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1. — ÖEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğttz Bekat«'Sfei, 

Bankalar Kanununun 14 ncü ve 1^ rıci madde
lerinin Bina Yapımını Teşvik Kanununun uy-
gulunmasmı tahdit edip etmediğinin yorumlan
masına dair olan cmergesftıİB görüşülmesi için 
Geçici Komisyon kurulması kabul, olundu. 

Kazanç Vergisi Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanun .kabul olundu. 

Sayiştayda açık bulunan Daire Başkanlığı 
için yapılan seçimde Mehmet Ali Apak'm ka
zandığı bildirildi. 

Gümrük Kanunu tasarısının maddeleri gö

rüşüldükten sonra Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Gümrük Kanunu tasarısının, birinci görüşül

mesi bitirildi. 
28 . î V. 1919 Perşeınfce fcünü saat 14,30 da 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel S. Pek 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞİTLAR 

Tasanlar 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür

lüğü 1947 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun ta
sarısı (1/543) (Sayıştay Komisyonuna); 

2. — İş Mahkemeleri Kanunu tasarısı (1/542) 
(Adalet Komisyonuna); 

3. — Milletlerarası İktisadi 1§ Birliği Teşkilâ

tı hakkında Kanun tasarısı (1/544) (Bütçe Ko
misyonuna). 

Rapor 
4. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 

1945 yılı Bilançosunun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezlterösi ve SayışYay Komisyonu 
laporu (3/349) -<$ttndewe). 

»m<( 

BİRİNCİ OTUEUM 
Açılma saati : 14,37 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KATİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

« M » 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — ÇoğUfcîuk hâsıl olamş*ur ifflitaa-
kereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sıhhi muayeneler sonucunda iekĞüt 
edilecek subay ve askeri memurlara verilecek taz
minat hakkındaki kanun tasarısımn g&ri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/366) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
23 . VIII . 1947 tarihli ve 6/2412 sayılı yazı

mızla sunulmuş olan sıhhi muayeneler sonu

cunda tekaüt edilecek subay ve askerî memur
lara verilecek tazminat hakkındaki kanun ta
sarısının geri gönderilmesine müsaade buyurul-
masını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
§. Günaltay 

BAŞKAN — Geri gönderildi. 

714 
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,2. -r-r İş, Kmuum oerçmeame gmmyen i§ yer-

lervtde çal%şanlarm iş> kanahmyU meslek hasta* 
Itklarmm tazmmi hakkındaki kanun tasarısımn 
gen v&ribmedne dair Başhakanhk tezkeresi 
(3/MV) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum; 

Büyük Miltet Mtclki Yüksek Raşk^nbğma 
25 . X . 1946 tarihli ve 6/2531 sayılı yazı-
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mıala sunulmuş olan 3008 sayılı İş Kanunu çer-
çeveaine gir-miyen iş yerlerinde çalışanların iş 
kazaları ile meslek hastalıklarının tazmini hak
kındaki kanun tasarısının geri gönderilmesine 
müsaade buyurulmasım saygılarımla riea ede
rim. 

Başbakan 
Ş. G&nattay 

BAŞKAN -r- Usuten geri gönderiyoruz. 

5. -SEÇİMLER 

1. — Danıştay Birinci Başkanlığı için seçim 
yapılmasına dair başbakanlık tezkeresi ve Ada
let ve tçişleri komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/358) [%] 

(&%tor ofcresâu) 

BAŞKAN — Seçimi tasnif için üç kişilik 
kurulu ad çekme ile ayırıyoruz : 

Emin B|ilgen (Aydın), $şmaü Şüştü Aksal 
(Kocaeli),, Rüştü Oktar (Van) Şefime - Sünob'-
tan bağlıyacağız. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanJrıujajı va^sa lüt

fen pylarmı kullansınlar. Oy toplama muame
lesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Şeylyan MiUetvcfdli Sinan Tekelioğlu'-
nnn, Geçici fyilekçe komisyonunun 21 . II. 1949 
tarihli Haftalık IÇamr cetvelindeki 1114 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Geçki Bilekçt komisyonu raporu (4/142) [2] 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; bu 65 yaşlarında olan bu kadıncağız 
binbaşı Bilâl ismindeki şehit bir arkadaşın ka
rışıdır. Bu 242 kuruş almaktadır. Binbaşı eep-
hei harbde yaralanmış ve yaralı olarak da Rus
ların eline esir düşmüş ve Sibirya'ya sürülmüş
tür, Rus İhtilâlinde ne zaman öldüğü belli ol-
mıyan bu arkadaşın Hükümet kurulduktan 
sonra 1.336 tarihinde, bunun hastanede verem
den öldüğü ileri sürülerek bu zavallı kadınca
ğızı şehit maaşından mahrum etmiş ve ancak 
kendisine 142 kuruş maaş tahsis etmiştir. 

Ark&daşlar; bir insan, bir askerin vatan 
için fedakârla yaparken yaralanıp esir düşerse 
ve bir hastanede müteverrknen ölürse bu asker 
şehit değil de ne#ir? Bundan daha sahih şehit 
mi olur? Rus thtilâli zamanında, birçok ıstrap-

• „J,.üV_V.' f t , . 

dır. 
[1] XH say/tlı basmayanı tutanağın sonunda-

[2] 180 sayûı basmayazı tutanağın sonundadır. 

lar çekerek, akla gelmiyen mahrumiyetlere kat
lanarak hastane köşelerinde ne şekilde terki hayat 
ettiği belli olmıyan bu fedakâr vatan çocuğu
nun geride bıraktığı 65 yaşındaki ailesine 142 
kuruş maaş mı bağlanır. Bu zavallı kadının ba
na yazdığı çok aeaklı bir mektubu vardır. Bunu 
okuyacak olursam Türk Milletinin aziz şefkatini 
temsil eden sizlerin de bu kadıncağız hakkında 
merhamet göstererek, bunun maaşını şehit ma
aşı olarak tasrih buyurursanız, tashihine karar 
verecek olursanız bu kadına bir hizmette bulun
muş olursunuz. Zaten bunun yaşı 65 tir, vere
ceğiniz maaş. bir, iki seneliktir. Kendisinin bir 
de kız çocuğu vardır, 25 yaşını doldurduğun
dan dolayı onu& da maaşı kes$m5ştir. Çok riea 
ederim, iki insan 24 lira ile geçinebilir mi? 

Şehitler hakkında sizin Yüksek Huzurunuz
da beliren hassasiyete güvenerek takririmi veri
yorum. Çünkü kendisi yaralanmış, yaralı ola
rak Rusların eline düşmüş ve hastanede ölmüş
tür. Millî Müdafaa Vekâleti ancak Rus İhtilâli 
bittikten sonra ve Türkiye Hükümeti kurul
duktan sonra, 1336 dan sonra haber almıştır. 
Bunun için 1336 da ölmüştür demeye mecbur 
olmuştur. 

Binaenaleyh 1336 dan sonra ölmüştür diye 
bu kadıncağıza şehit maaşı tahsis etmemiştir. 
Lûtfunuza intihar ederek takririmi sunuyorum, 

- T M -
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GEÇİCİ DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

RÎFAT GÜLLÜ (İsparta) — Muhterem arka
daşlar ; Burada biraz evvel Komisyon raporunda 
ismi geçen Hikmet Ateşyavuz Niksar'da oturan 
merhum Binbaşı Bilâl Beyin eşidir. 

Bu bayan dilekçe Komisyonuna 27 . II . 1946 
tarihinde verdiği bir istida ile kocasından bağ
lanan dul maaşının artırılmasını istemiştir. 
Bu talep 1946 Kasımdan sonra esas Komisyon
dan Geçici Komisyona tevdi edilmiştir. Ve ilk 
karar 27 . I . 1949 da verilmiştir. Kararda ya
zılı olduğu üzere Komisyon işi incelemiş, kanuni 
mevzuat muvacehesinde bu maaşın artırılması
na imkân olmadığı neticesine varmıştır. Bu 
karara karşı Sayın Sinan Tekelioğlu arkadaşım, 
bir kere de bu işin Kamutayda görüşülmesini 
istediğinden Millî Savunma temsilcisi huzuriy-
le mesele enine boyuna incelenmiş ve yapılan 
tetkikat sonunda dilekçe sahibi Hikmet Ateş
yavuz'un kocası Binbaşı Bilâl'ın Birinci Cihan 
Harbinde Ruslara esir düştüğü ve Sibirya'ya sü
rüldüğü, orada veremden vefat ettiği anlaşılm:yg-
tır. Merhumun Birinci Cihan Harbinde esir düş
tüğü tarih 15 . XII . 1330 dur. Bu tarihten altı 
sene sonra yani 15 Mayıs 1336 tarihinde Sibir
ya'da Veremden öldüğü anlaşılmıştır. Bunun 
üzerine 1325 tarihli Tekaüt Kanununa göre Di
lekçe sahibi Hikmet Ateş ile iki oğlu ve bir kızı 
için 145 er kuruş maaş bağlanmıştır. Sonra ço
cuklar maaş haklarını kaybettiklerinden dilekçi
nin maaşı 145 kuruştan 243 kuruşa çıkarılmıştır. 
Zamlariyle beraber bugün dilekçinin eline ge
çen para, tevkif at çıktıktan sonra, 23 küsur lira
dır. 

Bu suretle yapılan tahsisin kanun hükümle
rine uygun bulunduğu ve merhumun kanunen 
şehit sayılamıyacağı cihetle dul maaşının artı
rılmasını ve eski kararın değiştirilmesini mucip 
bir sebep görülememiştir. Ezcümle 325 tarihli te
kaüt kanununun şevki sırasında esarette ölenlerin 
şehit sayılacağına dair olan fıkra Osmanlı Meclisi 
Mebusanmda müzakeresi sırasında kaldırıldığı 
gibi Şûrayı Devlet, Maliye ve Nafia dairesinin 
25 Kânunevel 1325 tarihli ve 677 sayılı mazba-
tasiyle esarette ölenlerin şehit sayılamayacağına 
ve bu gibilere 35 nci madde gereğince şehit ma
aşı bağlanamıyacağına karar verilmiştir. Filha
kika 1325 tarihli Tekaüt Kanununun 35 nci mad
desiyle bunu değiştiren 8 Nisan 1934 tarih ve 
1368 sayılı Kanunun 45 nci maddesi şehidin mu-
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harebe meydanında veya eşkıya müsademesinde 
ölmesi şartını koymuş ve esarette ölenlerin şehit 
sayılmasına dair bir kayıt koymamıştır. Bundan 
başka bu meselenin tefsirine dair Yüksek Mecli
sin 26 .1.1936 tarih ve 927 sayılı kararında da 
şehit maaşı verilebilmesi için şu hususları tesbit 
etmiştir : 

1. — Harbde veya eşkıya müsademesinde şe-
hiden vefat etmek. 

2. — Hazarda kendisinin sun'u taksiri olmı-
yarak vazife icabı kazaen vefat etmek. 

3. — Yaralanıp da tedavi veya cerrihi ameli
yat neticesinde vefat etmek. 

4. — Muhasara içinde sebebi malûm olmıya-
rak vefat etmek... 

Bu hususların tahakkukunu şehit maaşı veril
mesi için şart koşmuştur ve bu suretle yapılan 
tefsir teklifi de tefsire mahal olmadığı yolunda 
karara iktiran etmiştir. Üçüncü bende göre mer
humun yaralı olarak esir düştükten sonra tedavi 
veya ameliyatı cerrahiye neticesinde vefat ettiği 
dairesince tesbit edilememiş ve esaretten dönen 
arkadaşlarının verdiği malûmattan ve Rusya hü
kümetinden gelen resmî kayıtlardan merhum 
Binbaşı Bilâl'in esaret tarihinden altı sene sonra 
veremden vefat ettiği anlaşıldığından yetimlerine 
ve dul karısına â diyen maaş tahsis edilmiştir. Şa
yet merhumun şehit sayılmasına kanun hüküm
leri müsait bulunsaydı dul ve yetimlerine birinci 
derece maluliyet maaşının % 75 inin verilmesi 
icabedecekti. 

işte arzolunan mucip sebeplere binaen Komis
yonumuz âdiyen maaş tahsisini kanun hükümle
rine uygun görmüş olduğundan dilekçinin maaşı
nın artırılmasına ve eski kararının değiştirilme
sine yer olmadığına çoğunlukla karar verilmiştir. 
Bu itibarla komisyon raporunun aynen kabul 
buyurulmasını rica ederim. Komisyonda muhalif 
kalan önerge sahibi Sayın Sinan Tekelioğlu ile 
Orgeneral Fahrettin Altay'ın, vatani hizmet ter
tibinden veya başka yollardan dilekçinin taltifi
ne ait dileğin ayrı bir tesis mevzuu olduğunu ve 
Yüksek Meclisin atıfetine taallûk eden hususlar
dan bulunduğunu yüksek takdirlerinize arzede-
rim. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, Komisyon Başkanının söylemiş ol
du esbabı mucibe esasen bendenizi tatmin et
miş olsaydı huzurlarınızı tekrar rahatsız etmez
dim. 

— 716 — 
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Bu zatın ne suretle öldüğü tesbit edilememiş

tir, diyorlar. Zaten bizim de iddiamız bu değil 
mi? İhtilâl devresi yaşıyan bir memlekette, 
bahusus büyük bir fedakârlık göstererek ya
kalanıp esir düşmüş bir zatın son vaziyetinin 
ne olduğunun tesbitine imkân tasavvur oluna
bilir mi! Sonra, o zamana kadar Millî Savunma 
Bakanlığınca gaip olarak göstermiştir. Ancak 
Ankara Hükümeti teşekkül ettikten ve Rus ih
tilâli bittikten sonra arkadaşlarından aldığı ma
lûmata atfen, eceliyle ölmüştür kaydını yürüt
müş. 

Rus Hükümeti hercümerç olmuş bir Devlet 
olduğu için başka bir malûmat nasıl alınabilir 
dil? Bnaenaleyh, arkadaşlar, yaralı olarak dü
şen ve hastanede ölen bir insan şehit değildir 
de, şehit kimdir bilmiyorum ben'? 

Şark harekâtında Sarıkamış' da soğuklar 
içinde, insanın ağzındaki tükrüğünün donduğu 
bir yerde fazla kan zayi eden bir insanın verem 
olmaması için imkân tasavvur olunabilir mi? 

Sayın arkadaşlarım ; sizin yüksek vicdanını
za hitap ediyorum, Sizden rica ediyorum; 65 ya
şında olan bu kadıncağıza vereceğiniz para âza
mi 15 lira gibi küçük bir para olacaktır. Bu 
atıfetinizle bu gibi fakrühal içinde olan insanla
ra bunu vermekle gönüllerine su serpmiş olacak
sınız. 

Sonra arkadaşlar; Bu hususta kanunumuz 
vardır, Sayın Başkan okudular ama, bendeniz 
tamamiyle okuyacağım. 

«45 nci madde diyor ki, harbde veya eşkıya 
müsademesinde şehiden ve kendisinin sunu tak
siri olmıyarak vazife icabı kazaen veya mecruh 
olup da tedavi sırasında veya icra olunan cer
rahi ameliyat neticesinde veya sebebi malûm 
olmıyarak vefat eden subaylarla mülki ve as
kerî memurlara birinci dereceden maluliyet 
maaşının yüzde 75 şi tahsis olunur.» 

Arkadaşlar, bu zat cephede yaralanıp sebe
bi meçhul olan bir hastalıktan öldüğü tesbit 
edilmiştir. 
Esasen Başkan da bunun ölüm sebebini tesbit 
edemedik diyorlar. Yaralı olarak öldükten 
sonra eldeki kanuna göre şehit sayılmaması için 
sebep yoktur. Çünkü yaralandığı ve yaralı ola
rak Rusların eline düştüğü ve hastaneye yatı
rıldığı bellidir, ama ne vakit öldüğü tesbit. edi
lememiş yalnız Hükümetiniz teşekkül ettikten 
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sonra 1336 da kendi hastalığı ile Ölmüştür den
miştir. Ama merhumun esir olarak hastaneye 
•yatırıldığını soyuyorlar. Rey ve karar sizindir. 
Vereceğiniz kararla kadıncağızın hayatını kur
tarmış olacaksınız. Lûtfunnzıı bekliyorum. 

BAŞKAN — Sakaroğlu. 
Dr. MÎTAT SAKAROÖLU (Muğla) — Ko

misyondan bir şey soracaktım, söylediler tenev
vür ettim. 

CİEÇICÎ DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKA
Nİ RİFAT GÜLLÜ (İsparta) — Sayın Tekeli-
oğlu arkadaşımız merhametten bahsttiler, biz 
ise kanuni, mevzuat dâhilinde karar verdik. Mer
humun meeruhan esir düştüğü sabittir. Fakat 
aldığı yaranın tesiriyle vereme tutulduğuna da
ir dosyasında bir kayıt ve sarahat yoktur. Ancak 
Rus Hükümetinin gönderdiği evrakta veremden 
altı sene sonra öldüğü gösterilmiştir. Mamafih 
karar ve rey Yüksek Heyetinizindir. Eğer Mec
lis bir atıfet göstermek istiyorsa, sayın arkada
şım ayrıca bir kanun tasarısı teklifi yaparlar onu 
da ayrıca konuşuruz. 

EYÜP DURUKAN (Hatay) - Arkadaşlar, 
bu kadına yapılacak muamele atıfet değil bir 
haktır. (Bravo sesleri) 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 45 nci maddesini arkadaşımız okudu. Bu mad
deye göre bir kimse harpte veya eşkiya müsade
mesinde şehiden ölürse veyahut hazarda kendi 
suni taksiri yokken kazara ölür veya yaralanır 
da tedavi edilirken ölmüşse, bunların dul ve ye
timlerine birinci derecede maluliyet maaşı ve bu
nun % 75 ilâve edilerek verilmesi lâzımdır. Mad
de sarihtir, bu adamcağız harbte yaralanmış esir 
düşmüş, burada sebebi malûm olmıyan bir hasta
lık veya cerrahi ameliyat veya her ne suretle 
olursa olsun ölmüştür. Binaenaleyh 1683 saydı 
Kanunun 45 nci maddesine tamamiyle uygundur. 
Buna yapılan muamelede bir yanlışlık vardır. 
Bu kadına yapılacak bir atıfet değil. Bu, kadının 
sarih ve hakiki bir hakkıdır. Bunu yüksek naza
rı, dikkatinize* arzediyorum. (Kaç senesinde öl
müş, veremden mi ölmüş?. Sesleri) 

KOMİSYON BAŞKANI RİFAT GÜLLÜ 
(İsparta) — Affmızı istirham edeceğim. Bir 
noktayı tavzih için çıkmış bulunuyorum. Bu 
mesele üzerinde Mecliste uzun boylu müzakere 
cereyan etmiş ve ilgili encümence de tetkik edil
miştir. Sözü geçen 45 nci maddedeki şehit tâ
birini tefsiri istenilmiş ve bu konu üzerinde İh,-
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tisas komisyonunda uzun münakaşalar yapıl
mış ve Yüksek Meclisçe şu karara varılmıştır : 

O kararda tesbit edilen fıkraları okuyaca
ğım : 

1. Harbte veya eşkıya müsademesinde şe-
hiden vefat etmek, 

2. Hazarda kendisinin sun'ı taksiri olmadan 
vazife icabı kazaan vefat etmek, 

3. Yaralanıp da tedavi veya cerrahi ame
liyat neticesinde vefat etmek, 

4. Muhasara içinde sebebi malûm olmıya-
rak, vefat etmektir bu noktalara dikkatinizi 
çekerim, 

Şimdi kanunen şehit maaşı verebilmek için 
bu noktaların tahakkuku şarttır. Yüksek Mec
lis maddenin tefsirine mahal olmadığına karar 
vermiş, ve 45 nci maddede yazılı şartlar tahak
kuk etmemiş ve Komisyonumuz kanuni mevzu
ata dayanarak karar vermiş olduğundan rapo
run aynen kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Saim Ali Dilem re-
Dv. RAİM A l i DÎLEMRE (Rize) — Yara 

neymiş, bunu bilmek lâzım. Adamın bacağını 
keserler, kolunu keserler, adama, adam gibi yi
yemez, içemez. Yaralanmış veremden ölmüş. 
Yaranın ağırlığından mı altı sene sonra öldü 
diyorlar. 6 sene sürüklenebilir. Bu adam teeer-
rüt ettiği zaman yaranın şekli, avakibi ne idi, 
bunu bilmiyoruz. Binaenaleyh bu, misal teşkil 
eder de başkaları da gelir, diyorsanız 40 sene 
geçmiştir, 40 sene. Siz 65 yaşında kadın bulun 
da verin. 

GEÇİCİ DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI RİFAT GÜLLÜ (İsparta) — (Kâfi sesleri) 
efendim, bir noktayı tavzih edeceğim. Rapor
dan bahsettiler merhum binbaşı Bilâl 1.330 1. 
Cihan Harbinde Rus cephesinde yaralı olarak 
esir düşmüş, Fakat.. 

Dr. SAtM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Ney
miş yarası? 

RİFAT GÜLLÜ (Devamla) — Raporu yok. 
Dr. SAÎM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Ondan 

dolayı biraz yavaş davranın. 
RİFAT GÜLLÜ (Devamla) — Bunun yara

sı tedavi edilmiş.de mi nefyedilmiş yoksa yara 
h iken mi1? Bu belli değil. Ancak esaret ölüm 
tarihi tesbit edilmiştir arada 6 sene var. Ken
disiyle beraber bulanan arkadaşları veremden 
yefat ettiğini söylemişlerdir. Rusya Hüküme-
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tinden gelen yazı da da veremden öldüğü yazı
lıdır. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ara
dan sekiz sene geçmiştir diye bir şey yoktur, 
kanunda. 

Dr. ÎBRAHÎM TALİ ÖNGÖREN (Elazığ) 
—- Bunun verem olduğu nereden anlaşılmış? 
Gelen raporlar mı vardır? 

GEÇİCİ DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI RİFAT GÜLLÜ (İsparta) — Veremden öl
düğüne dair dosyada bir rapor yoktur. Oradan 
gelen esaret arkadaşları veremden öldüğünü 
söylemişlerdir. Rusya Hükümeti diğer ölenler 
nıeyanmda bunun veremden ölümünü biîdirmiş 
olduğu için ismi hizasında da veremden öldüğü 
yazılmıştır. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Hangi tarihte vefat etmiş? 

G. DİLEKÇE K. BAŞKANI RİFAT GÜLLÜ 
(İsparta) 15 . XII . 1330 da esir olmuş ve 
15 . V . 1336 da Sibirya'da ölmüştür. Bunu Rus 
Hükümeti bildiriyor, Millî Savunmaya 

HULK.Î KARAGÜLLE (Konya) — Binbaşı 
Bilâl mecruhan esir olmuş, bir de ölmüş. Üç ma
lûmumuz var: Mecruh olmuş, esir düşmüş ve öl
müş. Veremden ölmüş diye bir rivayet var, mu
teber değildir. Çünkü biz ahvali sıhhiyeyi ra
porla kabul ederiz. Hangi hekim raporiyle bu 
cihet sabit olmuştur? Diyorlar ki, Rus Hükümeti 
böyle söylemiş Malûmdur ki Rus Hükümeti bah
settikleri Sibirya'da o tarihlerden sonra hüküm
ranlık tesis etti. Orada o sırada şayanı itimat 
kayıt bulunacağına ben inanmıyorum. (Doğru 
sesleri). 

Ortada kalan hakikat şudur: Kocasını genç 
yaşında kaybeden bir kadın var, 30 senedir Ce
miyetin ihmaline uğramış, 28 lira gibi bir para 
ile sürünmektedir. Bu şekilde bütün gençliğini, 
duvağını, bütün yuvasını vermiştir, biz hâlâ ilâl 
idgam yapıyoruz. Günahtır, bu kadına hakkını 
vermek lâzımdır. (Doğrudur, reye reye sesleri). 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, alacağımız karar 
emsal teşkil edecektir.. Daha birçok arkadaş söz 
almıştır. Fakat ilgili bakan yoktur. Tüzüğün 
58 nci maddesi de Bakan dinlendikten sonra 
karar verilmesini âmirdir. Müsaade buyurur
sanız Bakanın huzuru ile müzakere edelim. (Ba
kan gelsin sesleri). 

Efendim; SÖE istijren arkadaşları yazıyoruz. 

— 718 — 
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Her arkada§m sözü mahfuzdur. Şimdi Bakanın 
vümduna kadar Gündeme devanı edeceğiz. 

Gündemde Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi 
ve İşletme ve Gezginci îşler vergilerine ait ka
nun, tasarılarının Komisyona gönderilen madde
leri vardır. Fakat henüz Komisyondan iade edil
memiştir. Binaenaleyh, bunları başka birleşime 
bırakıyoruz. 

2. — Ankara Milletvekili Emin Halim Er~ 
gun ve İzmir Milletvekili Ekrem Oran'in Bele
diye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporıı (2/15'6') [I] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mıf 

MaddeJer-e geçilmesini oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenleı... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 22 nci maddesi aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 22. — Aşağıda yazılı Ölçü, tartı ve 
ölçülerin 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ve Tüzü
ğü hükümlerine göre her yıl Belediye'ye dam
galattırılmadı karşılığında aşağıdaki resimler 
alınır: 

A) Gramların beher parçasından 5 
B) 50 kiloya kadar beher tartı aletin

den 50 
C) 50 kilodan yukarı beher 50 kilo ve 

küsuru için 20 
D) Oturak terazilerden 50 
E) El terazilerinden 20 
P) Her çeşit basküllerden ve çekiler

den 200 
G) Mayiat ve diğer hacım Ölçülerinin 

her parçasından 5 
H) Uzunluk ölçülerinin her parçasın

dan 10 
RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — Efendim 

bir sual. 
«50 kilodan yukarı beher 50 kilo ve küsuru 

[1]183 soyut basmayım iutmağın sonunda-
dır, 
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için» diyor. Bu nereden başlıyor., iki kilodan 
mı, beş kilodan mı? 

BAŞKAN — Komisyon. 
EKREM OBAN (tamir) — Efendim.; mü

saade buyurursanız teklifin sebebini kısaca 
arzedeyinı: 

Ve sadece bunun (C) fıkrasını alâkadar eden 
tâdilin sebebi; 22 nci maddenin (O) bendinden 
ibarettir. 

Şimdi bu kanun İçişlerinden Yüksek Kamu
taya sevkedilirken bu (C) bendi «50 kilodan 
yukarı beher kilo ve küsuru için» diye sevke-
dilmiş. Şu şevke göre netice şöyle oluyor; 

50 kiloluk kantarlardan, yani 50 kiloya ka
dar ister bir, ister beş ve 50 kiloluk kantarların 
damgasından 50 kuruş, resim almaeak. 50 kiloyu 
tecavüz eden kantarlardan, beher kilosundan 20 
kuruş alınacağına göre, faraza 150 kiloluk bir 
kantardan 50 kilo için 50 kuruş, bakiye kalan 
100 kilo için 20 şer kuruştan 20 lira alınmak lâ-
zımgelecektir. 

Halbuki Hükümetin şevkinde, 50 kilodan son
ra beher 50 kilo için 20 kuruş ki, « beher:» keli
mesinden sonra «50 şifr rakam » ı düşeeek, « be
her kilosundan » demek suretiyle bir evvele alın
mıştır. 

Şimdi, bendeniz bu (C) fıkrasını sevkederken 
50 rakamını (beherden) sonra ilâve etmek su
retiyle şevkettim. Onun da sebebi şudur. 50 ki
lodan yukarı beher 50 kilo ve küsuru için 20 ku
ruş dediğimiz zaman, 150 kiloluk kantardan 
birinci 50 kilo için 50 kuruş, mütebaki ellişer ki
lo için 20 şer kuruş olmak üzere 40 kuruş daha 
alınacaktır. Eski şekle nazaran beher elli kilo 
için elli kuruş alınmak lâzımgeliyordu, İçişleri 
Komisyonu da buna vâkıf olunca kabul, ettiler. 
Bu suretle arkadaşım Rifat Dolunay'm söylemek 
istedikleri mahzur, zannederim ki, şu izahatın 
karşısında kalmamış oluyor. Yani 50 kiloya ka
dar 50 kuruş, ondan yukarı beher 50 kiloda 20 
kuruş resim alınacaktır. 

NAİM HAZIM ONAT (Konya) — Rakam
lar kuruş mu, lira.mı? 

EKREM ORAN (İzmir) — Kuruştur, ma
mafih Komisyon sözcüsü cevap verecektir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYİDOĞAN (Karsa) — Efendim, aşağıdaki 
resimler alındıktan sonra makamların yanına ku
ruş ilâve edilecektir, matbaa sehvi olmuş, nuu-
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tulmuştur., rakamların karşısına kuruş ilâve 
edilmiştir. 

NAÎM HAZIM ONAT (Konya) — Kanun 
bakkal defteri değil ki, maddenin iyine kuruş 
kelimesi yazılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Bir teklifiniz, yani yazılış hak
kında, teklifiniz var mı? 

NAÎM HAZIM ONAT (Konya) — Tashihini 
söyledim efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yoktur. 

(Kuruş ilaveleriyle sesleri). 
Komisyonun yaptığı tashihle maddeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ctmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasamı m birinci müzakeresi bitmiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
Dr. Adnan Adıvar'ın, İstiklâl Mahkemeleri Ka
nunu ile tadil ve eklerinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkında Kanun teklifi ve İçişleri ve Ada
let Komisyonları raporları (2/109) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı! Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul olunmuştur. 

İstiklâl Mahakimi Kanunu ile tadillerinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 31 Temmuz 1338 tarihli ve 249 
sayılı istiklâl. Mahakimi Kanunu ile bunun tadili 
hakkındaki 13 Şubat 1926 tarihli 738 sayılı Ka
nun ve adı geçen kanunun 3 ncü maddesinin (C) 
fıkrasını değiştiren 29 Mayıs 1926 tarihli 868 sa
yılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı? Maddeyi kabul 
bul olunmuştur. 

edenler... Etmiyenler... Ka-

[1] 182 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
Dilekçe Komisyonunun raporu hakkında 

Millî Savunma Bakanına söz veriyorum. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA

KIR (Samsun) — Efendim, müsaade ederseniz 
bu işi ben tetkik etmedim, öbür celseye talik 
buyurun, tetkik edeyim ve Maliye Bakam ile 
de görüşeyim, mâruzâtımı ozaman söylerim. 
(Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Gelecek celseye bırakıyorum. 
Söz alan arkadaşlarımızın sözleri mahfuzdur. Şim
di Danıştay Başkanlığı için yapılan seçim neti
cesini arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Danıştay Birinci Başkanlığı seçimine 264 zat 

katılmış ve aşağıda yazılı zatlar hizalarındaki 
oyları almışlardır: 

Arzederiz: 
Aydın Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

Emin Bilgen İsmail Rüştü Aksal 
Van Milletvekili 

Rüştü Oktar 

Salâha!tin Odabaşıoğlu 
Hazım Turengün 
Abidin Özmen 
Fazıl 
Boş 

163 
96 

o 

1 
1 

264 
BAŞKAN — Muamele tamamdır. En çok rey 

alan Sabahattin Odabaşı Danıştay Birinci Reisi 
olarak seçilmiştir. (Allah Muvaffak etsin, ses
leri.) 

Gündemde görüşülecek başka bir şey kal
mamıştır yarın saat 14,30 da toplanılmak üzere 
Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,45 
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f. JBl. M. M. Basımevi 


