S. Sayısı: §4
Adli evrakın posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasiyle
tebliğine dair olan 3560 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası, Nafia ve Adliye Encümenleri mazbatalar! (1/895)

T. Ç.
Başvekâlet
Kararlar dg,ir$$i müdürlüğü
Sayı : 6/4486

4. XII.

1943

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine
Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı kanuna
ek olarak Münakalât ve Adliye vekilliklerince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27 . X I . 1942
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu

Gerekçe lâyihası
3560 sayılı kanunun telgrafla tebliğlere mütedair hükümlerinin bu kanunun muvakkat madde
sine istinaden üç sene tehir edildiği ve bu müddetin de 3 1 . X I I . 1942 tarihinde sona edeceği ma
lûmdur. Bugünkü fevkalâde ahval dolayısiyle telgraf muhaberatı ve bilhassa 4702 numaralı Resmî
Gazetede intişar eden resmî telgraflar üzerine konulacak işaretler talimatnamesinin 2 nci madde
sinin birinci fıkrasında yazılı işaretleri havi tercihli telgraflar pek fazla artmıştır. Buna mukabil
bir çok memur sahra posta hizmetine ve bir çokları da askerî hizmetlerini yapmak üzere silâh altı
na alınmış olduklarından bilhassa muhabereci memur buhranı had dereceyi bulmuştur.
Bu vaziyet karşısında adli evrakın telgrafla tebliğinin kabulü, bu tebliğlerin gecikmesini mucip
olacağı gibi bunların formüllere geçirilmesi ve ilgili memurlara zimmetle verilmesi ve diğer mua
meleler için ayrı ayrı memurlar tahsisi de lâzımgelecektir ki buna bugünkü hal ve şartlar altında
kadro ve memur durumu katiyen müsait değildir.
Bu itibarla yukarıda sözü geçen kanunun telgrafla tebliğe ait hükümlerinin şimdilik üç sene da
ha tehiri zaruri görülmüş ve bu yolda hazırlanmış bulunan kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur.

Nafıa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Nafıa encümeni
Esas No. 1/895
Karar No. 46

9 . XII.

1942

Yüksek Reisliğe
Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon ida
resi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı
kanıma ek olarak Münakalât ve Adliye vekillik
lerince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince
27 . X I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan ve Başvekâletin 4 . X I I . 1942 tarih
ve 6/4486 sayılı tezkeresiyle Yüksek makamını
za sunulup Encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası ve mucip sebepleri Posta, telgraf
ve telefon umum müdürlüğü mümessili huzuriyle tetkik ve müzakere edildi.
Lâyihanın mucip sebeplerinden ve verilen
izahattan anlaşıldığına göre 3560 sayılı kanunun
telgrafla tebliğlere mütedair hükümlerinin bu
kanunun muvakkat maddesine istinaden üç se
ne tehir edildiği ve bu müddetin 3 1 . X I I . 1942
tarihinde sona ereceğine nazaran halihazır vaziyet dolayrsiyle adli tebligatın telgrafla yapıl
masına gerek memur azlığından ve gerek telg
raf muhaberatının çokluğundan imkân görüle-

mediğinden bu müddetin tekrar üç sene geriye
bırakılması hakkındaki Hükümetin teklifini En
cümenimiz yerinde görmüş ve kanun lâyihasını
aynen ve müttefikan kabul etmiştir.
Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi
buyurulrnak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu.
Nafia En. Rs.
Erzincan
A. Şamili îlter
Afyon K.
A. Çetinkaya
Ankara
E. Demirel
İsparta
II. Özdamar

M. M.
Eskişehir
İzzet Arukan
Afyon K.
M. Gönenç
Çoruh
A. R. Er em
izmir
S. Epikmen

Malatya
V. Çınay
Tunceli
Sami Erkman

Manisa
0. Ercin

Kâtip
Sivas
Ankara
A. Bayhn
Eskişehir
0. Işın
M.

Malatya
özpazarbaşı

Niğde
H. Mengi
Diyarbakır
C. Çubukçu

Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni
Esas No. 1/895
Karar No, 13

29 . XII.

1942

Yüksek Reisliğe
Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon ida
resi vasıtasiyle tebliği hakkındaki 3560 sayılı
kanunun tadiline dair Adliye ve Münakalât vekâletlerince hazırlanarak icra Vekilleri Heyeti
nin 27 . X I . 1942 tarihli toplantısında Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası En
cümenimize de havale ve tevdi buyurulması
üzerine ihtiva eylediği hükümler tetkik ve mü
zakere olundu.
Hükümet mucip sebeplerinde beyan ve izah
olunduğu üzere 3560 sayılı kanunun telgrafla
tebliğlere dair olan hükümlerinin tehir müdde-

ti olan üç senelik devre 3 1 . X I I . 1942 tarihinde
sona ermektedir. Bugünkü vaziyet icabı ola
rak telgraf muhaberelerinin günden güne art
masına mukabil bir kısım memurların da asker
lik hizmetini yapmak üzere silâh altına alın
mış oldukları Encümenimizde verilen izahattan
anlaşılmasına mebni adli evrakın telgrafla teb
liğine dair olan hükmün üç sene müddetle geri
bırakılması hakkındaki Hükümet teklifi yerin
de görülerek lâyihanın aynen kabulüne ittifakla
karar verilmiştir.
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere
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Yüksek Reisliğe sunulur.
Adliye En. Rs.
M. M.
Zonguldak
Sinasi Devrin

Kâtip

Balıkesir
O. Niyazi Burcu
Kocaeli
S. Art el

HÜKÜMETİN TEKLtFt
Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi
vasi t asiyi e tebliğiyle dair olan 3560 saydı kanuna
ek kanun lâyihası
MADDE 1. — 3560 sayılı kanunun muvak
kat maddesine tevfikan Adliye ve Münakalât
vekillerinin müşterek karariyle üç sene geriye
bırakılmış olan telgrafla tebliğ muamelesi üç
sene daha tehir edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun 1 . I . 1943 tarihin
den mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
27 . XI . 1942
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Ş. Saraçoğlu II. Menemencioğlu A- R. Artunkal
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
R. Peker
N. Menemencioğlu
F. Ağrah
Mf. V.
Na. V.
îk. V.
Yücel
A. F. Cebesoy
Sırrı Day
S. t. M. V.
G. î. V.
Zr. V.
Dr. H. Alatas
R. Karadeniz
Ş. R. Hatipoğlu
Mü. V.
Ti. V.
F. Engin
Dr. B. Tiz
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Bursa
Atıf Akgüç
Rize
Saim Ali Dilenire

