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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1940 malî yılı 
kesinhesap. kanunu kabul olundu. 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı kanuna 
ek tasarının birinci görüşülmesi yapıldı. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 

son verildi. 

Başkanvekili 
Aydın 

Dr. M. Germen 

2 SORULAR 

Kâtip 
Samsun 

İV. Fırat 

Kâtip 
Malatya 
N. BaA/dar 

1. — İstanbul Milletvekili Ziya Karamur-
sal'm, son zamanlarda çıkan orman yangınları 
hakkında yapılan incelemelerden elde edilen 

sonuca ve kanaate dair Tarım Bakanlığından 
sözlü soru önergesi Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. i 

3. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Denizde can ve mal koruma hakkında 

kanun tasarısı (1/472) (Adalet v& Ulaştırma 
Komisyonlarına); 

2. — îskân Kanununun 29 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/473); (İçişleri, Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Sacdım Komisyonlarına); 

3. -— P@ate;K«ta*Bfa tasarısı (1/474) (Ulas* 
tırma, Adalet ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
4. — İsparta Milletvekili Mükerrem Kara

ağaç'm İçtüzüğün 23 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında tüzük teklifi ve Anayasa Ko
misyonu raporu (2/79) (Gündeme). 

Açılma saati : 15 

BAŞKAN—Dr. M. Germen 

KÂTİPLER : Necmeddiıı »ahir Sılan (Tunceli), B;İC. gaflar (Erasıc*tt) 

« M i 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
A. i t M ^ / W « H ! l 

i . — Kocaeli Mİllevekili Nihat İÜrim'in an-
diçmesı. 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekilliğine seçi

len Nihat Erim andiçmek üzere lütfen teşrif et* 
sinleı*. 

(Kocaeli Milletvekili Nihat Erim andiçti) 
(Alkışlar). 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARİ 

i . ~ Sayın Milletvekillerinden bazılarına izin 
verilmesine dair Büyük Mill&t Meclisi Başkan
lığı tezkeresi 

BAŞKAN — Başkanlığın tezkeresini okutu

yorum* 

i 8 . 8 . 1 9 4 5 
Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı Sayın üyelerin izinleri 
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ÖaşW&k Divanmea karaı^aşforcimaş/tır. 

IKamv^&ym. on*masın& s^Bİur. 
B. M. M. Başkaan 

M!. A. Renda 
Çaanian Milletvekili Behiç Erkin, iki ay, has

talığına binaen. 
Giresun Milletvekili Münir Akfcaya, iki ay, 

hastalığına binaen. 
Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen, iki 

ay, hastalığına binaen. 
istanbul Milletvekili GI. Niyazi İsmet Göz

cü, 10 gün, hastalığına binaen. 
Niğde Milletvekili Avram Galanti Bodrumlu, 

1,5 ay, hastalığına binaen. 
Tunceli .Milletvekili Hasan Üçöz, 1,5 ay, has

talığına binaen. 
BAŞKAN - - Şimdi ayrı, ayrı oyunuza suna

cağım. 
•:,. Çfflikın Milletvekili Behiç Erkin, iki ay, has
talığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etroiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Oisttun MilletaeAuli M&m Afcfaay», M *&> 

hastahgma binaen. 
BAŞKAN — Kabul «benler... E t p ^ ^ k r . . 

Kabul edilıaiştir. 
H& ây M&tetvekili Akdülgaöi T*Ekm#n, M 

ay, haatalıgiöa binaen. 
• BAŞKAN — Kabul edenler... KtokiyanJer... 

Kabul edilmiştir. 
İstanbul Miltetvekiü Gl. Nijyıai îmflt Gm-

eü, 10 giin, foaffiaTgjro» binaen. 
BALKAN — Kakıl edenler... £tee$*d#r,~ 

Kabul «sdilmiştir. 
Hifcde Müfetvs&li Aveaaı Galanti Bofamfa, 

1,5 ay, hastalığına binaen. 
B A ^ A N - Kabul edttaler... Ktmij*Dİ*r... 

Kabul edilmiştir. 
Tunceli Miüetvekili Hasan ti&iz, 1,5 av, fe§§r 

talıgına binaen. 
BAŞKAN - K*tul «deafer.,. Ktruiveûlör... 

Kabul edümiştir. 

6. - GÖRÜŞÜLEN Î$LEB 

L — Gazianteb MüktueJuU Cmü Marüts m 
iki arkadaşırmı, Şfobayfar Heyetine mahsus Terfi 
Sammuna geçici bir madde eklenmesine dadr 
katımı teklifi ve Millî Savunma ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/72) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmesine başlıyoruz. 
$öz isteyen var mı? 

Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Arkadaşlar, 
ordu subaylarından, Hükümetin tensibi ile, Üni
versitenin fen şubelerinde veyahut diğer şubele
rinde muayyen olan tahsilini bitirip orduya il
tihak edenlerden bazı arkadaşlar, kanunun mü
saade etmemesi yüzünden, kıdem aamlarmı ala
mamışlardır. . 

Bu kıdem zamlarını alabilmek için, Millet
vekili arkadaşlarımızın verdikleri takrir üzerine 
hazırlanan kanun tasarısı mucibince, orduda 
hizmet (görürken Hükümetin emrü tensibiyle bu 
şubelere girenlerin aldıkları kıdem zamları, Millî 
Mücadele esnasında, millî ordumuza iltihak et
in ey ipte İstanbul'da kalarak kendi arzulariyle 
dişçi mektebine girip bu mektebi ikmal edenle-

[1] Birinci görüşmesi 88 nci Birleşim tuta-
nağtndadır* 

rin de bundan faydalandıkları #NIK&«r. Bu
nunla da kakıyor, Milü Mrö*&e f*na»Hid* 
hep bildiğimiz veçhile müH ortort»a ittihak et-
miyenlerin kıdcmkrİJftden iki mm tenıül edil
mişti. Dişçiler tebdili meslek ettikleri iğin ve 
bilâhare dişçi üst«im«^ftri ski .«ne «eara yüo-
başı o^aklamdan dskjrı, Mm jmm&&m>m* 
tırak etmeyip dişçi »«JeiebİBe geçen. fcu -wb*ff-
lar kaybettikleri bu kıdemi o vakit almjştettİL 
Şisuâi bu jucetle iki seue kıdem Aİrosa frilfiil 
millî ordumuza iştirak ederek Millî fıfna>rfcrJrjT< 
katılan arkadaşlarının üstüade bir Jfc*J*ıae-»hip 
oluyorlar. Şüphe*iz bu bir bakara] ıktar. 

R. VARDA» (J2on«tılâ*k) — Doğru. 
Gl. E . BURÎHUkN (Bsvaak).— Ba **bep-

le bu noktanın tashihi için bu kanun tasarısı
nın tekrar Millî Savunma Komisyonuna iade
siyle orada tekrar tetkik edilerek hazırlanma
sını arz ve teklif ediyorum. Bu hususta da bir 
takrir takdim ediyorum. Yüksek oylarınızı ri
ca ederim. (Doğru sesleri). 

1. GÜRAK (Giresun) — Sayın arkadaşlarım} 
benim takririm de aynen Durukan arkadaşımı
zın, şimdi izah ettiği şekle aittir. 

Bizim çok yakın geçmişte bir millî mücadele 
tarihimiz var. Bu millî mücadeleye milleti* 
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iniz bütün varı ile, yoku ile, ölüm, kalım savaşı I 
diye girmiştir. Böyle bir zamanda, memleketin 
emek sarfederek, para sarfederek ordusuna | 
yetiştirdiği subayların ilk vazifesi İstanbul'da I 
veya nerede olursa olsun Anadolu'ya iltihak et
mek ve millî vazife abnaktı. Bunu yapmıyan 
bir kısım arkadaşlarımız, İstanbul 'da kalmış
lar ve memleketin ölüm, kalım savaşında kendi 
şahsi istikballerini temin kaygusuna düşmüşler
dir. Bunun için de dişçi, eczacı ve fen fakül
tesi gibi yerlere devam ederek kendi istikballe
rini temin endişesi göstermişlerdir. Binaena
leyh bugün onlara bir kıdem vermek, millî mü
cadeleye bin bir mahrumiyetle atılmış olanları 
rencide eder. Çünkü geçmişte olan bu tarzı 
hareketlerinden arkadaşları, en hafif tabiriyle, 
onlara küskündürler, iğbirar duyarlar. Bunun 
i$h onlar bu suretle mükâfatlandırmak, Büyük 
Meclis için herhalde arzu edilir bir şey değildir. | 
Onun için bendeniz bir takrir vermiştim. Onda 
birinci maddenin sonuna «Millî orduya katılmı-
yarak» millî mücadele yıllarında tahsilini yap
mış olanlar bu kanundan faydalanamaz» diye 
tasrih edilmiştir (Çok doğru sesleri). 

Binaenaleyh, bu mülâhazalarla yazılmış olan 
takririmin kabulünü rica ediyorum. 

Çünkü herhalde biz, yani Türk milleti, kara 
günlerde hizmet etmiş insanların hizmetlerini 
asla unutamıyacağı gibi, her ne sebeple olursa 
olsun, ogün hizmet şerefinden mahrum kalmış 
olanları, belki müsamaha ile göreceğiz, fakat ara
dan ne kadar zaman geçerse geçsin bu hareket
leri mükâfatlandırmıyacağız. 
>-• Binaenaleyh, bu maksatla takririmi takdim 
etmiştim. 
• Kabulünü dilerim. 

BAŞKAN — İki önerge vardır. 
Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebepler dolayısiyle kanun tasa- | 

.1940 ö : İ 
rısmm Millî Savunma Komisyonunca tekrar tet
kik ve ıslah edilmek üzere Millî Savunma Ko
misyonuna iadesini arz ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
E. Durukan 

Yüksek Başkanlığa 
Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı kanuna 

ek kanun tasarısının birinci maddesine şifahen 
arzettiğim sebeplere binaen aşağıdaki ^ıkranıri 
eklenmesini arz ve teklif eylerim: 

(Millî orduya katılmıyarak millî mücadele 
yıllarında tahsilini yapmış olanlar bu kanundan 
faydalanamaz). 

Giresun Milletvekili 
1, Gürak 

BAŞKAN — Oyunuza sunmak üzere Öner
geleri tekrar okutuyorum; 

(General E. Durukan'in önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar . . . Almıyanlar . . . önerge nazarı itibara 
alınmıştır. 

Şimdi ikinci önergeyi okutuyorum (Beraber 
gitsin, komisyon serbest kalsın sesleri) 

Ayrı bir hükmü ihtiva ediyor. Birisi doğ
rudan doğruya komisyona iadesini ve ıslahını 
istiyor, birisi doğrudan doğruya bir hüküm 
eklenmesini istiyor. Kamutayın reyini izhar et
mesi lâzımedır. 

1. GÜRAK (Giresun) —: Önergemi geri alı
yorum, aynı şeydir. 

BAŞKAN — Mesele yok. O halde tasarıyı 
konuşulmak üzere komisyona geri veriyoruz. 

Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 
Çarşamba günü saat 15 de toplanılmak üzere 

birleşime son veriyorum. 

Kapanıma saati: 10,12 

•»•< »m*** i'*-


