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şildi sesleri). Fıkranın tayyını kabul edenler...
Etmıyenler... Anlaşılmadı efendim. Fıkranın
tayyını kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar...
Etmiyenler... Fıkranın tayyı kabul edilmemiş
tir.
Şimdi birinci ve üçüncü fıkralara yeni bir
şekil verilmesi hakkında Abdürrahman Ko
nuk'un bir teklifi vardır, buna Komisyon da iş
tirak ediyor. Birinci fıkrayı tekrar okuyoruz.
1. Emniyet müdürleri, emniyet âmirleri,
komiser muavinleri ve polisler.
BAŞKAN — Komisyonun da iltihak ettiği
bu fıkrayı dikkate alanlar... Almıyanlar... Dik
kate alınmıştır.
Şimdi ikinci ve üçüncü fıkralar hakkındaki
önergeleri okutacağım.
TAHSİN BEKlR BALTA (Rize) — Arka
daşlar; yaptığım teklifin disiplin bakımından
en ehveni Büyük Millet Meclisince reddedilmiş
tir. Bu fıkranın reddi, ikinci ve üçüncü fık
ranın tayyı hakkındaki teklifimin de reddini tazammun ettiği için, önergemi geri alıyorum.
BAŞKAN — Cihad Baban, Tahsin Bekir
Balta ikinci ve üçüncü fıkra hakkındaki tekli
fini geri alıyor, siz de geri alıyor musunuz?
CİHAD BABAN (İstanbul) — Kalsın.
BAŞKAN — Yani oya sunayım mı?
CİHAD BABAN (İstanbul) — Sunun.
BAŞKAN — Pekalâa. İkinci fıkra, subay
lar hakkındadır. Bu fıkra tayyolunursa subay
lara oy hakkının tanınmasını tazammun edececektir. Bu fıkranın tayyını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir.
(Anlaşılmadı
sesleri). Efendim, subaylara oy hakkının veril
mesi mânasında olan tay teklifini oya sundum.
Büyük bir çoğunlukla reddolundu. Binaenaleyh
subaylar oy hakkını kullanmıyacaklardır.
Şimdi üçüncü fıkraya geliyoruz. Cihad Ba
ban, teklifinizde ısrar ediyor musunuz)
ClHAD BABAN (İstanbul) — Ediyorum.
BAŞKAN — Askerî memurların oy kullan
mamaları hakkındaki 3 ncü fıkranın tayyı Ci
had Baban tarafından teklif edilmektedir. Bu
teklifi yüksek oyunuza sunuyorum. Nazarı dik
kate alanlar... Almıyanlar... Teklif nazarı itibare
alınmamıştır.
Şimdi 3 ncü fıkraya yeni bir şekil verilmesi
hakkında Abdürrahman Konuk'un, Komisyo
nun da iştirak ettiği bir teklifi vardır, bunda
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(Askerî memurlar) in yanında bir de (Askerî
adlî yargıçlar) m ibaresi isteniyor. Abdürrah
man Konuk, teklifinizi izah ediniz.
ABDÜRRAHMAN
KONUK
(Bursa) —
Efendim, 1929 tarihli bir Askerî Memurlar Ka
nunu vardır. Bu Kanunda, askeri yargıçlara,
yargıç denmediği zaman askerî memurlar ola
rak tanınmıştır. Fakat sonra Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu çıkmış ve orada yargıç
lar için, (Askerî adlî yargıç) tâbiri kullanılmış
tır. Bu itibarla, aşağıda gelecek olan 36 ncı
maddede; «Askerî memur, askerî adlî yargıç »
yazılı olduğuna göre, aynı tavzihi burada da
yapmak için önergemi arzettim. Her hangi bir
değişiklik mevzuubahis değildir.
BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor?
SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) —
Evet.
SAİT KOKSAL (İsparta) — Bir sual sora
cağım. Konuk arkadaşımızın birinci bent hak
kındaki teklifi reye kondu mu??
BAŞKAN — Kondu.
MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne)
— Bu Askerî memurlar deyince, Ordu'da sivil
mühendisler ve sivil kadro dâhilinde memurlar
vardır, bunlar dâhil mi? Hariç mi?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim; 1929
tarihli Askerî Memurlar Kanunu vardır, o ka
nun kimlere (askerî memur) demişse bunların
cümlesi dâhildir, önergeye muvafakat ediyo
ruz, terimler belli olsun.
BAŞKAN — Şimdi üçüncü fıkraya « v e as
kerî adlî yargıçlar » kaydının ilâvesine Komis
yon muvafakat ediyor. Komisyon muvafakat
ettiğine göre, bu teklifi dikkate alanlar ... Al
mıyanlar ... Alınmıştır.
Şimdi dokuzuncu maddeyi
göre yeniden okutuyorum:

aldığı son şekle

DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı
seçmenler oy veremezler :
1. Emniyet müdürleri, emniyet âmirleri,
komiser ve komiser muavinleri ve palisler;
2. Subaylar;
3. Askerî memurlar ve askerî adlî yargıç
lar;
4. Askerî öğrenciler;
5. Silâh altında bulunan erat.
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