341 ve 926 tarihli kıta sicilleri «Tabur komutanlığı yapamaz.» ve 929 tarihli sicilli de 
«Tahlil1 komııtfiııUğnm yetinmektedir.» diye tasdikli olup ancak 12. IV. 1931 tarihli sicillinde «Ta
bur komutanlığı yapacağı» yazılı olduğundan 30.VIII.1934 olan Binbaşılık nasbi da 30.VIII.1931 ta
rihine düzeltilmek suretiyle mahkeme kararı mevzuata uygun olarak tamamen infaz edilmiştir, 

Enenme» kararında Binbaşılık nasbinin 30.V.111.1.928 tarihine götürülmesi hakkındaki kayda ge
lince; 8 fi 3 sayılı Ordu terfi kanununa tevfikan tanzim edilmiş olan 4 . IV, 1931 tarih ve 851 sa~ 
yılı talimatın neşrine kadar terfi dereceleri o seneki kadro nıünhalâtnıa göre Askerî Şûraca tes
hil, edildiğinden 28 temmuz 1334 nasiple yüzbaşılara 30.VTTI.1929 da terfi derecesi verilmiştir. Bin
başı Sabrı'nin binbaşıbk nasbini» bu günkü mevzuata göre 10 sene bekleme kaydına tabi tutularak 
JıeınnasıpliU'iudan müsait sicil alanların .dahi terfi edemediği bir tarihe götürülmesine kanuni ah
kam müsait değildir. Derin saygılarla. 

Erzincan 
S, i n t a t 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 22 . XI . 1911 

Karar No. 2. * 
Esas No. 4/43 . 

Yüksek Reisliğe 

İTızbaşılık nasbinin 28. temmuz 133-1 tarihine 1940 tarihînde verilen ve ilâm hükmünün infazı 
düzeltilmesine dair Askerî temyiz mahkeme- lüzumundan bahis bulunan kararın Millî Müda-
sinden lehine aldığı ilâmı, Millî Müdafaa vekâ- faa vekâletince noksan tatbikından dolayı sefa
letinin infaz etmemesinden şikâyetle yüksek İte- kcdeıı şikâyet üzerino Encümence ikinci defa 
isliğe müracaatta bulunan emekli binbaşı Sabri olarak verilen 28 . IV . 1941 tarih ve 2915 sa-
Eryılmaz'ıu hakkında Arzuhal encümeninden yılı kararda : 28 temmuz 1334 tarihli yüzbaşdık 
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Hasbinin esâs tutularak binbaşılık nasbinin da 
30 temmuz 1928 tarihine tashihine ve bu teehhür 
ve yolsuzluğa sebep olanlar hakkmda kanuni ta
kibat yapılmak üzere Millî Müdafaa vekilinin 
dikkat nazarının gekilmesine karar verilmişti. 

Bu kararın Umumî Heyette müzakeresini is
teyen Erzincan mebusu Saffet Ârdtan tarafın
dan verilen takrirde ileri sürülen iki sebepten bi
rincisinde : mahkeme karariyle yüzbaşılık nasbi 
tashih edilen Eryılmaz hakkmdâ 1340 - 1341 -
1926 tarihlerinde verilen kıta sicillerinde mafevk 
rütbeye ehliyeti kabul edilmemiş ve 1929 tarihli 
sicillinde ise henüz yetişmekte olduğu bildiril
miş vo ancak 1931 de mafevk rütbeye ehliyeti 
tasdik edilmiş bulunan mumaileyhin binbaşılık 
nasbinin 30 . VIII . 1931 tarihine tashihi yapıla
bilmiş olduğu bildirilmektedir. Sebeplerin ikin
cisinde ise : her ne kadar Encümen kararında 
binbaşdık nnsbmın 30 . VIII . 1928 tarihine 'gö
türülmesi yazdı ise de 863 sayılı Ordu Terfi ka
nununa tevfikan tanzim edilmiş olan 4 . IV . 1931 
tarih ve, 851 sayılı talimatın neşrine kadar t örfi 
derecesi o seneki kadro münbalâtma gorc 
Askerî Şûraca tesbit edilmiş ve 28 temmuz 1334 
tarihli yüzbaşıların, terfi dereceleri ise ancak 
30 . VIII . 1929 tarihinde verilmiş olduğu na
zara alınırsa Sabri Eryılmaz'ııı binbaşılık nas
binin; bu günkü mevzuata göre on sene bekle
mek kaydına tabi tutularak 1928 senesinde [de
ğil, müsait sicil alan bütün hemııaspları gibi 
1929 da kabul edilmesinin hâtıra gelebileceği 
dermeyan kılınmıştır. 

Bu'takrir münasebetiyle Encümeue davet 
edilen Saffet Aıkau'ın İzahatı alındıktan ve bü
tün kâğıtlar okunduktan sonra işin icabı görü
şülüp düşünüldü: 

Emsali gibi yüzbaşılık nasbinin 1334 tarihi
ne ve binbaşılık nasbinin da buna göre tashi
hine y anasını yan Millî. Müdafaa vekâleti aley
hine Askerî Temyiz mahkemesinde İdarî dâva 
açan Sabri Eryılmaz hakkına iddia ve müda-
faatı mütaakıp mahkemece verilen kararda: 
{Mîllî Müdafaa vekâletinin varit görülmîycıı 
nıüdafaatnım reddiyle davacının gerek yüzba
şılık ve gerek buna nazaran binbaşılık nasbi
nin düzeltilmesine mütaallik talepleri yerin
de görülmüş ve emsaline göre üsteğmenlikten 
yüzbaşılığa Uasbı ieabeden 28 temmuz 1334 ta
rihinin esas tutularak binbaşılık nasbinin buna 

gorc ilerletilm esine karar verilmiş) olduğu gö
rülmektedir. Vekâletçe mucibi tashih görülen 
bu karar aleyhinde tashihi karar talebinin , 
de mahkemece reddedilmesine ve artık ilâm 
hükmünün infazı ' zaruri bulunmasına 
rağmen ayni müdafaa sebeplerini ileri 
sürerek ilâm hükmünü iera etmiyen Millî Müda
faa vekâleti aleyhine Yüksek Reisliğe karşı seb-
koden şikâyet üzerine (ilâm muhteviyatının in
fazı suretiyle kanun hükmünün yerine getiril
mesi) lüzumuna dair Arzuhal encümeninden bi
rinci karar sâdır olmuştu. 

Encümenin bu kararından sonra, yukaı;ıda 
balısedilcn takrirdeki birinci sebebe dayanarak 
binbaşılık nasbinin 1931 tarihine tashihi sure
tiyle ilâm hükmünün infaz edildiğini ileri süren 
Millî Müdafaa vekâletinin muamelesinden yine 
şikâyet eden Eryılmaz'in müracaatı üzerine En-
cümenimizce 1941 tarihli ikinci karar sâdır ol
muştur, 

Bu defada aynı sebeple encümen kararının doğ
ru olmadığından bahsedilmekte ise de vekâlet
çe binbaşjbğa terfi ettirilmiş olan Sabri Eryıl
maz 'in İ938 de açtığı idarî dâvanın mevzuu na
sıp tarihinin tashihinden ibaret bulunmasına ve 
buna karşı müdafaa sadedinde dermeyan edilen 
bütün sebeplerin mahkemece reddedilmesine bi
naen artık gerek aynı sebeplere ve gerek başka 
sebeplere dayanarak ilâm kümünün tamamen in
fazı cihetine gidilmemesinde isabet görülmemiş
tir. 

Mahkemelerden sâdır olup katiyet kesbetmiş 
bulunan ve icra mevkiinde derhal infazdan baş
ka !ıiç bir muameleye tabi tutulamıyaeak olan 
ilâm hükümlerinin kuvvet ve katiyeti esas Teş
kilât kamuıunım 54 ııeu maddesiyle müeyyettir, 

Bu itibarla sicil alamadığı için emsaüyle ter
fi ettirilmeyen Sabri Eryılmaz'in istihsal eyledi
ği mahkeme ilâmiyle 1334 tarihine tashih edilen 
yüzbaşılık mısbınm esas tutularak binbaşılık 
nasbinin da düzeltilmesi karargir olduğuna ve 
esasen binbaşı bulunduğuna göre nasıp tarihi-
uiıı. mahkeme kararı dairesinde emsaliyle bir
likte bir tarihe irca ve tashihi zaruridir. 

Ancak 1334 tarihli yüzbaşıların binbaşılık
ları 1928 de değil 1929 da kabul ve icra edildi
ğine bu defa Encümence ıttıla hâsıl edilmiş ve 
mahkeme ilâmında da sarih tarih göstcrilmi-

( S. Sayısı ; 17 ) 
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yerck 1334 tarihli yüzbaşı emsallerin terfi ta
rihleri esas tutulmuş elmasına binaen müste-
dinin binbaşılık nasbinin 30. VIII. 1929 tari
hine tashihi suretiyle 28 . IV. 1941 tarihli ve 
2915 sayılı kanının izm tashihine ve teehhür ve 
yolsuzluğa sebep olanlar hakkındaki kainini 
takibat lüzumunun teyidine ve hazırlanan bu 
mazbatanın Yüksek Heyete arzı lüzumuna İta-

rar verildi. 
Arzuhal Un. Bs. 

Balıkesir 
II. Karan 

Bolu 
L. Gören 

Niğde 
N. Ere-m 

- | • . 

M. M. 
Ordu 

II. Şarlan 
Balıkesir 
F. Sözencr 

Tokad 
M, Develi 

. „ t, 
Kâtip 
Samsun 
İV. Fırat 
Çorum 

JV. Kayaalp 
Cîazianteb 
M. Şahin 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adlîye encümeni 
Esas No. 4/1 
Karar No. 3. 

13 .IV . 1943 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 25 . IV • 1941 tarihli 
Haftalık karar cetvelindeki 2915 sayılı kararın 
Umumî Heyette müzakeresi hakkında eski Er
zincan mebusu saffet Arıkan tarafından verilen 
takrir üzerine Arzuhal encümenince tanzim kı
lınan 22 . XI . 1941 tarih ve 2 karar sayılı maz
bata Umumî Heyetin 26 . XI . 1941 tarihli top
lantısında müzakere edilirken meselenin bir kere 
do Adliye encümeninde tetkikma dair Trabzon 
mebusu Faik Ahmet Barutçu ve İstanbul mebusu 
Ziya Karamursal tarafından verilen takrirlerin 
nazarı itibaro alınarak Encümenimize havale ve 
tevdi buyui'ulması üzerine bu işe taallûk eden 
dosya muhteviyatı Millî Müdafaa vekâletinin sa
lahiyetli memurları, huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Arzuhal encümeninin muhtelif tarihlerde itti
haz eylediği üç karara mevzu teşkil eden hâdise, 
Genel Kurmay Başkanlığı evrakında piyade bin
başısı Hasan Sabri Eryılmaz'm Askerî temyiz 
mahkemesinden istihsal eylediği ilâm hükmünün 
Millî Müdafaa vekaletince infaz edilmemesi 
hakkındaki şikâyetlere taallûk etmektedir. Bu 
şikâyetlerden birîneisi hakkında Arzuhal encü
meninden ilâmın infazı lüzumuna dair 1940 ta
rihinde verilen kararın noksan tatbik edilmiş 
olmasından dolayı alâkadarın Yüksek Meclise 
yeniden sebkeden şikâyeti üzerine adı geçen En
cümence ikinci defa olarak verilen 28 . IV . 1941 
tarih ve 2915 sayılı kararda: Binbaşı Sabri Er
yılmaz'm 1 eylül 1339 olan yüzbaşılık nasbinin 

22 temmuz 1334 olarak tashihi ve binbaşılık nas
binin da buna göre düzeltilmesi mahkeme ilâ
nımda sarahaten beyan edilmiş olmasına mebnî 
28 temmuz 1334 tarihli yüzbaşılık nasbinin esas 
tutularak binbaşılık nasbinin da 30 temmuz 
1928 tarihine irca edilmesi ieabederken bunun 
yapılmaması yolsuz görülmüş ve bu yolsuzluğa 
sebep olanlar hakkında kanuni takibat icrası 
lüzumu öne sürülmüştür. Dahilî nizamnamenin 
57 nei maddesine tevfikan bu kararın da Heyeti 
Umumiycde müzakeresini teklif etmiş olan eski 
Erzincan mebusu Saffet Arıkan: Binbaşı Sabri 
Eryılmaz'm yüzbaşılık nasbinin mahkemece 
tesbit olunan 28 temmuz 1334 tarihine götürülmüş 
olduğunu ve buna göre de binbaşılık nasbinin 
düzeltilmesi için yapılan tetkikatta 1340,1341 
ve 192G tarihli kıta sicilleri «Tabur komutan
lığı yapamaz» ve 1929 tarihli sicilli de «Tabur 
komutanlığına yetişmektedir* kayıtlarım ihtiva 
ettiğinden nasbinin o tarihlere götürülemediğini 
vo ancak 12 . IV • 1931 tarihli sicillinde «Tabur 
komutanlığı yapacağı» yazılı olduğundan mü
sait bir sicil sayılan bu kayıt muvacehesinde 
30 . VIII. 1934 olan binbaşılık nasbinin 30 . VIII. 
1931 tarihine düzeltilmek suretiyle mahkeme 
karannm mevzuata uygun olarak tamamen 
infaz edildiğini beyan ve iddia eylemiştir. 

Muhteviyatı yukarıda arz ve izah olunan tak
rir münasebetiyle Arzuhal encümeninde yeni 
baştan yapılan tetkütat neticesinde emsali gibi 
yüzbaşılık nasbini 1334 tarihine götürmeyen ve 
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binbaşılık nasbini da buna göre tashihten imtina 
öden Millî Müdafaa vekâleti aleyhinde Askerî. 
temyiz mahkemesinde idarî dava açan Sabrı Er-
yılmaz hakkında iddia ve müdafaatı mütaakıp 
mahkemece verilen kararda Millî Müdafaa 
vekâletinin varit görülmeyen müdai'aatının 
reddiyle davacının gerek yüzbaşılık ve gerek 
buna nazaran binbaşılık nasbinin düzeltilme
sine müteallik talepleri yerinde görülmüş, 
emsaline nazaran üsteğmenlikten yüzbaşılığa 
nasbi ieabeden 28 temmuz 1334 tarihinin esas 
ittihaziyle binbaşılık nasbinin buna göre iler
letilmesi hükme iktiran etmiş ve Millî Müdafaa 
vekâletince mucibi tashih görülen bxı karar 
aleyhindeki tashihi karar talebinin de mahke
mece reddedilmiş olmasına mebni artık gerek 
aynı ve gerek başka sebeplere dayanılarak ve 
ezcümle alâkalının 1929 tarihînde müsait sicil 
alamadığı mülâhazasiyle ilâm hükmünün tama
men infazı cihetine gidilmemesi doğru olmadı
ğından müstedinin binbaşılık nasbinin da 
30 . VI I I , 1929 tarihine götürülmesine ve ilâ
mın infazında gecikme ve yolsuzluğa föcbçp olan
lar hakkındaki kanuni takibat lüzumunun te
yidine 22. X I . 1941 tarihinde karar verilmiştir. 
Arzuhal encümeninin aynı mesele hakkında 
üçüncü defa olaraka ittiha eylediği bu karara 
Yüksek Umumî Heyetin 2(3. X I . 1941 tarihli 
toplantısında yeniden itirazda bulunan eski 
Erzincan mebusu Saffet Arıkan yukarıda be
yan olunan mütalâasına dayanarak keyfiyetin 
bir kere daha Arzuhal encümenince tetkikini 
teklif etmiş ise de bu münasebetle söz alan Faik 
Ahmcd Barntcu-'nun «Trabzon» meselesinin ar-
zettiği hukuki mahiyet itibariyle Adliye cneü-
moniudc tetkikinin daha muvafık olacağı yo
lundaki mütalâa vo teklifi Umumî Heyetin 
yüksek tasvibine iktiran ederek dosya bu ka
rara tevfikan Encümenimize tevdi bu vurulmuş
tur. 

Bu güne kadar geçirmiş olduğu muhtelif tet
kik safhaları yukarıda bortafsil arz ve izah olu
nan şikâyet mevzuuna taalluk eden Askerî tem
yiz mahkemesinin 13 . X . 1938 tarih ve 55/34 
sayılı karan «natabınm düzeltilmesini talep ve 
dâva eden Genel Kurmay. Başkanlığı evrak kale
minde müstahdem piyade binbaşısı Sabrı Eryıl-
maz'ın istidasında zikrettiği'nasıp tarihlerine ait 
muamelelerin Millî Müdafaa vekâletinin dosya
sındaki ccvaplariyle de teyit ve tasdik kılınmakta 

olmasına ve müstedinin evvelce bu husus hak
kında mülga Zat işleri yüksek tetkik mercii en
cümenine müracaat ettiği yine dosya arasına 
konulan 25 . V I I I . 1937 tarih ve î)42 sayılı işare
tini taşıyan istidasından anlaşılmasına ve mev-
zuubahis 347 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
(B) fıkrasında Millî Müdafaa Istnbul teşkilâtına 
dahil ve bu suretle hizmet edenlerin asli veya 
müzahir âza .şeklinde tefrik ve tasnife tabi olma
dıkları ve mutlak surette hidenıatı milliyede 
istihdam edilenler hakkında olduğu görülmesi
ne ve yüzbaşılığa nasbi, emsaline göre 28 tem
muz 1334 den muteber olduğu vekâleti celîle-
ce kabul edilmesine ve yukarıda geçen 347 sa
yılı kanunun 3 neii maddesinin (B) fıkrasına 
göre de mâni sebepler bulunmamasına ve bir se
ne içinde iki derece terfii esasının kabul- edil-
miyeceği hakkımda istinat olunan Askerî düstur 
ve mümasili Harbiye nezareti emirlerinin 7,384 
ve 2026 sayılı kanunlar karşısında ameli bîr 
kıymet ve mahiyeti knlmryacağına binaen bu 
yoldaki müdafaa da vâi'it görülememiş ve da
vacının gerek yüzbaşılık vo gerek buna nazaran 
binbaşılık nasbinin düzeltilmesine mütaallik 
talepleri yerinde görülmüş olduğundan emsali
ne göre üsteğmenlikten yüzbaşılığa nasbi ieabe
den 28 temmuz 1334 tarihinin esas tutularak 
binbaşılık nasbinin da buna göre ilerletilir»esi
ne» dairdir. 

Hüküm fıkrasını yukarıya aynen naklettiği
miz kararın mütalâasından da anlaşılacağı üzere 
ıslah ve tadili ieabeden iki idarî muameleden 
yüzbaşılık nasbinin düzeltilmesine taallûk eden 
birincisinin tarihi 28 temmuz 1334 olarak sara
haten tâyin ve tesbit olunmuş ve ilâm hükmünün 
bu ktsmı Millî Müdafaa vekâletince tamamen 
yerine getirilerek taraflar arasında bu hususta 
bîr ihtilaf mevzuu kalmamıştır. Binbaşılık 
nasbinin tashihini tazammun eden ikinci mua
mele için muayyen bir tarih zikredilmemiş oldu
ğundan Millî Müdafaa vekâleti, kendisini terfİc 
dair mevzuatla bağlı sayarak binbaşılık nasbi
ni ancak alâkalının müsait sicil almak sure
tiyle bu vazifeye ehil görüldüğü 1931 tarihine 
yürütebilmiş davacı ise ilâmın ihtiva eylediği 
mutlak ifadenin icra makamlarınca herhangi 
bir takyide tabi tutnlamıyacağmı ve binaena
leyh 1334 yüzbaşılık nasbma nazaran binbaşı
lık nasbınm 1929 olarak tashihi lâzımgoldiğini 
öne sürerek katilcşmiş ilâmın infaz edilmedi-
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ğinden şikâyet eylemiş ve bu suretle dûvaeı ile 
dâva olunan arasında mahkeme hükmünün hu
dut ve .şümulü ve iki tarafa tahmil ve bahşeyle-
diği vazife ve haklar bakımından ihtilâf hâsıl 
olmuştur. 

Encümenim izce tetkik olunan dâva dosyasın
da Ira görüş farkını taraflardan biri lehine katı 
olarak halledecek bir malûmata desteres oluna-
mamıştn\ Bu vaziyet muvacehesinde ilâm. hük
münün hudut ve şümulünü şu veya bu suretle 
tâyin tereddüdü mucip ve müphem olan bir hu
susu tavzih mahiyetindedir ki bu cihetin halli 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 3 ncü 
babının üçüncü faslının koyduğu esaslar daire
sinde büküm veren mahkemeye aittir. 

Bu sebeplere binaen: Arzuhal encümen in iti 
bir ilâmın infazı hususunda gösterdiği dikkat ve 
hassasiyet .takdire şayan görülmekle beraber 
tetkik mevzuu olan meselede ilâm hükmünün ic
ra ve infazından imtina değil de tarafların mah
keme kararında gayri vazıh olan bir cihet 

hakkında ihtilâfa düştükleri anlaşıldığından bu 
hususun Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun üçüncü babının üçüncü faslı hükümleri dai
resinde halledilmesi lâzımgelcceği neticesin e 
varılmıştır, 

Reylerin ittifaîdylc varılan bu netice Umu
mî Heyetin tasvibine auzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
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