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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

İstanbul ve Kütahya mebusluklarına seçilmiş 
olan Profesör Dr. Kemal Cenap Berksoy ile Ha
lil Benli andiçtiler. 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 108 nci 
maddesinin tefsirine lüzum olmadığına dair Ad
liye Encümeni mazbatası kabul olundu. 

Askerî memurlar hakkındaki kanuna 4269 
sayılı kanunla eklenen muvakkat maddesinin (C) 
fıkrasının değiştirilmesine dair lâyihanın birin-

Lâyİhalar 
1 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (2/236) (Bütçe 
Encümenine) 

Mazbatalar 
2. — Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu

nun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 

1. — Alman sanayii tarafından Türkiye'ye 
861 111 Türk lirası tutarında 3000 kilo atebrin 
verilmesi ve mukabilinde Almanya'ya aynı kıy-, 
mette Türk afyonu ihraç edilmesi hakkında teati 
olunan mektupların kabulüne dair kanun lâyi
hası ve Hariciye, İktisat ve Ticaret Encümenleri 
mazbataları (1/114) fi] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 
Alman sanayii tamundan Türkiye'ye 861 111 
Türk lirası tutarında 3000 kilo atebrin veril
mesi ve mukabilinde Almanya'ya aynı kıymette 
Türk afyonu ihraç edilmesi hakkında teati olu
nan mektuplarla yapılan Anlaşmanın kabul ve 

tasditoa dair kanun 
MADDE 1. — Alman sanayii tarafından 

[1] Birinci müzakeresi 37 nci inikat zaptm-
dadır. 

ci müzakeresi yapıldı. 
Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni

hayet verildi. 
Reisvekili Kâtip 
Sivas Kütahya 

Ş. Günaltay V. Uzgören 
Kâtip 

Tunceli 
Necmeddin Sahir Sılan 

Encümenleri mazbataları (3/125) (Ruznameye) 
3. — Arttırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 

57 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Maliye Encümenleri mazba
taları (1/162) (Ruznameye) 

4. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur 
ve Divanı Muhasebat 1942 malî yılı hesabı katile
ri hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encü
meni mazbatası (5/16) (Ruznameye) 

Türkiye'ye 861 111 Türk lirası tutarında 3000 
kilo atebrin verilmesi ve mukabilinde Alman
ya'ya tonu 34 5000 Türk lirası hesabiyle, aynı 
kıymette Türk afyonu ihraç edilmesi hususun
da Alman sefaretiyle teati olunan mektuplarla 
yapılan Anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

RElS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

BÎRÎNOÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — R. Canıtez 
KATİPLER : K. Turan (İsparta), N. Baydar (Malatya) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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£. — Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta ka

lan tekaüde tabi memurlara verilecek tazminat 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve Maliye En
cümenleri mazbataları (1/166) [1] 

REİS — ikinci müzakeresidir. 

Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kalan memur
lara verilecek tekaüt aylığı ve tazminat hak

kında kanun 

MADDE 1. — Hıyar haklarını Suriye ve 
Lübnan lehine kıülanmıyarak Türk vatandaş
lığına geçenlerden Hatay Hükümeti zamanında 
umumî, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle Zi
raat Bankası memurluklarında bulunmakta iken 
ilhak dolayısiyle açıkta kalmış ve ilhaktan son
ra da kendilerine vazife verilmemiş olanlar ile 
vazifelerinde ipka edilipte bilâhare Harbiye tah
sili görmemiş olduklarından açığa çıkarılmış 
olan subaylar ve ilhaktan evvelki dairelerce 
tekaüde sevkedildikleri halde ilhak tarihine ka
dar muamelesi tekemmül etmemiş bulunanlar 
hakkında aşağıdaki hükümler tatbik olunur: 

1. Hizmet müddetleri 25 seneye baliğ olan
lara en son bulundukları dairelerin tekaüt ka
nunları hükümleri tatbik olunur. 

2. Hizmet müddetleri 20 sene veya daha zi
yade olanların 25 den noksan olan her hizmet 
senesi için 25 senelik tekaüt maaşının yirmi beş
te biri indirilmek suretiyle" yukarıdaki fıkra 
gereğince tekaütlükleri yapılır. 

3. Hizmet müddetleri 20 seneden noksan 
olanlara her hizmet senesi için birer aylık hesa
biyle son aldıkları aylıkların tutarı bir defada; 
verilerek ilişikleri kesilir. 

4. 1 ve 2 nci fıkraların tatbikında aylıik-
ları tutarı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 
4 ncü maddesinde yazılı cetvelin değiştirilmesi 
hakkmlaki 4067 sayılı kanuna bağlı cetvelin 
(tutarı) sütunundaki miktarlara tevafuk eden
ler hakkında ayni dereceye dahil aslî maaşlı 
memurlar gibi, tevafuk etmiyenler hakkında da 
hangi tutara daha yakın ise o tutar derecesine 
dahil aslî maaşlı memurlar gibi muamele ya
pılır ve aylığı tutarı mütaakıp iki tutarın tam 
yarısına tekabül edenlerin tekaüt maaşı bir üst 
dereceye göre hesap edilir. 

MALİYE En. M. M. A. MENDERES (Ay
dın) — Mazbata taba verilirken bir hata olarak 
Bütçe Encümeninin metnindeki 5 ve 6 ncı fık
ralar unutulmuştur. Binaenaleyh* Maliye En
cümeninin metnine, yani şimdi müzakere edilen 
metne Bütçe Encümeninin 5 ve 6 ncı fıkraları
nın ilâvesi icabediyor. Bunu arzetmek istiyo
rum. 

[1] Birinci müzakeresi 37 nci inikat zaptın-
dadır. 

REİS — 5 ve 6 ncı fıkraları okutuyorum. 
5. Bu madde hükümlerine göre tekaüt ma

aşı bağlanacak veya tazminat alacak olanların 
son aylıklarının bir Suriye kuruşu bir Türk ku
ruşu itibar olunur. 

6. 1, 2 ve 3 numaralı fıkraların tatbikinde 
Suriye, Lübnan, ve Hatay _ Hükümetleriyle Os
manlı Hükümeti zamanında geçen ve Türkiye 
Cumhuriyeti Tekaüt kanunlarının kabul eyle
diği hükümlere uyan hizmetler esas tutulur. 

REİS — Maddeyi bu ilâve ile birlikte reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde hükmüne göre 
verilecek tazminat umumî muvazeneye taal
lûk eden tekaüt aylıkları Devlet borçları büt
çesinin (Mütekait, dul ve yetim maaşları ve 
tahsisatları) tertibinden ödenir. Diğer idarelere 
taallûk eden aylıklar kendi tekaüt sandıkların
ca ödenir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkında kanun lâyi
hası ve Maliye ve Dahiliye Encümenleri mazba
taları (1/25) [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkiline dair kanun 

MADDE 1. — §ehir ve kasabalarda kurulu 
bulunan ve Belediye Kanununun 8 nci madde
sine göre kurulacak olan mahallelerde bir muh
tar ve muhtarın başkanlığında bir ihtiyar heye
ti bulunur. _ 

Yapılacak işler bakımından bir kaç mahal
lenin bir muhtar ve ihtiyar heyetine bağlanma
sı veya bir mahallede birden fazla muhtar ve 
ihtiyar heyeti bulunması belediye meclisinin ka
rarına ve o mahallin en büyük mülkiye memu
runun tasdikma bağlıdır. 

[1] Birinci müzakeresi 19 ve 37 nci inikat 
zdbıtlarındadır. 
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REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Mahalle muhtar ve ihtiyar 

heyeti, bir muhtar ile dört azadan teşekkül 
eder. Heyetin dört yedek âzası vardır. 

REÎS — Reye arzediyorum, Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetinin göreceği işler şunlardır: 

1. Nüfus Kanunu hükümlerine göre: 
A) Kendilerini nüfus sicillerine kaydettir

memiş olanlara, 
B) Hüviyet cüzdanlarını kaybedenlere, 
C) Doğum vakalarını nüfus idarelerine bil

dirmekle mükellef olanlara, 
D) ölüm vakaları için nüfus dairelerine, 
E) Yer değiştirmelerinin kütüklere kaydi 

için alâkadarlara, 
F) Sanat, sıfat, mezhep ve eşkâl gibi hu

susların nüfus sicillerine kaydi için talep eden
lere, ilmühaber vermek. 

.2. 1111 numaralı Askerlik Kanunu hüküm
lerine tevfikan: 

a) Askerlik yoklama memurları tarafın
dan istenilen malûmatı vermek, 

b) Askerlik şubelerine davet pusulalarını 
imza mukabilinde alarak sahiplerine tebliğ et
mek ve davetlilerle beraber muayyen günde as
kerlik meclisine gitmek ve davete icabet etme
miş olanlar hakkında malûmat vermek, 

c) Alâkadarlara bildirilmek üzere gönderi
len askere sevk cetvellerini, hazır olan sahiple
rine tebliğ ederek kendilerini ve hazır bulun-
mıyanlar hakkında icabeden meşruhatı kayde
derek cetveli o mahallin zabıta âmirine teslim 
etmekle beraber kendisi de toplama yerinde 
hazır bulunarak istenilecek malûmatı vermek, 

d) Askere sevk tarihinden itibaren akibeti 
meçhul kalanlar hakkında şahadetname ver
mek, 

e) Askerlik çağında olanlardan 15 gün
den fazla bir müddetle şubesinin bulunduğu 
mevkiden harice çıkmak istiyenlerin verecek
leri haberi kaydetmek ve şubelerine bildirmek; 

3. 1525 numaralı Şose ve Köprüler kanu
nu hükümlerine göre: 

a) Yol vergisi ile mükellef olanlar için hu
susi muhasebelerden verilecek cetvelleri dol
durmak, 

b) Mükellefiyetlerini bedenen ifa edecek 
olanların vesikalarını muayene ile bu mükel
lefiyeti ifadan kaçmmış olanların cetvellerini 
hususi muhasebeye vermek; 

4. 1086 numaralı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu hükümlerine göre: 

a) Sulh hâkimleri nezdinde görülecek dâ
valara ait vekâletname imzalarını tasdik etmek, 

b) Adlî müzaheret talebinde bulunanlara 
verilecek şahadetnameleri tasdik etmek; 

5. 1412 numaralı Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanunu hükümlerine göre: 

a) Bdr dâvayı temyiz talebinde bulunacak
ların yatırmak mecburiyetinde oldukları depo 
şartından müstesna tutulabilmesi için fakir ol
duklarına dair ilmühaber vermek; 

b) Zabıtaca yapılacak bina aramalarında 
hazır bulunmak; 

6. Hayvan sirkatinin men'i hakkındaki ka
nun hükümlerine göre: 

a) Hayvanını satmak isteyenlere, ilmüha
ber vermek; 

b) Tazmin ettirilmesi lâzımgelen çalmmış 
hayvan bedelini, mahalle halkına taksim etmek; 

c) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkın
da zabıt tanzim etmek; 

7. 797 numaralı Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanunu hükümlerine göre: mahallede her ge
çen ay içindeki ölüm vakalarını ertesi aynı on 

, beşine kadar varidat dairelerine yazı ile bil
dirmek; 

8. Tahsili Emval Kanunu mucibince yapı
lacak hacizlerde hazır bulunmak ve borçlarını 
tediyede temerrüt edenlerin malî iktidarları 
olup olmadığına dair ilmühaber vermek; 

9. 393 numaralı muzur hayvanların itlafı 
hakkındaki kanun hükmüne göre : hayvanların 
öldürülmesi için kullanılacak silâh ve saireyi 
mücadele mevsiminde mücadele heyetinden 
makbuz mukabilinde alarak tevzi etmek ve mev
sim hitamında silâhları ye kullanılmamış mad
deleri toplıyarak heyete teslim etmek; 

10. 1580 numaralı Belediye Kanunu hü
kümlerine göre: intihap encümeni teşkili için, 
belediyeler tarafından istenilecek kimseleri seç
mek; 

11. Tedrisatı iptidaiye kararnamesi hüküm
lerine göre: her yıl okul açılmadan on beş gün 
evvel semtin bağlı bulunduğu ilk okulun başöğ
retmeni ile birlikte mahalle hududu içinde otu
ran ve mecburi öğrenim yaşında olan çocukla
rın bir cetvelini tanzim ederek mühürlemek ve 
bu cetvelde adlan yazılı çocuklardan okula de
vama mecbur olanları bu müddet içinde velile
rine bildirmek ve devamsızlıkla ilgili her türlü 
tebliğ ve takiplere tavassut etmek; 

12. 2613 numaralı Kadastro ve Tapu tah
riri kanunu ile 2644 numaralı Tapu Kanunu 
hükümlerine göre: ferağ ve intikal ve kayıt iş
lerine ait ilmühaber ve vesikalar vermek ve 
meskenlere girerken hazır bulunmak; 

13. Mahalleye girdiğini haber aldığı hüvi
yeti meçhul ve şüpheli şahıslar hakkında zabı
taya haber vermek; 

14. İnsan ve hayvanlara arız olan salgın 
ve bulaşıcı hastalıkların ve nebatata hasar ve
ren haşerelerin zuhurunu haber aldığı gün Hü
kümete bildirmek; 

15. Yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihti
yaç ilmühaberleri vermek; 
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16. Mahallede sakin olanlar hakkında res

mî müesseselerce istenilen hüsnühal varakalarını 
tanzim ve ikametgâh senedi tasdik etmek; 

17." îcra Vekilleri Heyetince, halkın ihti
yaçlarını karşılamak ve âmme hizmetlerini ko
laylaştırmak üzere karar altına alınacak işler
den o mahalleye taallûk eden kısımları tatbik 
etmek. 

REİS — Bu madde hakkında bir tadil tak
riri vardır, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddenin 4 numaralı bendinin aşağı

daki şekilde tadilini teklif ederim. 
4. 1086 numaralı Hukuk Usulü Muhakeme

leri Kanunu hükümlerine göre: 
a) Sulh hâkimleri nezdinde görülecek dâva

lara ait vekâletname imzalarını tasdik etmek, 
b) İmza vazına muktedir olmayan veya ya

zı bilmiyen şahsın kullanacağı mühürü veya el 
ile yapacağı işareti tasdik etmek, 

c) Adli müzaheret talebinde bulunanların 
mahkemeye ibraz edecekleri şahadetnameleri 
tanzim etmek. 

Ankara Mebusu 
Z. Yörük 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim, lâyihanın 
şimdi bahis mevzuu olan üçüncü maddesinde ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görecekleri 
işler tadadî bir surette gösterilmiş bulunmakta
dır. Bunlar arasında yer alması lâzımgelen di
ğer bir iş daha vardır. O da Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 297 nei maddesinde mu-
sarrah olan iştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun mezkûr maddesi mucibince imza ata-
mıyan veya yazı bilmiyen şahıslar imza maka
mına kaim olmak üzere bir işaret veya mühür 
kullaabilirler. Ancak kullanacakları bu işaret 
veya mührün ihtiyar heyetleri tarafından tas
dik edilmiş olması ieabeder. Mezkûr kanunun 
bu hükmünün de, bu kanunda diğer işler ara
sında yer alması icabettiği cihetle bu hususta 
bir tadilname teklif ediyorum, kabulünü arz ve 
rica ederim. 

REÎŞ — Tadilname hakkında takrir sahi
bi izahat verdi, encümenin bir mütalâası var 
mı? 

DAHİLİYE En. M. M. E. ERGİN (Mardin) 
— Lâyihanın birinci müzakeresi esnasında tay
yedilmiş bir fıkranın iadeten ipkasının istihdaf 
eden bu takrir mefadını encümen de kabul edi
yor. 

REİS — Tadilnameyi reyinize arzediyorum. 
Nazarı itibara alanlar . . . Almıyanlar . . . Na
zarı itibara alınmıştır. 

Şu halde bu, maddeye ilâve edilecektir. 
Madde hakkmda başka söz istiyen var mı? 

Maddeyi tadil ile beraber reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — I. Yukanki maddede yazılı va
zifelerden muhtarın yalnız olarak göreceği kı
sımlar şunlardır: 

1 numaralı bendin B, E, F ve 2 nci bendin 
E harfiyle 7 ve 13 ve 14 ncü bentlerde yazılı 
işler; 

n . Bu vazifelerden ihtiyar heyetinin ço
ğunluğu ile görülecek kısımlar şunlardır : 

1 numaralı bendin A ve 2 nci bendin A, B, 
C, D harflerinde ve 3 ncü bentte ve 4 ncü ben
din A, B, C harflerinde ve 5 nci bendin A har
finde ve 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ve 16 nci bentler
de yazılı işler; 

III. Bu vazifelerden muhtarların iki şahit 
huzuru ile göreceği kısımlar şunlardır: 

1 numaralı bendin C, D harflerinde yazılı iş
ler; 

IV. Bu vazifelerden yalnız iki âzanm gö
receği kısım şudur: 

5 numaralı bendin B harfinde yazılı iş. 
REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Mahalle muhtar ve ihtiyar 

heyeti ile bunlarm yedek azaları, mahalle halkı 
tarafından seçilir. Bu seçim, her dört senelik 
bir devre sonunda yenilenilir. 

Bir seçim devresi içinde herhangi bir sebep
le olursa olsun seçimin yenilenmesi halinde yeni 
muhtar ve ihtiyar heyeti azasının vazifesi, o 
devre sonunda hitam bulur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyeti seçimi, en büyük mülkiye memurunun 
veya memur edeceği zatın nezareti altında ya
pılır. 
Seçim belediye meclislerinin mûtat intihap 

yılı içindeki birincikânun ayında bitirilir. 
REİS — Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Seçime iştirak etmek ve rey 

vermek için: 
1. Türk olmak; 
2. Seçim başlamadan evvel en aşağı altı 

aydanberi o mahallede ikamet etmekte bulun
muş olmak; 

3. 18 yaşmı bitirmiş olmak; 
4. Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sah

tekârlık ve sahte evrakı bilerek kullanmak, 
emniyeti suiistimal, hileli iflâs gibi yüz kızar
tıcı suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle 
mahkûm veyahut âmme hizmetinden mahrum 
edilmiş olmamak lâzımdır. 

Asker ye jandarma eratı subaylar, askerî 
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memurlar ve polisler mahalle muhtar ve ihti
yar heyeti seçimlerinde reye iştirak edemezler. 

REİS — Bu maddeye mütaallik iki takrir 
vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
7 nci maddede yazılı hileli iflâsla mahkûmi

yet, ağır hapis mahkûmiyetlerinde dahildir, hi
leli iflâs kelimesinin ayrıca zikri lüzumsuzdur; 
hundan dolayı hileli iflâsla mahkûmiyet kelime
lerinin tayyını arz ve teklif eylerim. 

Konya Mebusu 
H. Karagülle 

Yüksek Reisliğe 
7 nci maddenin dördüncü bendinin son fık

rasında (Asker ve jandarma eratı) yerine yalnız 
(erat) yazılmasını teklif ve sebeplerini de aşa
ğıda arzeylerim: 

1. Lâyihada olduğu gibi jandarma ilâve 
edilince orman ve gümrük muhafaza memurları
nın da yazılması lâzımdır. Fakat yalnız erat ya
zılırsa bu mahzur ortadan kalkar ve ordu dahilî 
hizmet kanununun 1 ve 4 ncü maddelerine göre 
erat kelimesi esasen jandarma ve benzerlerine 
de şâmildir. 

2. Belediye Kanununun seçim kısmında (as
kerler ve jandarmalar) denilmesi ve.bu lâyiha
nın da ona benzetilmesi hatıra gelirse de Be* 
lediye Kanunundan sonra kabul buyurulan 
(gümrük muhafaza) memurlarının askerî teşki
lâta göre tensiki kanunu ile (orman koruma) 
ve nihayet (ordu Dahilî Hizmet) Kanununun 
icaplarına uyarak mâruz tadilin yapılması mu-
vafıkı mütalâa edilmiştir. 

Erzurum 
Z. Soydemir 

DAHİLÎYE En. M. M. E. ERGİN (Mardin) 
— Mjuvafakat ediyoruz. 

REİS — Birinci takriri reye arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar ... 

H. P. ATAÇ (Gümüşane) — Anlamadık. 
istenilen tadil nedir, işitmedik ki reyimizi kul
lanalım. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Konya Mebusu H. Karagülle'nin takriri 

tekrar okundu). • 
REİS — « Hileli iflâs » tâbirinin kaldırıl

masını teklif ediyor, Encümen de kabul ediyor. 
Bu takriri nazarı itibare alanlar ... Almı-

yanlar ... Nazarı dikkate almdı. 
İkinci takriri de tekrar okutuyorum. 
(Erzrum Mebusu Gl. Z. Soydemir'in takriri 

tekrar okundu). 
REİS — Encümen de muvafakat ediyor. 

Reye arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar ... Al-
mıyanlar ... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi bu suretle tashih eiyorum. Yeniden 
okumağa lüzum var mı? (Yok sesleri). 

Tashih edilen fıkraları tekrar okutuyorum. 

MADDE 7. — Seçime iştirak etmek ve rey 
vermek için : . 

1. Türk olmak; 
2. İntihap başlamadan evvel en aşağı altı 

aydanberi o mahallede ikamet etmekte bulun
muş olmak; 

0. 18 yaşını bitirmiş olmak; 
4. Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sah

tekârlık ve sahte evrakı bilerek kullanmak, em
niyeti suiistimal, gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle veya ağır hapis cezasiyle mahkûm ve
yahut âmme hizmetinden mahrum edilmiş olma
mak lâzımdır. 

Erat, subaylar, askerî memurlar ve polisler 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde 
reye iştirak edemezler. 

REİS — Maddeyi bu tashihli şekliyle reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Mahalle muhtarlığına ve ih
tiyar heyeti âzalığma seçilmek için : 

1. Türk olmak; 
2. Seçim başlamadan evvel en aşağı bir se-

nedenberi o mahallede ikamet etmekte bulunmuş 
olmak; 

3. 25 yaşını bitirmiş olmak; 
4. Hırsızlık, kaçakçılık dolandırıcılık, sah

tekârlık ve sahte evrakı bilerek kullanmak, em
niyeti suiistimal, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı 
suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle mah
kûm veya âmme hizmetinden mahrum edilmiş 
olmamak; 

5. Türkçe okur yazar olmak şarttır. 
Mlebuslar, vilâyet meclisi azaları, erat, su-

baylyar, hâkimler ve memurlar mahalle muh
tarlığına ve ihtiyar heyeti âzalığma seçilemez
ler. 

F. P. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Burada, ev
velki maddenin tadiline göre tashih yapılmak 
içabeder, asker ve jandarma diyor,. 

REİS — Bu maddeyi yuka,riki maddeye gö
re tashih ediyoruz, ve burada aynı zamanda 
« hileli iflâs > kelimesini kaldırmak lâzımdır. 

Maddeyi musahhah şekliyle okutuyorum. 

MADDE 8. — Mahalle muhtarlığına ve ih
tiyar heyeti âzalığma seçilmek için : 

1. Türk olmak; 
2. Seçim başlamadan evvel en aşağı bir se-

nedenberi o mahallede ikamet etmekte bulun
muş olmak; 

3. 25 yaşrnı bitirmiş olmak 
4. Hjsızlık, kaçakçılık dolandırıcılık sah

tekârlık ve sahte evrakı bilerek kullanmak, em
niyeti suiistimal, gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle veya ağır hapis cezasiyle mahkûm veya 
âmme hizmetinden mahrum edilmiş, olmamak; 
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5. Türkçe okur yazar olmak şıarttır. 
Mebuslar, vilâyet meclisi azaları, erat, su

baylar, hâkimler ve memurlar mahalle muhtar
lığına ve ihtiyar heyeti âzalığına seçilemezler. 

REİS —• Başka mütalâa var mı? Kabul eden
ler ... Etmivenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Muhtar ve âza olmak için 
lâzımgelen şartlardan herhangi birine halel gel
diği takdirde, muhtarlık ve âzalık sıfatı zail 
olur. Ancak bu sıfatrn zail olduğuna ve aza
dan birinin istifasının kabulüne veya vazifeye 
devamsızlık neticesi bir azanın müstafi addine 
seçimi tasdika salahiyetli makamlarca karar 
verilir. 

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

MADDE 10. — Ana, baba, büyük ana, bü
yük baba, evlât, kardeş ve bu derecedeki sıhrî 
hısımlar mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinde 
birleşemezler. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Mahallin en büyük mülkiye 
memuru, muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi için 
8 nci maddede yazılı vasıfları haiz olmak üzere 
mahalle halkından üç kişilik bir seçim encüme
ni teşkil eder. 

Belediye seçimi için tanzim edilmiş olan son 
defterler seçime esas ittihaz olunur. 

Seçimin nerede yapılacağı, reylerin bir gün
de sandığa atılması kabil olmıyacaksa kaç gün 
mühlet verileceği ve son günde hangi saate ka
dar reylerin kabul olunacağı, seçime başlama
dan en az üç gün evvel ilân olunur. 

Her seçmen kendi reyini getirip seçim en
cümeni huzurunda sandığa atmakla mükelleftir. 

Seçim puslasında seçmenin adı, soyadı, ad
resi, imzası veya mühürü bulunur. Her seçme
nin elinde hüviyet cüzdanı olduğu halde seçim 
sandığının başına gelerek seçim defterindeki 
ismi hizasını imzalaması ve türkçe okuyup yaz
mak bilmiyorsa mühür veya parmak basması 
lâzımdır. 

Bey pusulasında muhtarlık için bir kişinin 
ve ihtiyar heyeti âzalığı için de sekiz kişinin 
adı yazılır. Yazmak bilmiyenler, emniyet ettiği 
kimseye sandık başında yazdırır. 

REİS — Beye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, lâyihaya rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 12. — Bey verilmesi için tâyin edi
len müddetin sonunda seçim defterine konu
lan imza, mühür veya işaretlerin miktarı ma
hallede seçim hakkını haiz olanlarm miktariy-
le mukayese edilerek yarısından eksik olduğu 
anlaşılır ise seçim müddeti üç gün uzatılır. Bu 

müddet sonunda reye iştirak edenlerin adedine 
bakılmıyarak sandık açılır. 

Yazısı okunmayan pusulalarla seçilenin kim 
olduğu belli olmayan pusulalar bir tarafa ay
rılır. 

Âzalık vasıflarını haiz olmayan isimler na
zara alınmaz. Muhtarlık için bir kişiden faz
la isim yazılmışsa birinciden ve âzalık için se
kiz kişiden fazla isim yazılmışsa sekizinciden 
sonrakiler hesaba katılmaz, 

Seçim pusulalarının sayılması ve tasnifi bu 
suretle tamamlandıktan sonra en ziyade rey 
kazanandan itibaren sırası ile her namzedin 
kaç rey almış olduğu muhtar için ayrı, ihtiyar 
heyeti âzası için ayrı olmak üzere tesbit edilir. 

Müsavi rey kazananlardan evli olan, evli
lerden yaşı büyük olan. bu da müsavi ise ço
cuğu çok olan tercih olunur. Çocuk adedinde 
de müsavat varsa kura çekilerek ismi önce çı
kan sırada evvel olur. 

Muhtarlık reylerinin tasnifinde en çok rey 
aldığı anlaşılan muhtarlığa ve ihtiyar heyeti 
âzalığına ait reylerin tasnifinde de en çok rey 
kazanandan itibaren dört kişi asıl âzalığa, dört 
kişi de yedek âzalığa ayrılır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Reylerin tasnifi yapıldıktan 
sonra secim encümeni tarafından bir mazbata 
tanzim edilerek mahallin en büyük mülkiye me
murluğuna verilir. Bu mazbatada: 

A) Seçimin başlama ve hitam bulma tarihi; 
B) Sandığın ne zaman ve kimlerin huzuru 

ile açıldığı; 
C) Rey pusulalarının kaç tane zuhur ey

lediği ve tasdikli seçim defterindeki isimlerin 
kaç tanesinin hizasına imza veya işaret konul
muş ve kaç ismin hizası boş kalmış olduğu; 

D) Rey pusulalarından kaç adedi ne se
beple muteber sayılmadığı; 

E) Muteber sayılan rey pusulalarının tas
nif neticesinde hangi isimlerin en çoktan en aza 
doğru kaç rey kazandığı (Muhtarlık için ayrı, 
ihtiyar heyeti âzalığı için ayrı) ; 

P) Muhtarlığa, asıl ve yedek âzalıklara 
kimlerin ayrıldığı; 

ff) Seçimin kanuna muhalif bir şekilde ya
pıldığı mahalle halkından biri tarafından ihbar 
veya iddia edildiği takdirde bunun neden iba
ret olduğu gösterilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Muhtar ve ihtiyar heyeti se
çimlerinde bu kanun hükümlerine mugayir bir 
hareket vukuu bir ay içinde seçimi tasdika sa
lahiyetli makamlara ihbar edildiği takdirde tah
kikat yapılarak evrakı mahallenin bağlı bulun
duğu kaza veya vilâyet idare heyetine verilir. 
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idare heyetleri bu evrakı tetkik ederek en 

çok bir ay cinde kararını verir, idare heyet
lerinin verecekleri bu kararlara karşı her hangi 
bir mercie itiraz edilemez. Karar intihabın ip
tali merkezinde ise yeniden intihap yapılır. 

Yüksek Reisliğe 
14 ncü maddede yazılı (ihbar edildiği tak

dirde) kelimeleri yerine (Salahiyetli makamlar 
nezdinde iddia edildiği) kelimelerinin konulma
sını arz ve teklif ederim. 

Bingöl Mebusu 
F. F, Düşünsel 

DAHİLÎYE En. M. M. E. ERGİN (Mardin) 
— Encümen de iştirak ediyor. 

REİS — Efendim, Encümen de muvafakat 
ediyor. Binaenaleyh reyinize arzediyorum. Tak
riri nazarı dikkate alanlar... Almryanlar... Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Maddeyi bu şekilde reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 15. — Belediye Kanununda yazılı 
intihap cezaları, bu kanun mucibince yapılacak 
seçimler için de tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Mahalle muhtarı ile ihtiyar 
heyeti asli ve yedek âzalarının seçimi, vilâyet 
merkezine bağlı yerlerde valinin ve kaza dahi
lindeki yerlerde kaymakamın tasdiki ile kati-
leşir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Seçimi tasdik edilmiyen muh
tarın yerine bir diğeri seçilir ve seçimi tasdik 
edilmiyen azaların yerine kendilerinden sonra 
rey kazanmış olan yedek azalardan biri getirilir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri vazifelerini ifada ihmal ve terahi gös
terdikleri takdirde vali veya kaymakamlar ken
dilerine yazılı ihtarda bulunurlar, Bu ihtara 
rağmen temerrüt edenlerin işten eli çektirilir ve 
idare heyeti karariyle vazifelerine nihayet ve
rilir. 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. , 

MADDE 19. — Muhtarlık her hangi bir şe
kilde inhilâl ettiği takdirde, yenisi seçilinceye 
kadar 16 ncı maddede yazılı tasdik makamı, ma
halle ihtiyar heyeti âzasından birini muhtarlık 
vazifelerini yapmağa salahiyetli kılar. Mahalle 
ihtiyar heyeti âzalığında münhal olduğu tak

dirde bu yer yedek âza ile doldurulur. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 20. — Mahalle muhtarları ve ihti

yar heyetleri tarafından görülecek hizmetlere 
karşılık olarak iş sahiplerinden harç alınır ve 
alman harç. miktarı, evrak ve vesikalar üzerinde 
gösterilir. 

Hangi işlerden ne miktar harç alınacağı her 
malî sene iptidasında vilâyet idare heyetlerince 
kararlaştırılır. 

Fakirlikleri mahallin en büyük mülkiye me
muru tarafından kabul edilenlerden ve 3 ncü 
maddenin 2 nci fıkrasında yazılı işlerden harç 
alınmaz. 

REÎS — Bu madde hakkında bir tadil teklifi 
var. Okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
20 nci maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıda ya

zılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim: 
Fakirlikleri mahallin en büyük mülkiye me

muru tarafından kabul edilenlerle 3 ncü madde
nin 2 numaralı bendinde yazılı işlerden ve aynı 
maddenin 4 numaralı bendinin (C) işaretiyle 
gösterilen işlerden harç alınmaz. 

Ankara Mebusu 
Z. Yörük 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim, bu mad
denin son fıkrasında harçtan istisna edilen işler 
gösterilmiştir. Bunlar arasında müzahereti adli
ye talebinde bulunanlara verilecek şehadetname 
harcının da zikredilmesi lâzım gelir. Çünkü 
adli müzaheret talebinde bulunacak olanların 
esasen fakir oldukları için bu talebi yaptıkları 
meydandadır. Binaenaleyh bu şehadetnameyi 
verirken de adli müzaheret talep edenden harç 
alınmaması lâznngelirdi. Bu hükmün de maddeye 
konulmasını teklif etmek üzere tadünamemi sun
muş bulunuyorum. 

DAHİLÎYE En. M. M. E. ERGİN (Mardin) 
— Adli müzaheret şahadetnamelerinin dahi 
muhtarlık ücretinden istisna edilmesi teklif edi
liyor. 

Adli müzaheret, malûmu âliniz fakru hal es-
habr demek değildir; kendisiyle ailesini maişet
çe ehemmiyetli bir zarurete düşürmeksizin ma
sarifi muhakemei itadan âciz olan davacılar için 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Gerçi tetabui iza-
fât - (Gülüşmeler) af buyurunuz, şimdi ce
binde 200 - 300 lira parası olan bir zat bir kaç 
bin liralık dâva ikame etmek mevkiinde bulun-

. duğu zaman bir kaç yüz lira masarifi muhake
me, bir kaç yüz lira avukat ücreti, bir miktar 
ehli hibre, ehli vukuf mesarifi ve saire tediye 
etmek gibi kendisinin ve ailesinin maişetini taz
yike düşürecek derecede bulunmaları Hükümet 
adli müzaherete nail kılıyor. Ve Hükümet bun-
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larm resmî pırlardan ve damga cesimlerinden 
istisna ejdilecejfeâ de ka^ul ediyor. Fakat Hü-
kümetinîİMi atıfeti büyüktür. Böyle adli müza
heret şahadetnameleri mukabilinde şahadetna
meyi tahrir etmek, tanzim etmek, tasdik edip 
vermek gibi bir âmme hizmefti tahmil edilen 
muhtarların alacağı 20 - 30 kuruştur.- Dâva 
edecek şahıs adli müzaherete muhtaç ve fakru 
hal sahibi değilse bundan jgr .»ara alınacaktır. 
Eğer fakru hal sahibi ise, f̂ feefelikleri sabit olan
lardan harç alınmıyacağıfti^Lmda yukarda 
bir fıkra vardır. O fikrayafgöre hareket edilir. 
Maamafih bu takdiri bir meseledir. Nasıl ten
sip buyurursanız o şekilde olur. 

REİS—-Takriri tekrar arzediyorum. 
(Ankara Mebusu Z.Yörüğ'ün takriri tekrar 

okundu^ 
REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 

dikkate alanlar lütfen el kaldırsınlar... Nazarı 
dikkate alnııyanlar lütfen el kaldırsınlar... 

Müsaade buyurun efendim anlaşılmadı. Tak
riri nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Nazarı dikkata almıyanlar lütfen ayağa 
kalksınlar... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 1 . — Harçlar, münhasıran muh
tarlara aittir. 

Muhtarlık işlerinin tedviri için lüzumlu ki
ra, ısıtma, aydınlatma, hademe ücreti gibi mas
raflar bu harçlardan ödenir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Mahalle muhtar ve ihtiyar 
. heyetlerine vazifelerini ifa hususunda, mahalle 
bekçileri yardım etmekle mükelleftirler. 

REİS —- Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanunun tatbik şekilleri 
hakkında bir nizamname yapılır. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Şehir ve kasabalarda muh
tarlığın ilgasına dair 2295 numaralı kanun ve 
Memurin Kanununun 47 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair 960 numaralı kanun ile 1111 
numaralı Askerlik ve 2613 numaralı Kadastro 
ve Tapu Tahriri ve 2644 numaralı Tapu Kanun
larının bu kanunda yazılı muhtarlığa ait vazi
feler hakkınlaki hükümleri kaldırılmıştır. 

REİS-—fReye arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — İlk muhtar ve ih
tiyar heyeti seçimlerine bu kanunun neşrini mü-
taakıp bir ay içinde başlanılır. 

REİS — Muvakkat maddeyi reye arzediyo

rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 25. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

MADDE 26. -— Bu kanunun hükümlerini ic
raya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

kâyihanm heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlaıs.. Etmiyenler... 
Kabul elilmiştir. 

4. — Türkiye - îsviçre Ticaret Anlaşmasının 
uzatılması hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, 
iktisat ve Ticaret Encümenleri mazbataları 
(1/104) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 28 mart 
1942 tarihli Ticari Anlaşmanın 31 temmuz 1943 

tarihine kadar temdidi hakkında kanun 
MADDE 1..— 15 nisan 1943 tarihinde me

riyeti bitmesi lâzımgelen, Türkiye ile İsviçre 
arasında mevcut 28 mart 1942 tarihli Ticari 
Anlaşmanın 15 nisan 1943 tarihinden itibaren 
31 temmuz 1943 tarihine kadar temdidi husu
sunda Hariciye Vekâletiyle. İsviçre Sefareti 
arasında 13 nisan 1943 tarihinde teati edilen 
mektuplarla yapılan Anlaşma kabul ve tasdik! 
olunmuştur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran-. 
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık rey ile 
reyinize arzediyorum. 

5. — Askerî Ceza Kanununun 35 ve 153 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında, kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa ve Adliye Encümenleri 
mazbataları (1/168) [2] • 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddeleri 
okutuyorum. •: 

[1] Birinci müzakeresi 37 nci inikat zaptın-
dadır. 

[2] Birimci müzakeresi 38 nci inikat zaptın 
dadif. 
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Askerî Ceza Kanununun 35 ve 158 ncii mad

delerini değiştiren kanun 
MADDE 1.'—. 1632 sayılı Askerî Ceza Ka-

• nununun 35 ve 153 neü maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 35. — A) Aşağıdaki hallerde rütbe
nin geri alınması eezası her halde hükmolunur: 

1. Ağır hapis ve bir seneden ziyade hapis 
eezasiyle beraber; 

2. jörslzj[ık, eîuniyeti. suiistimal, sahtekâr
lık dolandırıcılık, yalan yere şahitlik ve yalan 
yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâp, irtişa, 
ihtilas suçlarından biriyle altı aydan aşağı, 
hapis eezasiyle beraber; 

3. Memuriyetten mahrumiyet eezasiyle be-
beraber; 

B) Aşağıdaki hallerde rütbenin geri alın
ması cezası hükmolunabilir: 

1. Bir sene veya daha az hapis eezasiyle 
beraber; 

2. Mükerrer hapis eezasiyle bereber; 
iffetsiz bir kadmla evlenen veya böyİe bir 

kadını tutanlar 
Madde 153. —- Fahişeliği veya iffetsizliği an

laşılmış/ olan bir kadınla bilerek evlenen veya 
evlilik bağını devam ettirmekte veya böyle bir 
kadım yanında bulundurmakta veyahut, karı ko
ca gibi herhangi bir kadınla nikâhsız olarak de
vamlı surette yaşamakta ısrar eden askerî şa
hısların ordudan ihracına ve bu fiili askerlikten 
çıkmak maksadiyle yapmış oldukları sabit olur
sa tardlarına hükmolunur. 

İhraç cezasını müstelzim olan hallerde erbaş
larla onbaşılar hakkında rütbenin geri alınma
sına hükmolunur. 

2. Askerî şahıslarla gayritabii mukarenette 
bulunan yahut bu fiili kendisine rızasyile yap
tıran askerî şahısların tardı mucip olmıyan hal
lerde ordudan ihracına erbaşlarla onbaşıların 
rütbelerinin geri alınmasına hükmolunur. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

REjS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir-

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

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

.Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

6. — Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 
ncı maddesinin tefsiri hakkinda Başvekâlet tez
keresi ve MÜU Müdafaa, Bütçe ve maliye Encü
menleri mazbataları (3/54) [1]. 

REİS •— Bu mazbata üzerinde Encümenler 
lâyiha hazırlamışlardır. Heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mil Maddelere geçilmesini 
reye arzediyorum. Kabul buyuranlar.... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt kanununun 
46 ncı maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 1683 sayılı Askerî ye Mülki 
Tejsaüt Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Hazar ve seferde yapılan talim, manevra ve 
askerî hareketler esnasında hava tesirlerinden 
ve hareket arızalarından veyahut askerî bir va
zife yapıldığı sırada bu vazifenin ifasından do
ğan bir sebepten dolayı hastalanarak iyileşip 
vazifeye başlayamadan ve ordu ile irtibatı da 
kesilmeden ölen subay ve askerî memurlarla ge
dikli erbaşların yetimlerine birinci derecede ma
luliyet maaşının yüzde 65 i tahsis olunur. 

Henüz tasfiye edilmemiş olan ve henüz va
zifede pullanılan deniz gedikli subaylariyle 
hava gedikli subaylarının yetimleri hakkında 
da aym hüküm tatbik olunur. 

BÜTÇE En. Na. Dr. S. IRMAK (Konya) — 
Efendim, Bütçe Encümeni namına kısa bir nok
tayı arzetmeme müsaadenizi rica ediyorum. 

Bu lâyihanın Büyük Meclise şevkine sebeb 
olan âmil 46 ncı maddenin telâkkisinde Askerî 
Temyiz Mahkemesiyle Divanı Muhasebat ara
sındaki görüş farkıdır. Askerî Temyiz Mahke
mesi, vazife ifası sırasında hastalanıp şifa bul
madan ve vazifeye tekrar başlamadan ölen her 
subayın yetimlerine maaşının ;% 65 i tahsis olu
nan şeklinde, telâkki ediyor halbuki Divanı Mu
hasebat, hastalığın yalnız vazife ifası sırasında 
başlamış olmasını kâfi görmüyor. Vazife ifa
sından mütevellit olması şeklinde telâkki edi
yor. Bu itibarla bu ihtilâf mevzuu bir tefsir ile 
halledilmesi için Büyük Meclise sevkedilmişti. 
Lâyihanın bütün geçtiği encümenler; Millî Mü
dafaa, Bütçe ve Maliye Encümenleri bunun bir 
tefsirle halledilmesinden ziyade vuzuhu temin 
için daha esaslı bir madde tesis ve tedvinini lü
zumlu görmüşlerdir. Bu noktada her üç encü
men de mutabıktır. 

Yeni metne göre bu yetim maaşına istihkak 
kesbedebilmek için subayın ve gedikli subaym 
vazife esnasında hastalanması ve bu hastalığın 
bizzat vazife ifasından mütevellit olması lâzım
dır, Bu noktada her üç encümenin mutabakatı 
vardır. Yalnız meseleyi Bütçe Encümeni inü-

[1] 84 say ıh basmayazı zaptın sonundadır. 
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taîâa ve m^afeere e d i l e n tescil ettiğimiz bu-
susi bir kömisyon<Ja, ^ ^ a n u ^ tatbiki* mü
kellef bulunan askerî sıhhiye mütehassMariyle 
beraber istişare ve temaslardan sonra madde
ye bir fıkra daha ilâvesinde sarahat ve vuzuh 
bakmandan ve yetimlerin ve Haıinenin huku
kunun âdilâne vikayesi bakımından fayda gör
dük. Şimdi kanunun bu şê lfeı©f göre vazife 
ifası esnasında ağır hava şeraiti karşısında ve 
meselâ zatürreeye tutulup öten bir subaym ai
lesine maaş tahsis edilecektir. Fakat böyle bir 
vazife esnasında gizli bulunan bj& Dünyevî has
talık herhangi bir sebeple tezahür eder veya şid
detlenerek subayın Ölümüne sebebiyet verirse, 
bu noktada bizini encümenimiz bu nevi yetimlere 
de aynı maaşın tahsis edilmesi lâzımgeleeeğî 
mütalââfcîyle mazbatasını tanzim etmiştir. Ma
liye Encümeni bunu kabul etmekle beraber yal
nız ayrı bir maddeye lüzum. olmadığını, hastalı
ğın her mevsimin bünyevî ve gayri bünyevî 
hastalıkların dâhil olduğunu mütâlâa ettiler. 
Bizim encümen bu ikinci şıkkı yani bünyevî ma
hiyetteki hastalıkları ayrı ye hususi bir şekilde 
maddeye ilâve etmekte tatbikat bakımından 
sarahat ve vuzuh bakımından yetimlerin hukuku 
nu" müdafaa bakımından fayda görmektedir. Bu 
itibarla Maliye Encümeninin teklifindeki «tah
sis olunur» kelimesinden sonra bizim Encümenin 
B fıkrasının ilâvesini teklif ediyoruz. Bu husus
ta- bit? âe takrir takdim ediyorum. 

f. F. ÖllŞÜÎfSİL (Bingöl) -^ Mazbata mü-
muharriri arkadaşımız doktor* tefsire mahal ol
mayıp tesis yapılması icabettiği hakkında müta
lâada bulundular ye o yol tutulmuş. Peki, bun
dan evvel bu vaziyette olanların durumu ne 
olacak? Muallâktadır. Yani bu kanunun neş
rinden evvel bu vaziyette bulunanların hukuku 
teminat altına alınmıyor-. Tefsir olsaydı evvel
ki kanunun mânası bu imiş denerek onun neşri 
tarihine kadar gitmek mümkün olurdu Fakat 
tesis olduğu için neşri tarihinden muteberdir. Bu 
itibarla bunların vaziyeti muallâkta kalıyor. 
Ben bunun hakkında bir ibare göremedim. Va
kıa birinci maddenin son fıkrasında «tashih edil
memiş» d|ve bir ibare var. Fakat ona mı mah
muldür? Bendeniz anlıyamadım. Bunların vazi
yetimuallâkta kalıyor. Bunların mağduriveti-
ne ve mahrumiyetine meydan bırakılması doğru 
delildir. Encümenlerin bunu nazarı itibara al
malarını Yüksek Hevete arzederîm. 

MALÎYE En. REtSt A! BAYHTDIR (İstan
bul) — Efendim, izahatımı verdikten sonra hu
kukçu olan Feridun Fkri arkadaşımla çabuk an
laşacağımı zannediyorum. Fakat bendeniz dok
tor değilim, ^Tıbbi bir mevzuda, doktor olan bir 
arkadâşİa münakaşanın çetinliğini kabul ediyo
rum. Fakat sizin selim mantıkmıza güvenerek iza- I 
h atımı arzediyorum. 

1683 numaralı kanunun 46 ncı maddesi biraz I 

çetin yazılgppftay <}aha d o l a r a i p hükmü yek-
dig^riny h a i z e t e vaziyet t i r . Bunu müsaade
nizle şurada okuyayım: Hareket sahasmda hiz
met esnasında hava tesirleri ve şef erarızaların
dan dolajT . . .Şimdi kanun bu ahvaUeri sayı
yor ^ndmsenra'seferberlik zamanında, ölen
lerin ailelerine^imtiyazh bir vazıyet kabuk edi
yor Yani. mâl^y^^^ maasmın yüz4e 6^ ni ve
riyor. Arka^ne^ bir fıkra geÜyjor:: (pazarda 
va«i|e; e s n a ^ ^ . ) ^ 
ke s^a^ fe^ ın^^s ında ölenleri debu imtiyazlı 
vasiyet^ sokmaktadırlar. Fakat vazn kanunun 
maksadı bu değildir* Kanunu tatbik edenler 
bunu görmüşlerdi^. Bu vaziyette ölen herkese 

I bu maaşı-vermemek için buna bu maaşı tahsis et-
I mislerdir. Ashabı istihkak Askerî Temyiz Mah-
! kemesine mnpacaat etmiş, tabii bu metne göre 
! orada hak kazanmıştır. Vazıı kanunu, burada 

temin ve tesbit etmek istediği maksadı ikinei 
• fıkra ile tevsi etmiştir. Bu kanunu tatbik eden

ler böyîê  Jtazinenin hakkniı zıyaa uğratmamak 
için bir tefsirle buraya geliyorlar. Millî Mftda-
*faa, lİaliye ye Bütçe Encümenleri bunun tefsir 
ile kabili telif almadiğırii görüyorlar. 

velce tejfee lüzum yok diye karar verilmişti. 
A. BÂYNTDIB (DevaâaJâ) — Bunun karşı

sında Mi^î' Müdaiaa Encümeni bir metin hazır
lıyor. Bütçe Encümeni de bir metin hazırlıyor. 
Maliye Encümeni: de buna iştirak ediyor. Yal
nız Bütçe Encümeni buna bir fıkra ilâve etmek 
istemiştir, arzedeyim (Birinci fıkrada). 

A) (Hazarda ve seferde yapılan talim, ma
nevra ve diğer askerî hareketler esnasında hava 
tesirlerinden ye hareket arızalarından veya as
kerî bir vazifenin ifası sırasında bu vazifenin 
tesirinden doğan bir sebeple hastalanarak tek
rar vazifeye bâşlıyamadan ve ordu ile irtibatı 
kesilmeden ilenler.) Bu kayıtla Bütçe Encü
meni maksadı temin etmek istemiştir. Buna ilâ
veten yine Bütçe Encümeni, bünyevî mahiyette 
yiriö bir hastalığı oîupta bu hastalık nüksederse, 
kaydını koymuştur. Encümeninizin müzakeresi
ne iştirak e^n tanınmış pahiliyeci ve Millî Mü
dafaa Sıhhat Dâiresi îteisi General Abdülkadir, 
bünyevi bir hastalığı tâyin etmek her zaman 
mümkün değildir. Bununla beraber veya hasta
lık sonradan şiddetlenirse' ne olacak. Yahut esa
sen meyeut olan bir hastalık şifa bulmuş ve son
radan - orada nüksetmiş olursa ne olacak % Bina
enaleyhbirinci metin de onu temin etmiyorsa 
meselâ üçüncü dereceli bir verem var. yahut 
zatürree* bu, şif a bulmuştur. Badyoskopik mua
yeneler hiç bir hastalık göstermiyor. Fakat ha
reket esnasmda kş$ gıda alamamaktan veva 
hava tesirleri deyisiyle hastalığı nüksedebilir 
demiştir. Biz, Bütçe Encümeninin ikinci fıkra
sını kabul edecek olursa^ bu hastalık gayri bün
yeyidir, nutsetmiştir; binaenaleyh ona bir zam-
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mı maaş verilmesi lâzımdır. Biz maddeyi çeki 
düzen vermek maksadiyle ele almadık. 1h»W 
ikinci fıkranın bu bakimdari tayyedilecek fyfyn 
ilâveye muhtaç bir çok yerleri vardır. Maksat, 
fikrin ifadesi oldlğuna göre bunun böylece kal
masında mahzur görmedik. Fakat Bütçe Encü
meninin ikinci fıkrası, Dünyevi bir hastalığın 
nüksetmesini derpiş etmiyorsa bunu şifa bulmuş 
bir hastalığın nüksetmesini de nazarı dikkate al
mak suretiyle tashih etmiş oluyoruz. Fakat bün
yevi tâbirini feraha koymakla her halde kaüğ& 
tâbirlerine uf îftn bir iş yapılmadığına Maliyi 
Encümeniniz kani bulunmaktadır. 

BÜTÇE En. N. Dr. S. IRMAK (Konya) — 
Efendim, evvelce de arzettiğim gibi Encüme
nimizin tek gayesi burada Hazine ve yetimle
rin hukukunu sıyanet etmek ve bilhassa tatbi
katta tam bir vuzuh ve tam sarahat hâsıl et
mektir. . 

Bünyevi teşekküllerle alâkası olmıyan has
talıklar hakkında zaten hüküm sarih ve her 
üç encümen bunda müttefiktir. Buna ilâveye 
lüzum gördüğümüz hastalıklar tefsire ve te
lâkkiye yol açabilir. Bir beyin kanamasından 
sonra bir şahıs, bir müddet sonra ölebilir. Biz 

^ istiyoruz ki bu şekilde ölenlerin yetimleri de 
E bu haktan istifade etsin. Meselâ zatürreeden 

ölen bir şahsın yetimleri bundan istifade edi
yor ve % 65 alıyor. Biz herhangi bir merciin 
bir şahıs hakkında, bu hastalık çok evvelden-
beri vardı ve meselâ damarlardaki elastikiye
tin azalmasından mütevellittir, binaenaleyh 
askerlik esnasında vazife ifasından mütevellit 
bir istidat neticesi değildir diye bir mütalâa 
ileri sürerek yetimlerin hakkı zayi olur endi
şesiyle bu fıkrayı koyduk ve dedik ki; bu gibi 
hastalıklar bir vazifeden mütevellit ise yetim
leri mahrum olmasın, alelade vazife esnasın
da vukua gelmiş olması kâfi değildir. Lâzım
dır, fakat kâfi değildir. Vazife esnasında, va
zifeden mütevellit ve bunun neticesinde ölüm 
vukubûlursa yetimler bu hakkı almalıdır şek
linde bir ilâvede fayda mülâhaea ettik ve ar
kadaşlarımızın ve diğer encümenlerin de mak
satları bu şekilde hâsıl olacaktır. Onun için 
bu fıkranın ilâvesini rica ediyoruz. 

REİS —- Başka mütalâa var mı? 
MALİYE En. Rs. A BAYINDIR (İstanbul) 

— Efendim, vazife ifasından mütevellit kaydJ 
olduktan sonra bütün maksadı temin edeceği 
aşikârdır. Ayrıca bünyevi ve gayribünyevi di
ye bir fıkra ilâve etmek maksadı nakzeder ve 
o vakit gayribünyevi açıkta kalmış olur. 

Feridun Fikri Bey arkadaşımız tefsir iken 
metin yazılması suretinde bundan evvel hâsıl 
olan hâdiselere nasıl tatbik edilecektir söyle
diler, Arkadaşımız emin olsunlar. Çünkü bu 
metin ne kadar geç tatbik edilirse edilsin tak- j 
yit edici bir metindir. Tevsi edici değildir. Bu i 

sözlerim kendilerini zannederim tatmin etmiştir. 
REİS — Başka mütalâa var mı? Takriri 

okuyoruz, 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim n$&p dolayısiyle tahsis olunur 
kelimesinden sonra aşağıdaki fıkranın metne ek
lenmesini teklif ederim. ' 

Konya Mebusu 
Dr. S. Irmak 

(Bünyevi mahiyette bir hastalığı olupta bu 
hastalığın askerî bir vazife ifası sırasında ve bu 
vazifenin tesirinden doğan 1rir sebeple tezahür 
etmesi veya şiddetlenmesi neticesinde hastala
narak tekrar vazifeye başlryamadan ve ordu ile 
irtibatı kesilmeden ölenlerin yetimlerine de aynı 
nispette maaş tahsis olunur,) 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum: Na
zarı dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar... 
Nazarı dikkate almıyanlar... Nazarı dikkate alın
mıştır. 

Encümene verelim mi efendim? 
BÜTÇE En. R. 1. EKER (Çorum) — Hacet 

yoktur, aynen metindir. 
REİS — Bu, esasen mevcut olan bir fıkradır, 

maddeyi ona göre... 
BÜTÇE En. R. t .EKER (Çorum) — Oradaki 

(B) fıkrası, yani Bütçe Encümeninin birinci 
maddesinin son fıkrasını teşkil edetı (B) fıkrar 
sındaki (B) kaldırılacak ve aynen Maliye Encü
meninin maddesinin sonuna ilâve edilecek. 

REİS — Bu suretle ilâve ettikten sonra mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. •— Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerim icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reye arzedüen lâyihaya rey vermiyen 

var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
REİS—Açık reye konan lâyihaların netice

lerini arzediyorum: 
Alman sanayii tarafından Türkiye'ye 861111 

Türk lirası tutarında 3 000 kilo atebrin veril
mesi ve mukabilinde Almanya'ya aynı kıymette 
Türk afyonu ihraç edilmesi hakkında teati olu
nan mektuplarla yapılan Anlaşmanın kabulü 
hakkmdaki kanun lâyihasına (312) zat, lâyihayı 
kabul etmek suretiyle rey yermiştir. Nisap var
dır, muamele tamamdır .Kânun (312) reyle ka
bul edilmiştir. 

Türkiye ile isviçre arasında utevcut 28 mart 
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1942 tarihli Tieari Anlaşmanın 31 temmuz 1943 
tarihine kadar temdidi hakkındaki kanun lâyi-

1 hasına (308) zat, lâyihayı kabul etmek suretiyle 
rey vermiştir. Nisap vardır, muamele tamamdır. 

1 Ruznamede başka madde yoktur. Çarşamba 
sütıü. saat 15 de toplanılmak üzere inikada ni-
havol verilmiştir 
j ı ı ı > v ı yvi-i-ı m ı n v u ı 

Kanun (308) reyle kabul olunmuştur. 1 Kapanma saati Î 16,14 

Alman sanayii tarafından Türkiye'ye 861 111 Türk lirası tutarında 3000 kilo atebrin verilmesi 
ve mukabilinde Âlmaya'ya aynı kıymette Türk Afyonu ihraç edilmesi hakkında teati olunan mek

tuplarla yapılan Anlaşmanm kabulü hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanına kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

'' 4 5 5 

.: 312; • 
" 312. :. 

0. " ' ' 
0 • • 

143 
0 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
î. II. BALTACIOGLU 
A. ÇETÎNKAYA 
M. GÖNENÇ 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H.TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
R.BAYKAN 
A.BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A: Ç U B U K Ç U 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOGLU; 
H. N. MIHÇIOĞLU ı 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY F . 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN | 

1 Dr. C.: TUNCA 
AYDIN 

Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R, ALPMAN 
N. GÖKTEFE 
A. S.LEVEND 

BALIKESİR 
M, AKPINAR 
0. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
II. ONAT 
Gl. K.ÖZALP 
F. TÎRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILT 

BİLECİK 
A. ESEN 
Dr.M.SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. 03MA . 

! BOLU 1 

1 H..C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAĞLAR 

BURDUR 
l .N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERt 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
D.R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Dr. M. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 1 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
R. BULAYIRLI ' 
II. ERGENELÎ 
R.'N. GÜNTEKlN 

ÇANKIRI 
Korgl. A. ALPTOĞAN Dr. A. ARKAN 1 

•H.Ş. AD AL 1 B, ERKİN | 

1 A. İNAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. B. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E S . AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
î. EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr.H.BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKlT 
0. OCAK - • 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUÖ 
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EDİRNE 
M. E. AĞAOGULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
Dr. F. MEMlK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
F.H ALFEGÎL 
A. S. ÎLTER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N.ELGÜN 
M, H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
î .U. AYKURD 
I. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M, A. AĞAKAY 
Ö.A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. OANBOLAT 
B. KALELÎ 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş.ERDOĞAN 
R. GÜRELI 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

1 HATAY 
İL İLGAZ 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
F. C. GÜVEN. 

1 R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

t : 40 10.4 
j İSPARTA 

K. AYÜAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
Dr. K. G. BERKSOY 

i A. H. DENIZMEN 
Dr. H. DtKER 
G. B. ĞÖKER 
t. A. GÖVSA 
Gl. K. KARABEKIR 
Z. KARAMURSAL 
II. KORTEIi 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARH AN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
•M BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. EPlKMEN 
R. KÖKEN 
II. ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMtREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVIT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATDl 
M. TANER 
ö. TAŞÇIOĞLU 

— 4 

.1944 C ': 1 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

i KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. IJMAY 

KIRŞEHİR 
. F I ' Ş E I J E N 
I. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
S. YARGI 

KONYA 
M. A. BlNAL 
GL A. F. CEBESÖY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
N. H. ONAT 
T.F. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. 0. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELtLBAŞ] 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
K. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TlRlDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞ1 
M. PEKTAŞ 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

0 — 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN- 1 
KAL 1 
II. BAYUR 1 
0. ERÇtN; 
K.KARAOSMAN 
F. KURDOĞLU 1 
Y. ÖZEY 1 
H. SARHAN 1 
F. USLU 1 

MARAŞ 1 
R KAPLAN 1 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
[ Gl. S. DÜZGÖREN 

E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCIOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
C.KARAMUĞLA 
H. KlTABCl 
F. 0. MENTEŞEOĞLÜ 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
H. MENGÎ 
Dr. R. F. TALAY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
S. S. TARCAN \ 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

. R İ Z E • • - . • ' 

T. B. BALTA 
Dr. S. A. DlLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
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Z.DURUKAN 
Amiral F.-ENGİN 
C. BlLSEL 
I. EZGÜ 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCÜ 

SEYHAN 
D. AR1K0ĞLU 
K. ÇELÎK 
GI. N. ELDENİZ 
§. tSCEN 
O. ORAL 
H. URAN 

SÎÎRD 
A. R. ESEN 
B .TÜRKAY 

SÎNOB 
G. ATAY 

1 : 40 10 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
I. H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
A. N.DEMlRAG 
Ş. GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R.'Ş. SÎRER 
t. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 
Tuğamiral H. GÖK-
DALAY 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

4.1944 C : 1 
TOKAD 

S. ÇELlKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F.A. BARUTÇU 
H.N.BOZTEPE 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

TOPA 
H. S. COŞAR 

R. SOYER 
VAN 

N. BERKER 
YOZGAD 

M. ALPAK 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLÛ 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
H. A.KUYUCAK 
Y.Z. ÖZENCİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Beye İştirak etmiy enler] 
AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
Dr. A. H, SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R PASjN 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA 
GI. N. ANILMIŞ 
F R . A T A Y 
I. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL (Hasta) 
T, SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Mazur) 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN (Rs. 
V.) 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMÎR 
H. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
M.Ş.ESENDAL 
K. GÜLEK (Mazur) 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. R. ÖYMEN 
C. S. SİREN (V.) 
Dr. Z. ÜLGEN 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL {Hasta) 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. ÜS 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
M. OAĞJL 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA , 
Dr. B. UZ 

EDİRNE 
İVL N, GÜNDÜZALP 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F. A. AYKAÇ 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
S. ALTUĞ (Hasta) 
R. DİNÇ 

GAZİANTEB 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMlR (Hasta) 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
F. ATLI 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
Gl. t. SÖKMEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞ ANE 
C. SELEK 
E.Ş.TÖR 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM ((M.) 
Gl. E. DURUKAN 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (Hasta) 

İÇEL 
T. C.BERÎKER 
E. INANKUR 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
A. BAYINDIR 
Gl. R. BELE 
S. CİMCOZ 
A. Ş. ESMER 
F. HAMAL 
N. MENEMENClOĞLU 
(V.) 
I. H. ÜLKMEN 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
S. ADALAN 
C. BAYAR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
N. TAMAÇ 

« 



KAYBERt 
F. BAYSAL 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
F.ÇOBANOĞLU 
Ş.TORGUT 

KOCAELİ 
'Gl.'Mİ BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
I. TOLON 
î. .S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN (Hasta) 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 

KÜTAHYA 
•H. BENLİ 

MALATYA 
H.SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 

î : 40 10.4 
MANİSA 

R.N. EDGÜER (Hasta) 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
(V.) 
Dr. S. E. KÂATÇILAB 
(Hasta) 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZÎT 

MARDİN 
î. F. ALBAYA (t. 1.) 

MUŞ 
H.KILICOĞLU :., 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
KTEPEYRAN 
H.ULUSOY 

RİZE 
H. C. BELÜL 
F. SİRMEN (V.) 

. 1944 C : 1 
SAMSUN 

N. FIRAT 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
& ÇAM (Hasta) • 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SİİRD 
Ressam Ş. DAĞ 
S. TUNCAY 

SİNOB 
C. K. ÎNCEDAYI 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
A. ESENBEL 
H. IŞIK 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
F\ ÖZTRAK 
C. UYBADIN 

TOK AD 
N. POROY 

R. A. SEVENGIL 
TRABZON 

S.ABANOZOĞLU 
S. DAY (V.) 
D. EYÎBOĞLU 
T, GÖKSEL 
II. SAKA 

TUNCELİ 
II. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
t. ARVAS 
M. BOYA 

YOZGAD 
C. ARAT 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 

« * • » • »« 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 28 mart 1942 tarihli Ticari Anlaşmanın 31 temmuz 1943 tari
hine kadar temdidi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Î..H. BALTACIOÖLU 
A. ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z TARHAN 

Reye 
A za adedi : 455 

iştirak edenler : 308 
Kabul edenler : 308" 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 147 
Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 
E. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B. BAYKAN 
A. BAYT1N 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F.DALDAL 
M. ERİŞ 

M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 

Gİ. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
II. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
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F. TlRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1 H. ÜZUNÇARŞILI 

BtLECtK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T.BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLÜ 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 

BURDUR 
I. N. DİLMEN 
Ş. ENGÎNERl 
Dr. A. R. YEŞİLYURİ 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DÜRÜ 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN ' 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
İL ERGENELl 
R. N. GÜNTEKlN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
B. ERKİN 
A. INAN 

ÇORUH 
A. R. EBEM 
A. TÜZÜN ' 

ÇORUM 
E. S. AKGÖh 
Pr. C. ALPER 

t : 40 10.4 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKlN 
t. EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EĞE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
Dr. F. MEMIK 

ELAZIĞ 
II. KİŞİOĞLU 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
F. HALFEĞİL 
A. S. ÎLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
Gl. P. DEMlRHAN 
N. DUMLU -
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
t .U. AYKURD 
î. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZlANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
O. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAHİN 

.1944 C : l 
GİRESUN 

I. SABUNCU 
A. SAYAR 
N OSTEN 

GÜMÜŞ ANE 
H.'F. ATAÇ 
Ş.ERDOĞAN 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
H. İLGAZ 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. İL DENlZMEN 
Dr. II. DİKER 
G. B. GÖKER 
î. A. GÖVSA 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A.-R. TARHAN 
t. H. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
S. EPlKMEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 

Dr, E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
II. ÇORUK 
Dr. F. ECEVlT 
R. SALTUĞ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELEN 
t. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
M. A. BlNAL 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
Dr. S. IRMAK 
N. H. ONAT 
T. F.SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTMAN 
A. TlRlDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
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N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMLLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
0. ERÇÎN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZÎT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
Dr. A. H, SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
A. K. YÎĞlTOĞLU 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R. AT AY 
1. İNÖNÜ (Rs. C.) 

î : 40 10.4 
S. GÜNEY 
C.KARAMUĞLA 
H.KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOGLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NÎĞDE 
A. G. BODRUMLU 
H. MENGİ 
Dr. R. F. TALAY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
î. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
S. S. TARCAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RtZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
l.EZGÜ 
N. FTRAT 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCU 

M. ÖKMEN 
ANTALYA 

Dr. H. KURAL (Has
ta) 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Mazur) 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN (Rs. 
V.) 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR 

I H. KARAN 

. 1944 O : 1 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 

SİİRD 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
•M. Ş. BLEDA 
A. N.DEMÎRAĞ 
Ş. GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
î. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 

S.ÖRGEEVREN 
31. K.ÖZALP 

BİLECİK 
K. GÜLEK (Mazur) 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
C. S. SİREN (V.) 
Dr. Z. ÜLGEN 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL (Hasta) 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
T. ONAY 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
D. EYİBOĞLU 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
II. S. COŞAR 
R. SOYER 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALP AK 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERÎŞÎRGİL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

M. A. RENDA (Rs.) 
ÇORUH 

M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (Hasta) 
M. ÇAĞIL 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA 
Dr. B. UZ 

EDİRNE 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 

[Reye iştirak etmiy enler] 
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F. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 
I. YALÇIN 

ERZİNdAN 
B. K. ÇAĞLAR 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ (Hasta) 
R. DÎNÇ 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

GAZÎANTEB 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMÎR (Hasta) 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
F. ATLI 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
Gl. 1. SÖKMEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
R. GÜRELÎ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
A. § . DEVRİN (M.) 
Gl. E. DURUKAN 
(Hasta) 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (Mazur) 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
P. C. GÜVEN 
E. ÎNANKUR 

İSPARTA 
O. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 

1 : 40 10.4 
•Gl. R. BELE 
S. CİMCOZ 
A. Ş. ESMER 
F. HAMAL 
N. MENEMENCÎOGLU 
(V.) 
II. C. YALÇIN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
C. BAYAR 
Dr. H. H. CURA 
«.KÖKEN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F.'ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
t. S, YÎĞÎT 

.1944 C : 1 
KONYA 

V. BİLGİN (Hasta) 
Gl. A. F. CEBESOY 
(V.) 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
H. SAĞIROĞLU (Ma
zur) 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Hasta) 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
(Mazur) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
î. F. ALPA YA (1. Â.> 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
H. TEPEYRAN i 
H. ULUSOY 

RİZE 
H. C. BELÜL 
F. SÎRMEN (V.) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 

S. ÇAM (Hasta) 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SÎÎRD 
Ressam §. DAĞ 
S.TUNCAY 

SÎNOB 
C. K. İNCEDAYI 
L H. SEVÜK 

SİVAS 
i. H. BAŞAK 
A. ESENBEL 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
H. IŞIE 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
P. ÖZTRAK 

TOKAD 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
S. DAY (V.) 
T. GÖKSEL 
H. SAKA 

URPA 
K. BERKER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
M. BOYA 

YOZGAD 
C, ARAT 

...y.. >o< - V -



-*•» s » ^ * » ^ ı » i t - » dm *«fc A 

T. 3 . M. M. Matbaası 



S. Sayış»: 84 
Askerî ve Mülki Tekaüt kanununun 46 ncı maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, 

Bütçe ve Maliye Encümenleri mazbataları (3/54) 

r. o. 
Başvekâlet 9.V.İ942 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayt .: 6/1780 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 ncı maddesinin tefsiri hakkındaki Millî 

Müdafaa Vekilliğinin 4 . XI I . 1941 tarihli ve 40350/18170 sayılı teklifi ile Maliye Vekilliğinin 
28 . IV, 1942 tarihli ve 131110/157/1956 sayılı mütalâanamesi suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

tşin tefsir yoliyle halline ve neticenin bildirilmesine müsaade buyurulmasmı rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Maliye Vekilliği Bütçe ve Malî Kontrol ü. Md. Ş. 2 ifadeli 131110/157/1956 sayılı ve 28. IV. 1942 -
tarihli tezkere suretidir -

Başvekâlet Yüksek Makamına '• '<••••-

Millî Müdafaa Vekâletinden yüksek makamınıza sunulup Vekâletime havale Duyurulan 4 . X I I . 
1941 tarihli ve 40350/18170 sayılı yazı tetkik olundu. 

16SS sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 ncı maddesinin tatbiki dolayısiyle Divanı 
Muhasebat Umumî Heyetince ittihaz olunan kararda; 46 ncı maddede, (harekât sahasında hiz
met sırasında hava tesirleri ve sefer arızalarından dolayı ve hazar vaktinde askerî vazife ifası . 
sırasında hastalanıp bunun neticesi olarak vefat eden zabitlerle askerî memurlar...) denilmekte 
olup maddenin ikinci fıkrasındaki (hazar vaktinde askerî vazife ifası sırasında hastalanıp bunun 
neticesi olarak vefat eden) kaydından, alelitlak vazife sırasında. hastalanıp ölenlerin kastedilme-
diği, ölümü intaç eden hastalığın her halde vazifenin tesirinden ileri gelmiş olması lâzımgeldi-
ği ve nitekim maddenin birinci fıkrasında, harekât sahasında hava tesirleri ve sefer arızaları kay
dı bulunduğu halde hazarda vazifesini ifa sırasında hastalanıp ölenlerin yetimlerinin bu maddeden 
istifade ettirilmesi vâzn kanunun maksadına uygun görülmediği ve mutad vazifesini yaparken 
hastalanıp ölenlerin yetimlerinin bu maddeye göre maaşa istihkakı kabul edildiği takdirde 49 ncu 
maddedeki (müstahdem iken vefat edenlerin yetimlerine) bağlanacak maaşın mahalli tatbiki kal-
mryacağr gibi hazarda ölenlerin yetimlerinin seferde ölenlerin yetimlerine nazaran daha üstün 
tutulacakları cihetle, askerî vazife ifası- srrasmda hastalanıp ölenlerin yetimlerine bu maddenin 
tatbik edilemiyeceği kabul edilmiştir. '"'' -

46 ncı maddenin tatbikmda Divanı Muhasebatça serdolunan bu mütalâaya Vekâletimizce de 
iştirak edilmektedir. Bu itibarla maddenin bu sarahati karşısında tefsire mahal olmadığı aşikâr 
bulunmakla beraber Askerî Temyiz Mahkemesinin suretleri Millî Müdafaa Vekâletinden celbedi-
len muhtelif kararlarının tatkikmdan, yalnız askerî vazife ifası sırasında ve bu vazifeden müte
vellit hastalık neticesinde ölenler değil, alelitlak vazife srrasmda hastalanıp velevki önceden mev
cut bünyevi hastalıkları neticesi ölenler hakkında da mezkur hükmün tatbikinin yani bunların 



yetimlerine birinci derece maluliyet maaşının % 65 inin tahsis edilmesi lâzımgeldiğinin kabul 
edilmekte olduğu anlaşılmıştır. Bu kazai kararlar zaruri olarak infaz edilmektedir. Ancak tat
bikatta kanunun maksat ve ruhuna aykın başka başka muamele yapılmasına mahal kalmamak 
üzere, Millî Müdafaa Vekâletinin talebi veçhile, işin tef siren hallinin Vekâletimce de muvafık gö
rüldüğünü saygılarımla arzeylerim. 

Maliye Vekili 
F. Ağralı 

Millî Müdafaa Vekilliği Sıhhat işleri dairesi Reisliği §. 2 ifadeli 40350/18170 sayılı ve 4 . 12 .. 1941 
tarihli tezkere sureti 

Yüksek Başvekâlete 

1683 sayılı Tekaüt Kanununun 46 ncı maddesi tatbikat sahasında ayrı içtihatlara, muhalif ka
rarlar verilmesine sebep olmaktadır. 

Divanı Muhasebatça mezkûr maddenin birinci fıkrasında (Harekât sahasında hizmet esnasında 
hava tesirleri ve sefer arızaları) sebebiyle vefat eden subayların yetimleri bahis mevzuu olduğuna 
göre ikinci fıkrada vazife tesirinin aranmaması kanunun ruhuna uygun olmadığı ve bu surette 
49 ncu maddedeki âdiyen ölümün mahalli tatbiki bulunmadığı mülâhazası ileri sürülmekte, fakat 
Askerî Temyiz Mahkemesince (Hazarda vazife ifası sırasında) başlıyan hastalık - zaman mefhu
mu dahi aranmadan - ölüme müncer olduğu surette 46 ncı maddenin tatbiki lâzımgeleceği karar 
altına alınmaktadır. 

Tekaüt Kanununun 46 ve 49 ncu maddelerinin tatbiki sahalarında kanunun ruhuna mugayir 
bir yanlışlık yapılmaması ve dolayısiyle gerek vatandaşın, gerek Hazinenin hukukunun muhafazası 
zımnında Yüksek Millet Meclisince adı geçen 46 ncı maddenin tefsirine müsaade Duyurulmasını 
saygılarımla arzeylerim. 

" ; - . • • ' . ' M M . V . 
A. R. Artunkal 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Millî Müdafaa Encümeni 8 . V . 1943 

Esas No. 3/54 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 46 ncı maddesinin tefsiri hakkında Millî 

Müdafaa Vekilliğinin teklifiyle Maliye Vekilliği
nin mütalâanamesi suretleri ilişik olarak sunuldu
ğuna dair tefsir yoluyla halline ve neticenin 
bildirilmesine dair olup Encümenimize havale 
buyurulan Başvekâletin 9 mayıs 1942 tarihli 
ve 6/1780 sayılı tezkeresi ve bağlı Millî Müda
faa ve Maliye Vekilliklerinin tezkere suretleri 
Encümenimizce Divanı Muhasebat Reisi ile 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilliklerinin sala

hiyetli memurları huzuriyle okundu ve icabı 
görüşüldü. 

Bir generalin vazife yaparken hastalanıp 
sonradan vefat etmesi üzerine eytamı hakkın
da şimdi tefsiri istenilen 46 ncı maddenin tat
biki kabil olup olamıyacağı noktasından çıkan 
ihtilâf üzerine tefsire mahal olmadığına Umu
mî Heyetçe 4 . 1 . 1937 tarihinde 966 numaralı 
karar verilmiş olduğu halde ahiren bu madde
nin tefsiri hakkında yeniden vukubulan talebe 
binaen Encümenimizde yapılan müzakere sıra-

( S. Sayısı : 84) 
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smda vefat eden bazı subay yetimlerinin Aske
rî Temyiz Mahkemesine müracaatla 46 ncı mad
denin tatbiki lüzumuna dair hüküm almakta ve 
ve bir kısmının talepleri reddedilmekte olduğu 
gibi bu maddenin 49 ncu madde hükmü ile ka
rıştırılmakta vo bu suretle yurtdaşların veya 
Hazinenin hukuku muhafaza edilememekte ve 
dolayısiyle adaletin tecellisine imkân hâsıl ola
mamakta bulunduğu Millî Müdafaa Vekâleti
nin salahiyetli memurlarının izahatından anla
şılmış ve Divanı Muhasebat Reisi de bu hususu 
teyit eylemiş olduğundan ve filhakika tefsiri 
istenilen (Askerî vazife ifası sırasında) tâbiri pek 
şümullü mânalara imkân vermekte bulunduğu 
anlaşıldığından bu maddedeki hükmün açıklaş-
tırılması lüzumlu görülmüş ve ancak bunun tef
sir değil, tesis yoliyle yapılması, adaletin her 
kes hakkında aynı şekilde tatbikini temin bakı
mından faideli bulunmuş ve bu sebeple ilişik 
madde kaleme alınmıştır. 

Tanzim kılman maddedeki (Askerî bir vazi
fenin ifası sırasında vazifeye bağlı bir sebeple 
hastalanarak...) tabiriyle halen ' yaşamakta olan 
46 ncı maddedeki (Harekât sahası) tâbirinin ha
ricinde kalan tâlim ve manevra gibi ağırca yü
rüyüş ve hareketlerden tevellüt edebilecek has
talıklar ve bu hastalıklar da mütevaliyen ifa 
edilegelen vazifelerin tabii tesirleri değil: Her 
hangi bir hizmetin ifasındaki hâdiselerin âmil 
olmuş bulunması (Meselâ bir süvarinin bu gibi 
harekât esnasında attan düşmesi, bir kimyagerin 
vazife ifası sırasında zehirli gazle zehirlenmesi, 
bir hekim veya bir baytarın vazife esnasında 
bulaşık bir hastalığa yakalanması...) gibi hâdise
ler gözönünde tutulmuştur. 

Tekaüt Kanununun 45 nci maddesiyle gedikli 
erbaşların yetimleri hakkında hususi hüküm ko
nulduğu halde 46 ncı madde bunları nazarı 
itibare almamıştır. 3779 numaralı kanun icabı 

(S. 

olarak hususi bir bareme tabi maaşlı ve tekaüt 
hakkında müstahak olan, eratla heran temasta 
bulunanları hasebiyle ordunun çok mühim bir 
unsurunu teşkil eden ve jandarma da karakol 
komutanlığı gibi memleket asayişi bakımından 
ehemmiyeti inkâr olunamıyan vazife ifa etmekte 
bulunan gedikli erbaşların bu kanun hükümle
rinden istifade ettirilmeleri zaruri görülmüş 
ve bu zarureti nazara alan Hükümetin de arzu-
siyle maddeye gedikli erbaşlar hakkında hüküm 
konulmuştur. 

• 1492 numaralı kanunla tasfiyelerine karar 
verildiği halde henüz tasfiye edilemeyen ve mik
tarı mahdut olup, deniz kuvvetlerimizin mühim 
hizmetlerinde istihdam edilmekte bulunan ve ge
dikli subay namını taşımakta olan zevatın da 
hini hacette bu madde hükmünden istifade ede
bilmeleri için maddeye hususi bir fıkra ilâve edil
miştir. 

Arzolunan sebeplere binaen Eneümenimizce 
tanzim kılman 46 ncı madde ilişik olarak havalesi 
veçhile Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. En. Rs. 
Sinob 

C. K. înçcdayı 
Ağrı 

II. Tugaç 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Edirne 

M. M. 
Tekirdağ 
R. Apak 
Bursa 
Gl. A. Atlı 
Çorum 

E. 8. Akgöl Gl. 
Elâzığ 

Kâtip 
Konya 

V. Bilgin 
Bursa 

Gl. N. Tınaz 
Diyarbakır 

K. Sevükteki 
Erzincan 

M. E. Ağaoğulları II. Kişioğlu Ş. Sökmensücr 
Erzurum Gazianteb İsparta 

A. Akyüz Dr. M. Canhulat C. Tüzemen. 
Kars Kırklareli Kocaeli 

Gl. H.Durudoğan Korgl. K. Doğan Gl. M. Baku 
Muğla Siird Tokad 

8. Güney B. Turkay 8. Çelikkol 
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Bütçe Encümeni mazbatan 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 3/54 
Karar No. 70 

Yüksek 

1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu
nun 46 'nci maddesinin tefsiri hakkındaki Millî 
Müdafaa Vekilliğinin teklifi, Başvekâletin 9 
mayıs 1942 tarih ve 6/1780 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulup Encümenimize tevdi 
huyurulmakla Millî Müdafaa.Encümeni mazha-
tasiyle birlikte ve Millî Müdafaa ve Maliye Ve
kâletlerinin salahiyetli memurları hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hazarda ve seferde askerî bir vazifenin ifa
sı sırasında hastalanarak ölenlerin yetimlerine 
tahsis edilmesi lâzımgelen maaşın tesbiti husu
sunda Encümenimiz, kanunun 46 nci maddesi
ni tefsir etmektense yeni bir madde tesis etme
ği tercih etmiştir. 

Teklif ettiğimiz yeni maddede askerî bir va
zife ifası sırasında zuhuhr edebilecek ve şahsın 
ölümüne sebep olabilecek hastalıkları iki grupa 
ayırarak vuzuh teminine ve hakkı korumaya ça
lıştık. 

1. Askerî bir vazife ifası sırasında ve as
kerî vazifenin yapılmasından doğan bir sebep
le herhangi bir hastalığa tutulupta bu hastalık
tan ölenler; 

2. Bünyevi bir hastalığa musap olııpta 
hastalığın askerî bir vazife ifasından doğan 
bir sebeple tezahürü veya şiddetlenmesi netice
sinde hastalanarak ölenler Encümenimiz bu iki 
grupa dâhil olan hastalıklardan ölenlerin ye
timlerine birinci derece maluliyet maaşının yüz-

(S. 

14 . VII. 1943 

Reisliğe 

de 65 ini tahsis etmeği uygun görmüştür. 
Maddenin bu şekliyle tatbikatta tesadüf edi

lecek her türlü vakalarda daha fazla vuzuh te
min edileceğine kaniiz. Bundan başka mevzuu-
bahis hastalıkların vazife ifasından doğan se
beplerle husule gelmiş olmasını şart koşmak 
suretiyle 49 ncu madde ahkâmına tabi olacakla-
rrn 41 nci madde hükmünden faydalanacakla
rını sarih ve daha âdilâne bir şekilde ayırmış 
bulunuyoruz. 

Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Bitlis 

B. Osma 
Diyarbakır 

R. Bekti 
İstanbul 

H. Kortel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Bu M. M. 
Konya 

Dr. 8. Irmak 
Amasya 

A. K. Yiğitoğlu 
Çanakkale 
8. T. Arsal 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

îstanbul 
/. H. Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 

Kâtip 
îstanbul 

F. öymen 
Antalya 

N. E. Sümer 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
Hatay 

H. Selçuk 
îzmir 

M. Birsel 
Tokad 

R. A. Sevengıl 
Yozgad Yozgad 
S. tçöz A. Sungur 

Zonguldak Zonguldak 
E. Erişirgil H. A. Kuyucak 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. Jf. 
Esas No. 3/54 
Karar No. 21 

Maliye Encümeni 

6 .IV . 1944 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı Askerî ve mülki Tekaüt kanunu
nun 46 ncı maddesinin tefsiri hakkındaki 9 ma
yıs 1942 tarihli Başvekâlet tezkeresiyle Millî 
Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbataları, 
Encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Zikri geçen kanunun 46 ncı maddesinde (Ha
reket sahasında hizmet esnasında hava tesirleri 
ve sefer arızalarından dolayı ve hazar vaktinde 
askerî vazife ifası sırasında hastalanıp bunun 
neticesi olarak vefat eden zabitlerle askerî me
murların yetimlerine bilinci derece maluliyet 
maaşının yüzde 65 i tahsis olunur) denilmesine 
ve hastalanma keyfiyetinin yalnız askerî vazife 
ifası sirasmda vukubulması zikredilerek başka
ca bir kayda tabi tutulmamış bulunmasına göre, 
hastalanmanın vazife ifasmdan doğan bir se
bepten ileri gelip gelmediğini kanunun birinci 
şekline nazaran aramağa imkân yoktur. Binaen
aleyh hastalığın vazifeden mütevellit bir sebep
le takyit edilebilmesi, tefsir yoliyle kabil ola
maz. Millî Müdafaa Encümenince de mütalâa'. 
edildiği üzere yeni bir hüküm tedvinine ihtiyaç t 
vardır. Bu esas dahilinde mezkûr Encümence 
hazırlanan metin Encümenimizce de muvafık 
görülmüş, yalnız bazı ibare değişiklikleri yapı

larak yeni bir metin vücude getirilmiştir. 
Bütçe Encümeni mazbatasında Millî Müda

faa Encümeni metnine bir fıkra eklenerek (Bün-
yevi mahiyette hastalığı olup da bu hastalığın 
askerî bir vazife ifası sırasında ve bu vazifenin 
tesirinden doğan bir sebeple tezahür etmesi veya 
şiddetlendirilmesi neticesinde hastalanarak tek
rar vazifeye başlayamadan ve ordu ile irtibatı 
kesilmeden ölenler) de vazife esnasında ve va
zifeden mütevellit bir sebeple ölenerle aynı mu
ameleye tabi tutmak istenilmiştir. Esasen me
tin bu fıkra ile temin edilmek istenilen hüküm 
ve tesiri ihtiva etmekte olduğundan bu fıkra 
zait görülerek tayyı muvafık görülmüştür. 

Umumî Heyete tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 

îstanbul Aydm Ankara 
A. Bayındır A. Menderes M. Aksoley 

Afyan K. Antalya Antalya 
/. H. Baltacıoğlu H. T. DağUoğlu Dr. G. Kahraman 

Kastamonu Malatya Tekirdağ 
H. Çelen M. N. Zcibcı E. Ataç 

Tokad 
O. EovaU 

( S . Sayısı: $4) 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN TEKLİFİ 

Askerî ve Mülki Tekaüt kanu
nunun 46 ncı maddesmi değiş

tiren kanun lâyihası 

MADDE 1. —. Askerî ve 
Mülki Tekaüt kanununun 46 ncı 
maddesi aşağıda yazılı olduğu 
veçhile değiştirilmiştir: 

Madde 46. — Hazar ve se
ferde yapılan talim, manevra 
ve askerî hareketler esnasında 
hava tesirlerinden ve hareket 
arızalarından veyahut askerî bir 
vazifenin ifası sırasında vazife
ye bağlı bir sebeple hastalana
rak iyileşip vazifeye başlıyama-
dan ve ordu ile irtibatı da ke
silmeden ölen subay ve askerî 
memurlarla gedikli erbaşların 
yetimlerine bilinci derece ma
luliyet maaşının % 65 i tahsis 
olunur. 

Henüz tasfiye edilmemiş ve 
hâlen vazifede kullanılmakta 
olan deniz gedikli subayları ha
va gedikli subaylarının yetim
leri hakkında da aynı hüküm 
tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DE&tŞTlRlŞl 

1683 sayılı Askeri ve Mülki 
Tekaüt kanununun 46 ncı 
maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 1683 sayılı As
keri ve Mülki Tekaüt kanunu
nun 46 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Subaylar ve askerî memur
larla, geduikii erbaşlar ve hâlen 
vazifede kullanılmakta olan 
deniz ve hava gedikli subayla
rından aşağıda A ve B fıkrala
rında yazılı şekillerden birisi ile 
ölenlerin yetimlerine birinci de
rece maluliyet maaşının yüzde 
65 i tahsis olunur. 

A) Hazarda ve seferde yapı
lan talim, manevra ve diğer as
kerî hareketler esnasında hava 
tesirlerinden ve hareket arızala
rından veya askerî bir vazife
nin ifası srrasmda bu vazifenin 
tesirinden doğan bir sebeple 
hastalanarak tekrar vazifeye 
başJUyanııadan ve ordu ile irtiba
tı kesilmeden ölenler; 

B) Bünyevi mahiyette bir 
hastalığı olup da bu hastalığın, 
askerî bir vazife ifası sırasında 
ve bu vazifenin tesirinden doğan 
bir sebeple tezahür etmesi veya 
şiddetlenmesi neticesinde hasta
lanarak tekrar vazifeye başla-
y amadan ve ordu ile irtibatı 
kesilmeden ölenler. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hüldimlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

J-«K 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTÎRİŞÎ 

1683 sayılı Askeri ve Mülki 
Tekaüt kanununun 46 ncı 
maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1. —1683 sayılı As
kerî ve Mülki Tekaüt kanunu
nun 46 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Hazar ve seferde yapılan ta
lim, manevra ve askerî hareket
ler esnasında hava tesirlerin
den ve hareket arızalarından 
veyahut askerî bir vazife yapıl
dığı sırada bu vazifenin ifasın
dan doğan bir sebepten dolayı 
hastalanarak iyileşip vazifeye 
başlayamadım ve ordu ile irti
batı da kesilmeden ölen subay 
ve askerî memurlarla gedikli 
erbaşların yetimlerine birinci 
derecede maluliyet maaşının 
yüzde 65 i tahsis olunur . 

Henüz tasfiye edilmemiş olan 
ve henüz vazifede kullanılan de
niz gedikli subaylariyle hava 
gedikli subaylarmm yetimleri 
hakkında da aynı hüküm tatbik 
olunur. 

MADDE 2. — Millî Müdafaa 
Encümeninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Müdafaa 
Encümeninin 3 noü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

.(.S. Sayısı: 84) 


