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BİRİNCİ CELSE 

Bsdi Müzakerat saat : 10,45 

REİS : Reisvefcffi İsmet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

RElS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REÎS — Zaptı sabık hülâsası okunacak. 

Yetmiş Birinci İçtima 

7 Mart 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
Öğleden sonra İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde 

bilini kat zaptı sabık hülâsası kıraat ve kabul edildi. 
Evrakı varide ait oldukları mahallere havale olun
du. 

Kayseri Mebusluğuna intihap olunan Zeki Bey 
hakkında Dördüncü şube mazbatası kıraat ve kabul 
edildi. 

Müteakiben iki yerde teşkili mukarrer İstiklâl 
Mahkemelerine reis ve aza intihabı icra ve irtica ha
rekâtının aleyhinde muhtelif mahallerden mevrut 
telgraf namelere lâzım gelen cevapların itası tensip 
olunduktan sonra Maarif Vekâleti bütçesinin müza
keresine geçildi. Cereyan eden müzakere neticesin-

Mazbatalar 
1. — Karesi Mebusu Süreyya Beyin; hiyaneti va

taniye kanununu muaddil 15 Nisan 1339 tarihli ka
nunun birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinin tadili 
hakkında (2/456) numaralı teklifi kanunisi ve sayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata
sı. 

REİS -— Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Sivas Mebusu Rahmi Beyin; Maarif Vekâ

leti bütçesinin 233 ncü faslının üçüncü maddesine 
dahil mektepler kadrosunun orta tedrisat kanununa 
göre tashih edilmesi lâzımgeldiği hakkında takriri 
(4/169) 

RElS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

de 237, 238, 241 ve 246 ncı fasıllar tadilen, diğer 
fasıllar aynen ve 244 ncü fasıl da beş yüz bin lira 
tahsisatla adeten kabul edildi. 

Badehu İstiklâl Mahkemeleri için icra kılınan re
is ve aza intihabından, Ankara İstiklâl Mahkemesi 
riyasetine Afyonkarahisar Mebusu Ali, Müddei 
Umumiliğine İzmir Mebusu Necati, Azalıklarına 
Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Aydın Mebusu Reşit 
Galip, Rize Mebusu Ali Beylerin ve harekâtı aske
riye mıntıkası İstiklâl Mahkemesi riyasetine Gire
sun Mebusu Hacim Muhittin, Müddei Umumiliğine 
Karesi Mebusu Süreyya ve azalıklarına Kozan Me
busu Ali Saip, Bozok Mebusu Avni ve Kırşehir Me
busu Müfit Beylerin intihap olundukları tebliğ ve 
Pazar günü bermutat içtima edilmek üzere celse ta
til edildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
edilmiştir. 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
erkek muallim mekteplerinin programlarına (Çocuk 
bakımı) derslerinin konulmasına dair takriri (4/171) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İmam ve Hatip mekteplerinde okutulan Arapça (Ce-
lâliye tefsirinin Türkçeye tercümesiyle tefsirin de 
hadis gibi Türkçe tedris edilmesi hakkında takriri 
(4/170) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Çaycuma'da bir leylî iptidaî mektebi açılmasına dair 
takriri (4/168) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

JKI 3. — EVRAKI VARİDE 
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5. — Karahisarışarki Mebusu Ali Sururi Beyin; 
mükellefiyeti ziraiye kanunundan istifade etmek iste
yen Tarsuslu Burhan Zade Kemal ve rüfekası hak
larında ahkamı kanuniye dairesinde ifayı muamele 
olunması temenniyatına dair takriri (1/172) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

Azayi Kiram Muamelâtı 
İstifa 

1. — Bozok Mebusu Avni Beyin Divanı Riyaset 
Kitabetinden istifası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
7 . 3 . 1341 

Divanı Riyaset kitabetinden istifamın kabulünü 
rica ederim efendim. 

Bozok 
Avni 

REİS — İstiklâl Mahkemesi Azabğına intihap 
edildiğinden dolayı istifa etmişlerdir. Bittabi kabul 
edilecektir. 

Evrakı Saire 
/ . — Alman Reisicumhurunun vefatı münasebe

tiyle vaki taziyete Reichstag Reisinin cevabı : 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım 
Paşaya 

îlk Hükümet Reisinin vefatı melâbesiyle Alman 
halkının maruz kaldığı mateme vaki olan iştirakinize 
Reichstag namına en har teşekkürlerimi arz ederim. 

Reichstag Reisi 

2. — Aşarı ilgasından dolayı İnebolu ve Cide 
kazalarından mevrut teşekkürü mutazammın telgraf
lar, 

REİS — Divandan münasip cevaplar yazılacak
tır. 

3. — İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkında 
Eleşkirt, Erciş, Şehir kişi a, Adücevaz, Karaköse, Kulp, 
Gevaş, Muradiye, Muş, Van, Lapseki'den' mevrut 
telgraflar. 

REİS — Bunlara da Divanı Riyasetten münasip 
cevaplar yazılacaktır. 

2. — SUALLER 

i. — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin inhisar do-
layısıyle tüccar yedinde kalacak kibritler hakkında 
Maliye Vekâletinden suali. 

REİS Vekil Beyin huzuruna talik ediyoruz. 

Ruznamemizde müzakere edilecek mevadin bi
rinci numarası müşterek Encümendedir. İkinci nu
maradan başlayacağız. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey; ruznameye 
dair bir şey arz edeceğim. Üçüncü madde olması lâ
zım gelen şey, dördüncü madde olmuştur. Meclisi 
Âlinin kararı vardır. Bu, üçüncü madde olacaktır. 
Yani dördüncü numarada olan Ahmet Saki Beyin 
teklifi üçüncü numara olması lâzımgeliyor. Bende
niz dördüncü numara, sekizinci numara olmasında 
değilim. Asıl işaret edeceğim nokta, Meclisi Âlinin 
kabul ettiği, karar verdiği bir meseleyi buraya geçi
rirken dikkat edilmesi lâzımdır. Bunun için arz edi
yorum. Yoksa isterse 18 nci madde olarak müzakere 
edilsin. O gün mevkii riyasette Ali Sururi Efendi 
Hazretleri vardı. Reye koydular ve tercihan ve müs-
tacelen müzakeresi kabul edildi. Şu şartla ki, şurayı 
dermeyan etmek lâzımgelir ki, bu müzakere edilen

ler müzakere ve kabul edildikten sonra bu gelecek
tir. Akabinde bu tütün meselesi mevzuubahis oldu. 
Bu dahi bundan evvel kabul ettiğimiz gibi sarahaten 
söylendi ve o suretle reye kondu. Bendeniz de biran 
evvel tütün meselesinin halledilmesi taraftarıyım. 
Hatta memurin kanunundan evvel o halledilsin. Ben 
de taraftarım. Fakat Meclisi Âlinin kabul ettiği şey 
değişemez. Buraya numara sırasına konulur, arka
daşlardan birisi teklif eder, şimdi müzakere edelim 
der o başka. Bendeniz ruznamenin üzerinde oyna-
nılması taraftarı değilim. Bunu Heyeti Celilenizin na
zarı dikkatine vaz etmek için söylüyorum. 

REİS — Efendim; Riyaset bu hususu Kâtibi 
Umumilikten tahkik etmiştir. Her iki karar bir cel
sede vaki olmuş, birisinin daha sonra olması hak
kında bir sehiv ihtimali olduğunu kendileri söyledi
ler. Vehbi Beyefendinin izahları veçhile numara tas
hihini yaparız (Zaten karar var sesleri) Efendim; bir 
sehive müstenittir. Aynı celsede olduğu için hangisi
nin daha evvel ve hangisinin daha sonra olduğunda 
sehvedilmiştir. Binaenaleyh bittabi karara tebean nu
marayı tashih ederiz. 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — İnşası muharrer Yenişehire mukiazi arazi 
ile sıhhati umumiyei beldeyi siyaneten teftir ve tcş-
ciri iktiza eden bataklık ve merzağî mahallerin is
timlâki hakkında (1/563) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi Mahsus 

Müdüriyeti 
Adet 13 . 12 . 1340 

6/4387 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İnşası mukarrer Yenişehir'e muktazi arazi ile sıh

hati umumiyei beldiyeyi siyaneten tefcir veteşciri 
iktiza eden bataklık ve merzağî mahallerin istimlâki 
hakkında Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim olu
nup İcra Vekilleri Heyetinin 7 . 12 . Î340 tarihli iç-
timamda ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe sureti leffen 
İrindim kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaade! 
kiyaset penahiierini istirham eylerim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
İstilılâs mücadelâtının pürşanü şeref bütün hadi-

satına sahne olan, esbap ve şeraiti siyasiye ve aske
riyeyi cami bulunması itibariyle Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu ile Türkiye Cumhuriyetine merkez olmak 
gibi büyük bir mazhariyete iıail bulunan Ankara şeh
rinin ihtiyacatı asriye ve her türlü levazımı medeni-
yeyi cami bir şehir olabilmesi ancak şeraiti fenniye 
ve sıhhiyenin tatbikiyle kabil olacağı bedihidir. Ma
zinin ihmal ve teseyyübü yüzünden Ankara şehri 
pek harap bir halde bırakılmış olduğu gibi en iptidaî 
şeraiti sıhhiyeden de mahrum bulunmaktadır. 

Bugün şehri kadimi ıslah ve imar, yahut kâffei 
şeraiti fenniye ve sıhhiyeyi cami yeni bir kasaba te
sis şıklarından birisini tercih mecburiyetinde kalan 
vekâlet birçok esbap ve avamil ve birinci şıkkın su
reti icra ve tatbikindeki müşkülât ve istilzam edece
ği masarif dolayısıyle ikinci şıkkı tercihi daha mu-
sip ve faydalı bulmuştur. 

Halihazırda şehirde sokakların vüsat ve vaziyeti 
o kadar berbat bir şekildedir ki, yapmak için yıkma
nın mucip olacağı sarfiyat yeni şehir binasına kifa
yet edecek derecede külliyetli bir yekûna baliğ ol

maktadır. Arsaların şeref ve kıymeti o kadar artmış
tır ki, şehri kaidimin merkezî aksamında bir arşın 
murabbaı arsa için yüz lira talep olunmaktadır. Bun
dan maada eski şehrin defaten ıslah ve tevsii zaten 
tahammülfersa olan mesken buhranını had bir dere
ceye getireceği cihetle fiilen de kabil değildir. Bina
enaleyh bugün nazara kasvetengiz hazin bir manza
ra arz eden eski şehrin kerpiç yığınlarına daha bir 
müddet tahammül ederek tedrici bir usulü imar ve 
ıslaha tabi tutmak zarureti derkârdır. 

Memaliki mütemeddinede icra edilen tecarip, da
ima eski şehrin civarında şeraiti hazırai medeniye ve 
fenniyeyi haiz yeni bir şehrin inşasiyle eskisinin ted-
rci ıslah ve imara tabi tutulması zaruretini bize gös
termektedir. Bir Müslüman şehri olan Kabil'de de 
aynı suretle hareket olunmuş ve kadim Kabil'in kar
şısında yeni bir Kabil'in temeli atılmıştır. Bu son şek
li hal, bütün medenî dünyanın kabul ettiği en makul 
tariki haldir. Tasvip buyurulduğu takdirde vekâlet 
bu tarik üzerinde yürümek lüzumuna kanidir. 

Malum olduğu üzere şehrin civarındaki bataklık 
ve merzağî arazi sıtma dolayısıyle zehir menbaı ha
lini almıştır. Bu sene oldukça yüksek şeraiti sıhhiye
ye tabi ailelerde dahil olmak üzere kasabada malar
yadan musap olmayan bir fert yok gibidir. Yeni ve 
eski şehri tesmimde aynı tesiri haiz bulunacak olan 
bu arazinin derhal tefcir ve teşciri tahtı vücuptadır. 
Çimento, tuğla, kiremit ve kereste fabrikaları muba
yaa edilerek tesisat ve inşaata başlanmış olduğundan 
iş mevsimi olan ilkbaharın hululünden evvel süratle 
halli icabeden en mühim mesele Yenişehir mahalli 
ile merzağî ve bataklık arazinin istimlâkidir. Mevcut 
ve müdevven İstimlâk Kanunu mesakin için istimlâ
ke müsait değildir. Hususi pazarlık suretiyle sarf 
edilen gayret ve himmete rağmen arazi iştirasına im
kân bulunamamıştır. Yenişehir'de arazi iştira ederek 
spekülâsyon yapmak isteyenlerle eski şehirdeki ta
hammülfersa ihtikârı idame ederek müstefit olmaya 
çalışanlar hususi teşebbüsatın müsmir netice vermesi
ne mani olmuşlardır. İztirabat derecei tahammülü 
aşmıştır. En medenî şehirde ihtiyar mutat olan para
nın birkaç misli sarf olunduğu halde ne içilecek te
miz bir su ve ne de oldukça esbabı istirahatı müem
men bir ev bulunamamaktadır. Bataklık arazi için 
yapılan tecrübede aynı neticeyi vermiştir. Halihazır
da mazarrattan mada sahibi için de hiçbir faydası 
olmayan araziye havale gelmez para istenmiştir. 
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Medenî hiçbir milletin esbabı içtimaiye ve tabii-
yeden naşi arazide vukubulan fevkalâde tezayüdü 
kıymet alelıtlak ashabının malı addolunmaz. Nefsü-
lemerde bu kıymet doğrudan doğruya beldelere ve
yahut cemiyetlere aittir. Birçok hükümetlerde bu gi
bi mümtaz naraziye mutadı sekiz on misli vergi tarh 
edilmekte, veyahut arazii mezkûre bilâhara yüksek 
fiyatlarla satılmak veyahut uzun müddetlerle icar 
edilmek üzere belediyeler tarafından istimlâk olun
maktadır. Esasen kıymeti asliye ashabına tediye kı
lındığı cihetle ortada mağdur olan kimse yoktur. 
Mesaii müşterekei içtimaiyeden mütevellit müstesna 
kıymetlere cemiyetin sahip olmasından daha meşru 
bir hak mutasavver değildir. Tetkikatı kuyudiyeden 
hâsıl olan kanaat anazaran düne kadar dönümü ye
di ile on lira arasında alınıp satılan ve bazı kıraç ak
samı o kadar da kıymet ve ehemmiyeti haiz olmayan 
arazinin kıymeti hakikiyesi kıymeti muharreresinin 
on mislini tecavüz etmemektedir. Teklif edilen ka
nunda ise tezayüdü hazıra arazi ashabı da teşvik edi
lerek kıymeti muharrerenin on beş misli değer paha 
addolunmuştur. Tefsir ve teşci r edilecek arazi de ise 
şehremanetinin atiyen bir menfaati olmak şöyle dur
sun, vücuda getirip halkın istirahat ve tenezzühüne 
tahsis edeceği ormanlık ve müzeyyen mahaller için 
senevi yirmi bin lira raddesinde masraf ihtiyar edi
lecektir. Bu hususta Hükümet yalnız seksen bin nü
fusun sıhhat ve hayatını siyanet gibi âli ve insanî bir 
endişe ile bikarardır. Teklifi vakiin Büyük Millet 
Meclisince kabulü bu büyük emelin imkânı husulünü 
ihzar edeceği cihetle saadeti âtiyei beldeyi kâfil ola
cağı bi iştibahtır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 
29/1 
563 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Ankara'da inşası mukarrer yenişehir'e muktazi 

arazi ile sıhhati umumiyei beldiyeyi. siyaneten tefcir 
ve teşciri muktazi bataklık ve merzağî mahallerin lü
zumu istimlâki hakkında Başvekâletten mevrut ve 
Heyeti Umumiyeden muhavvel lâyihai kanuniye Da
hiliye Encümeninde tetkik ve müzakere olundu. 

Ankara Türkiye Cumhuriyetine Merkez ittihaz 
olunduğu günden itibaren müstesna vaziyet iktisap 
etmiştir. Günden güne süknanın adedi artan bu şe
hirde sıhhî ve medenî bir hayat tesis ve idamesine 
imkân husulü için şehremanetince tanzim olunan ha

ritanın tayin ettiği mahalde yeni bir mahallenin tesis 
ve inşası ve her an memleketin hayatını zehirleyen 
merzağî ve bataklık arazinin istimlâk olunarak tefcir 
ve teşciri menafii umumiye iktizasından olduğundan 
muvafık görülmüştür. Ancak Hükümetin teklif etti
ği lâyihada ikinci madde olarak tespit olunan ve be
deli istimlâkin 1340 senesi iptidasındaki kıymeti mu-
harrerelerinin on beş misli değer paha addolunarak 
bu bedel dahilinde istimlâki mecburî kılan madde 
üzerinde durudiraz müzakerat cereyan ederek Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 74 ncü maddesinde «Me-
nafiî umumiye için lüzumu usulen tahakkuk etme
dikçe ve kanunu mahsus mucibince değer pahası pe
şinen verilmedikçe hiçbir kimsenin malı istimval ve 
mülkü istimlâk olunamaz» sarahatına binaen istim
lâkte had tayin edilmesi, Teşkilâtı Esasiyemizin ru
hiyle gayrı kabili telif görülmüş, binaenaleyh madde 
tadilen tespit olunmuştur. Menafiî umumiye icabe-
tiyle Teşkilâtı Esasiyemizin ruhunu telifen tanzim 
olunan mevadı kanuniye Heyeti Umumiyeye lieclil-
arz Riyaseti Celileye takdim kılınmıştır. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Sivas 

Ahmet Muammer 
Kâtip 

Gaziantep 
Bulunmadı 

Aza 
Sivas 

Halis Turngut 
Aza 
Rize 
Esat 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Erzincan 
Sabit 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
Ardaha 
Talât 

Hükümetin Teklifi 
Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Terakkiyatı hazırai fenniyeye tevfi
kan Ankara'da tesis ve inşası takarrür eden yenişe
hir'e muktazi yerlerin ve sıhhati beldeyi sinayet ve 
sıtmanın sureti katiyede refi maksadiyle bataklık ve 
merzağî araziin işbu kanuna tevfikan istimlâkine 
şehremaneti salâhiyettardır. 

Madde 2. — Yenişehirin arazisiyle merzağî ve ba
taklık tarla ve mahaller için 1340 senesi iptidasındaki 
kıymeti muharrerelerinin on beş misli değer paha ad
dolunur. İstimlâke esâs olan tapu kıymetidir. Ashabı 
tarafından tasarruf senedi ibraz olunmayıp kaydı 
bulunamayan arazide emlâk kıymetine itibar olu
nur. 

282 
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Madde |3. — Şehremanetince esbabı anifeden do
layı istimlâjk icrası Dahiliye Vekâletinden menafii 
umumiye kvararı istihsaline vabestedir. Yenişehirin 
hududuna dahil bulunan yahut tefcir ve teşciri ikti
za eden arazi ashabına şehremanetince lüzumu fera
ğı natık ihjbarname tebliğ olunur. Tarihi tebliğden 
itibaren bir hafta zarfında itayi ferağdan imtina 
eden, yahut devatı vakıaya icabet etmeyenlerin ara
zisine 1340J senesi iptidasındaki kıymeti muharrere-
lerinin on ^eş misli namlarına, Ziraat Bankasına tes
lim edilmek şartiyle şehremanetine ferağ ve tevfiz 
olunur. 

Hazinenin uhdei tasarrufunda bulunan bu ka
bil arazide bedeli mezkûr mukabilinde şehremaneti
ne terk olunacaktır. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iki se
ne müddeti^ meriyülicradır. 

Madde j5. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 7 . 12 . 1340. 

Başvekil ye Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali; Fethi 
Dahiliye Vekili 

Rjecep 
Maliyi Vekili 

Mustafa j Abdülhalik 
Nafiâ Vekili 

Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Vekili 

Recep 

1 Dahiliye Encümeninin tadili 
Birinci Madde — Merbut harita mucibince te-

rakkiyatı hjazırai fenniyeye tevfikan Ankara'da te
sis ve inşa$ı takarrür eden yeni mahalleye muktazi 
yerlerin ve i sıhhati beldeyi siyaneten ve sıtmanın su
reti katiyede refi maksadiyle bataklık ve merzağî 
arazinin işbu kanuna tevfikan istimlâkine şehrema
neti salâhiy^ttardır. 

İkinci Rjladde — Birinci maddede mezkûr hari-
1 

tanın hududu dahilinde bulunan emlâk ve arazi is
timlâk kanununa tevfikan istimlâk olunur. 

Üçüncü ı Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren iki; sene müddetle meriyülicradır. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Da
hiliye Vekilj memurdur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Söz istiyorum. 
REİS — Muhtar Bey; kanunun Heyeti Umumi-

yesi hakkında mı? 
MUHTAR . BEY (Trabzon) — Evet, Heyeti 

Umumiyesi hakkında. 
REİS — Buyurunuz; 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bu ka
nunun birinci maddesinde ayrı ayrı şeyler olan iki 
mesele birbirine karıştırılmıştır. Birisi, Ankara'nın 
sıhhati umumiyesine taallûk eder. Ankara şehrinin 
kabili sükna bir hale gelmesi için tefcir ve teybisi 
katiyüllüzum olan arazinin istimlâki bu, tabiî ahali
nin sıhhati ile alâkadardır. Ve sıhhat ve menafii 
umumiyeye muvafık olduğu için bu gibi yerlerin is
timlâki caizdir. Ve istimlâk kanununa muvafıktır. 
Diğeri, yenişehir veyahut Encümenin tadili veçhile 
yenimahalle tesisine muktazi arazinin istimlâki me
selesidir. Mahalle tesisi, ev yapılması, hususî bina
lar inşası için istimlâk usulüne müracaata mevzuatı 
kanuniye müsait değildir. Halbuki burada mahalle 
tesisi için istimlâk caiz olduğuna dair maddede sa
rahat görülüyor. Bu noktai nazardan kanunun mev
zuatı kanuniyemize muhalif olduğunu arz ediyorum. 
Tabiî diyeceksiniz ki, eğer kanun müsait olsaydı bu
radan kanun istenmezdi. Doğrudur. Yeni bir kanun 
isteniyor. Lâkin bir kanun ihtiyaç ve zaruret dola-
yısıyle talep olunur. Yani memleketin ihtiyacı için 
bir zaruret tahakkuk eder, bu zaruretin icrasına mev
cut kavanin mani olursa yeni bir kanunla o mevani 
izale olunur. Ankara'da yeni mahalle inşası için 
böyle bir teşebbüse lüzum var mıdır? Esasen mer
kezi hükümet olması Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile 
taayyün eden Ankara'nın imarı, ıslahı ve milletin 
haysiyet ve şerefiyle mütenasip bir seviyeye ifrağı 
lâzımdır. Bu hepimiz için mültezem ve matluptur. 

Yalnız Ankara'nın imarı, ıslahı için ne suretle ha
reket edilmelidir? Meselâ Ankara'nın bu eski şehri
ni bırakıp da ayrı bir mahalde mi şehir yapmalı, yok
sa mevcut şehri mi ıslâh etmelidir? Bendeniz, bu nok
ta üzerinde noktai nazarımı yürüteceğim. Bir defa eski 
şehri mühmel bırakıp da bu eski şehrin mükellefinin 
parası ile yeni bir şehir yapmak doğru olmadığı gibi, 
eski şehri az bir para ile kabili iskân bir şekle vaz 
etmek mümkün iken onu terkedip de yeni şehir yap
mak küllî masrafı mucip olacağından bu suretle de 
yeni şehir inşası doğru değildir. Esasen Ankara şehir-
emanetinin bütçesi ve kuvvei maliyesi malûmdur. Bu
nun için geçen sene kendisine beş yüz bin lira, bu 
sene de bir buçuk milyon lira ikraz ettik. Geçen se-
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neki ikrazatımızdan dolayı bu sene otuz bin lira ve 
onda bir hesabiyle elli bin lira da faiz ki ceman sek
sen bin lira tediyeye mecburdur. Yani verdiğimiz pa
ra için de senede yalnız resülmalın imhası için yetmiş 
beş bin lira ve faiz olarak do otuz bin lira ki doksan 
bin lira daha tahammül etmiş oluyor. Halbuki biz, 
hiç olmazsa Ankara'yı az masrafla çok imar edecek 
bir vaziyette bırakmalıyız. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usul hakkında söz isti
yorum, 

MUHTAR BEY (Devamla) — Malûmdur ki An
kara'nın en büyük ihtiyacı, bir defa sıhhati umumi-
yeye muzur şeklinin izalesi, sonra ihtiyacatı zaruri-
y esin in teminidir. Bendeniz Ankara'nın bu ihtiyaçları
nın temini için şu şekli muvafık görüyorum. Bir de
fa kanun lâyihasında da zikrolunduğu üzere, Anka
ra'nın kendisi haddizatında yüksek bir yayla halin
de olduğu ve hiçbir yerinde havasını ihlâl edecek bir 
şey bulunmadığı için havadar olması ve herkesin teb
dili hava etmek üzere Ankara'ya gelmesi lâzım gel
diği halde küçük ve münnat bir yerde terakküm eden 
suların izale olunmaması dolayısıyle havası sıtma
lı ve fena bir hale gelmiştir. Binaenaleyh bu batak-
hkların kurutulması zaruridir. İkincisi, Ankara'nın 
fen dairesinde lâğımlar yoktur. Hatta mahalle ara
sındaki gayrı fennî lâğımların müntehası bile yok
tur veyahut müntehası o münhat yerdir. İşte bu yer
ler, bu lâğımlar dolayısıyle bataklık haline inkılâp edi
yor. Binaenaleyh Ankara'nın ihtiyacı namına en ev
vel yapılacak şey, şehir dahilindeki lâğımların esaslı 
bir surette ıslâhı ve bu lâğımların müntehi olduğu ma
halde büyük bir esas lâğım, esas kanal inşa ederek 
doğrudan doğruya bu lâğımları oraya raptetmek ve 
şehirden dışarıya atmaktır. 

Üçüncüsü, Ankara'nın susuzluk belâsını defetmek
tir. Hepimiz Ankara'da olduğumuz için arz edece
ğim. Rakamları bizzat tespit edebilirsiniz. Ankara' 
da kabili şürp olmayan, hatta mutfakta bile istimali 
güç olan ve zarurette istimal ettiğimiz suyun teneke
sini beş kuruşa alıyoruz ve bu tenekede tam dolu 
değildir. Getirilirken yolda kısmen dökülüyor. Tam 
dolu yetmiş tenekede, bir metre mikabı su ihtiva 
eder. Bu sudan bir kısmının döküldüğünü hesap eder
sek seksen teneke su bir metre mikabı su olmak lâ
zım gelir. Tenekesi beş kuruştan dört yüz kuruş 
eder. Şimdi düşününüz pahalı su satıp memleketimizi 
istismar ediyor diye müteaddit defalar bağırdığımız 
İstanbul su şirketlerinin fiyatları bugün 1 5 - 1 6 ku
ruştur. Burada ise dört yüz kuruştur. (400) kuruş 
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nerede, (16) kuruş nerede? Sonra onlar, tâ Terkos 
gölünden, deniz seviyesinden (125) metre irtifaa ka
dar suyu terfi ediyor, ondan sonra da (60) kilomet
re mesafe katederek şehire isale ediyor. Üsküdar ci
heti ise yağmur sularını toplayıp şehire isale ve tevzi 
için büyük masraf ihtiyar ediyor. Halbuki Ankara' 
da şehire gelen su yedi kilometre mesafede ve sevi
yesi de Koyun Pazarı irtifaındadır. Yani Koyun Pa
zarına kadar diğer bir kuvvete hacet kalmayarak ken
di cereyanı ile çıkabilecek bir sudur. Diğer bir kısım 
su da, o suyun bir kilometre uzağında mevcuttur ki 
asıl suyun ismi Hanım Pınarı tesmiye olunuyor. On
dan bir kilometre ileride Şahna Pınarı vardır. Bu pı
nar, Hanım Pınarından da bir kaç metre mürtefi ol
duğu için ondan daha fazla isale olunuyor. Bu iki 
suyun mecmuu (100 - 120) bin nüfuslu bir şehrin me
deniyeti haziranın icabettiği miktarda nüfus başına su 
vermek üzere lâzım olan ihtiyacına belegan mabelâğ 
kifayet eder derecededir. 

(7) kilometre mesafede bulunduğunu arz ettiğim 
su, kendi tazyiki ile şehrin yüzde 75 - 80 inin ihtiyacı
nı temin edecek irtifaa kadar çıkabilir ve ayrıca bir 
tazyik makinesi istimaline de mahal kalmaz. Bu iki 
seneyi yani harp ile geçen müddeti saymıyorum. Çün
kü o vakit tabiî bizim yegâne işimiz memleketimizi 
düşman ayağından tathir etmekti. Bunu iki senedir 
bitirdiğimiz halde daha bir şeye başlamadık. Halbu
ki bir kaç yüz bin liralık bir masrafla temin edilebile
cek olan bu işe derhal başlanmış olsaydı, şimdiye ka? 
dar hemen hemen, bitirmiş olacaktık. Bu arz ettiğim 
husus, Ankara'nın ıslâhı için nereden başlanılacağı
nı. göstermeye kâfidir. 

Binaenaleyh Ankara'nın imar ve ıslâhı namına ye
ni bir şehrin inşası değil, mevcut ihtiyacatın temini 
lâzımdır ve bunun için de arz ettiğim şeyler meya-
mnda Ankara'nın tenvirat meselesini temin etmelidir. 
Nazarı dikkatinizi celbederim. Ankara'nın içinde ta
bakhane vardır. Haddizatında tahir olmayan böyle 
bir mahal bu şehrin içerisinde olursa ve onun pislik
leri şehire bitişik olan dereye akıp orada taaffünat 
husule getirirse artık başka türlü esbapla şehrin sıh
hî bir şekle ircaına kalkışmak kadar abes bir şey yok
tur. Binaenaleyh bu tabakhanenin, ıslâh edilmesi lâ
zım gelir. Bir kaç seneden beri şehrin haricinde bulu
nan. salhaneler civarına naklolunması mukarrer olan 
bu tabakhane için lâzım olan para zannedersem (80) 
bin lira kadar tahmin olunmuştu, bilmem, şimdi fiyatı 
değişmiş midir? O para verilemediğinden dolayı sal
haneler şehrin içerisinde kalmıştır ve taaffün ediyor. 
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TALAT BEY (Ardahan) — Salhane mi, tabak- ] 
hane mi? | 

MUHTAR BEY (Devamla) — Tabakhane. Sal- i 
hane mi dedim? 

Hülâsa : Ankara için mübrem olan ıslâhat, mevcut j 
şehrin imarı ve mevcut şehri mümkün mertebe kabili ! 
sükna bir hale getirmek için çalışmaktır. Yoksa bu j 
cesim şehri bırakıp bir kaç yüz hane inşası için baş
ka bir mahalle gitmek ve orayı imar etmek ve bu- ı 
rayı ihmal etmek katiyen muvafıkı maslahat değil
dir. Para *mahduttur, şehrin bütçesi yok gibidir. Va
ridatı pek azdır. Ödünç para vererek şehrin imarına ; 
çalışıyoruz. Binaenaleyh bu parayı bir de bu şehrin \ 
ihtiyacı katisinden hariç bir yere sarfetmek için me
sele ihdas etmek bendenizce münasip değildir. 

olan arazinin üzerinde yaparız. Arkadaşlar; bundan 
şu fayda hâsıl olur : Bu şehir için yapılacak lâğım 
tertibatı, bu şehir için yapılacak elektrik tertibatı ve 
sokaklar için yapılacak masraftan aynı veçhile yeni 
binalarda istifade eder. Halbuki ikinci bir şehir ya
pacak olursak o vakit o şehir için bir su, ayrıca bir 
lâğım, ayrıca bir elektrik tertibatı yapacağız, bunla
rın ikisi de ayrı ayrı masrafı mucip olacaktır. Öyle 
olmaktansa bu şehir için yapılacak su tertibatına bir 
boru ve kanal ilâvesiyle ve cüzî bir masrafla yapıla
cak olan o mahallede - zaten yangın yeri şehrin orta-
smdadır ve bu da ortasından geçecektir. - istifade et
miş olacaktır. Onun için istirham ediyorum, bu me
seleyi ciddi suretle tetkik edelim. 

Ankara, şimdi Ankaralılardan ziyade hepimizin 
oldu ve onun için Ankara'nın imarı hepimizin üzeri
ne vacip bir hale geldi. Merkezî Hükümettir. Tabiî 
memleketimizin şerefiyle mütenasip bir hale girecek
tir. Çabuk imar etmek için, az para ve mahdut vesa
itimizle ne kadar ve nasıl çabuk yapabileceğimizi 
araştırmalıyız ve o veçhile Ankara'yı ıslâh etmeliyiz. 
Yoksa bir kaç yüz zatın evlerini inşa etmek için te
şebbüs etmemeliyiz. 

Sonra efendim: Hükümetin esbabı mucibe lâyiha-
sinda: eski şehrin ıslâhından ve eski şehri yapmaktan 
yeni şehrin yapılması daha ucuz olur diye bir fıkra 
vardır. Bendeniz o fıkrayı iyice anlayamadım. Yani 
bu böyle olunca acaba eski şehri tamamen ihmal ede
ceğiz de mevcut para ile yeni baştan şehir mi yapa
cağız ve bu on bin hanelik bir şehri de üç yüz hane 
ile mi bırakacağız? Tabiî bu, varit değildir. Binaen
aleyh her ne şekilde olursa olsun eski şehri ıslâh 
edeceğiz. Sonra bu eski şehrin ıslâhı için yeni şehir
den ziyade daha çok para lâzımdır, mânasını hiç an
lamadım. Çünkü eski şehirde birçok yerler ıslâh 
olunacak. Fakat eski binaları yıkıp yeniden yapmak 
meselesi değildir. Eski şehrin içerisinde belli başlı 
3 - 4 tane cadde yapmak ve bu caddeleri umumun mü
ruru uburuna müsait bir şekle ifrağ etmek ve icabe-
derse bu şehrin ortasından bir tramvay geçirmek ve 
şehri tenvir etmekten ibarettir. 

Sonra, bu kerpiçlerden olan evler, nitekim kema
li şükranla görülüyor ki yer yer teceddüt ediyor ve 
her yeni o eski evden çok iyi ve pek yüksek bir se
viyede yapılıyor. Yani eskiden büsbütün gayn kabili 
iskân bir şekilde iken, daha insanî bir mesken şekli
ne konuyor ve bu veçhile Ankara yavaş yavaş yük
selecektir. Yetişir ki biz Ankara'nın ortasında bir kaç 
tane mühim sokak tesis ve Ankara'nın ihtiyacı olan 
suyunu, elektriğini ikmal edelim. 

Diyeceksiniz ki inşa olunacak yer yoktur. Bilâ
kis çoktur. Bu şehrin yangından evvelki halini gö- | 
renlerimiz vardır. Bendeniz de yangından evvel bu I 
şehri ziyaret etmiştim, şehrin en mühim ve en esaslı j 
yeri, belediyenin civarındaki yangın yeri idi, orası { 
Ankara'nın en mamur bir yeri idi. Orası yandı, fa
kat bugün arsası duruyor ve bugün orası imara baş- j 
lar.mıştır. Himmet etmeli, oraya kuvvet vermeli. Na- ) 
zarı dikkatinizi celbederim; mahdut bir para ile ya- j 
nabileceğimiz bir kaç yüz hane için lâzım olan arsa- i 
nın bir kaç misli burada vardır. Sonra Millet Mecli- i 
sinin civarındaki arazi, gayet güzel mesken yapılabi
lecek mahalleri muhtevidir. Gerek Millet Meclisinin 
şimali, garbı, cenubu ve gerek şu caddenin civarı 
belki bin haneden ziyade ev yapılmaya müsaittir. Hat
ta hüsnü tesadüf olarak bu yerlerin hemen hepsi ya 
hükümetindir, ya evkafındır, dolayısıyle her ikisi de j 
hükümetin elindedir. Burası mademki merkezi hükü- j 
mettir ve mademki merkezi hükümete muaveneti esas 
ittihaz ettik, hükümetin ve evkafın olan bu arazi- j 
yi doğrudan doğruya mutedil bir şekilde mesken ya- } 
pacaklara temlik edebiliriz. Esasen evkaf bütçesinde I 
de arz edeceğim veçhile, vaktiyle memlekette beledi- i 
ye teşkilâtı yok iken şehrin suyuna, mezarlığına ve- i 
sairesine bakacak bir merci aranmış, evkafa verilmiş
tir. Yoksa bir şehrin suyu ile, mezarlığı ile doğrudan [ 
doğruya alâkadar olan şehirdir. Bugün artık mezar-
îtk, ile su ile evkafın uğraşması abestir. Binaenaleyh 
arz etmiş olduğum arazi, eski mezarlıklardan ibaret
tir. Bunu belki asıl mercii hakikisi olan şehire, yani 
belediyeye terketmek mümkündür. Onun için biz şeh
rin haricinde yeniden bir şehir yapmak teşebbüsünü 
başlayacağımıza, şehrin kendisini imar ederiz ve lâ
zım gelen meskenleri de şehrin ittisalinde mevcut 
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Yeni şehir inşasının bir sebebi de, eski şehrin ıslâ
hının çok masrafa mütevekkif olması ve sonra arsa
ların kesbi şeref etmesinden dolayı istimlâkinin im
kânı olmamasıdır. Yani Hükümet yeni şehir için lâzım 
olan arsaların mubayaası için kütük kayıtlarının esas 
ittihazı ile istimlâkini teklif ettiği halde diğer taraf
tan eski şehirde arsaların kıymet artmıştır. İstimlâki 
mümkün olmuyor diyor. Eğer yeni şehir için teklif 
ettiği istimlâk mümkün ise bunu niçin eski şehire 
tatbik etmiyor? Bugünkü fiyatı nazarı dikkate alma
dan kütükte muharrer olan fiyatının bir emsal ile hâ
sılı zarbından husule gelmesi şeklini asıl eski şehire 
tatbik etmeli. Çünkü o vakit eski şehrin heyeti umu-
miyesi de istifade edecektir. Yeni şehirde yapılacak 
evler için mevzuatı kanuniyemiz hilâfında yeni bir 
usulü istimlâki nazarı dikkate alan hükümet, eski şeh
rin imarı için bu usulü hiç nazarı dikkate almamış
tır. Ve eski şehirde de bu yolda istimlâk yapılabilece
ğini hiç hatırına getirmemiştir. Yalnız yeni şehir için 
böyle istimlâk olur noktai nazarını yürütmüştür. 

Mesken için haddizatında caiz olmayan istimlâki 
biz yeni bir kanunla caiz bir şekle koyacağız. Lâkin 
mevcut kanunu ıslâh ederken 2 nci madde ile de fi
yatını biz tayin edeceğiz diyor. Sebebi de, arazi sa
hiplerinin gayrımeşru taleplerinden kurtulmak için
dir. Bundan çok korkuyoruz. Bendeniz buna hayret 
ettim, tetkik ettim, tahkik ettim. Yeni şehir yapılma
sı tasavvur olunan yerde şehremaneti ile ahali ara
sında fiyat ihtilâfı (60) lira ile (150) lira arasındadır. 
Ben kabul ediyorum ki dönüm fiyatı 150 liradır. Ya
ni 150 lira ile istimlâk edeceğiz. Bunda ne mahzur ta
savvur olunabilir? 

Cümleniz biliyorsunuz ki evkafın burada yaptığı 
4-5 odalı evler 10-12 bin liraya malolmuştur. Ben 
daha ucuz yapabileceğimizi farzediyorum. Beş altı 
odalı evin altı bin liraya yapılabileceğini tasavvur 
ediyorum. Filhakika bir gazetede gördüm ki şehrema
neti dört bin liraya yapıyorum, diyor. Halbuki bende
niz bir hesap yaptım ve mevcut 12 bin lira miktarı 
nısfına indirerek hesap yürütüyorum. 6 bin liraya bir 
ev yapacağız. Bu ev için ne kadar yer lâzım? Arka
daşların nazarı dikkatini celbederim. Biz ya sayfiye 
yapıyoruz, ya şehrin bir parçasını yapıyoruz. Şehrin 
bir parçasını yapmak için dört tarafı bahçe ile muhat 
ev yapılamaz. Çünkü şehir için felâket olur. Caddele
rin etrafındaki evler caddenin veya sokağın lâğım, 
tanzifiye, tenviriye vesair vergisini verecektir ve o şeh
rin imarını idame ettirebilecektir. Binaenaleyh bir 
dönüm üzerinde, sayfiye şeklinde dört tarafı duvar

la muhat bir ev, yirmi yirmibeş metre genişliğinde 
bir caddedir. Vergisini verip o caddeyi imar edemez; 
ve ilelebet de Hükümet Ankara şehremanetine para 
ikraz edemez. Binaenaleyh gerek bu şehir borçlarını 
vermek, gerek mevcut evleriyle şehri imar etmek için 
yeni yapılacak binaları sayfiye şeklinde değil, şehir 
binaları şe'kilnde yapmak lâzım gelir. Bu şekilde bina 
yapanlardan en ileri giden Belçikalılardır. Belçikalı
lar, şehir dahilinde bina yapacak olanları yapacağı bi
nanın istiap edeceği arazi miktarından fazla boşluk 
bırakmamaya mecbur etmektedirler. Yani bina kaç 
metre murabbaı yer işgal ediyorsa o kadar arsası ol
malıdır. Bendeniz bunu bir parça daha artırıyorum. 
Çünkü demin arz ettiğim gibi yapılacak 4 - 5 odalı 
evlerin işgal edeceği saha aşağı yukarı seksen doksan 
metre murabbaıdır. Bendeniz her evin 250 - 300 met
re murabbaı yere ihtiyacı olduğunu farzediyorum. 
Çünkü bundan büyük olursa apartman olur. Demek 
ki yapacağımız evler için her eve isabet edecek arazi, 
şehir dahilinde haddi azamî 300 metre murabbaı ola
bilir. Bir dönüm 914 metre murabbaı yani 1600 arşın 
murabbaıdır. Demek ki bir dönüm yerde üç ev yapı
labilir. Bahçesi muferrah, havası yerinde olur. Şimdi 
bu bir dönüm arsayı 150 liraya alıyoruz. Yani bir 
evin yerini elli liraya alıyoruz demektir. Efendiler; 
nazarı dikkatinizi celbederim. En büyük parayı tasav
vur ediyorum. Akalli altı bin liraya yapılacak bir evin 
arsa fiyatı elli lira, altmış lira, yüz lira olursa bu evin 
inşasına tesir eder mi ki cebrî bir kanunla istimlâk 
yapalım? Bir insan altı bin lira verip de bir ev yap
mayı göze aldı mı istimlâk kanunu ile yirmi lira gi
deceğini farz ederek 6 020 lira yerine 6 050 veyahut 
6 060 lira saffederse bunun tesiri ne olur ki? Kimse
nin malı değer pahası verilmeksizin istimlâk olunmaz 
diye Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda sarahat varken, 
cebrî olarak bizim istediğimiz fiyatla emlâkini istim
lâk edelim de bina yapalım. Bu muvafık değildir. Di
yeceksiniz ki biz buraya gelince malın kıymeti arttı. 
Bu bir talidir. Yani İstanbul'dan merkezî hükümet 
Ankara'ya naklolundu. Oradaki arsaların kıymeti nı
sıf derecesine tenezzül etti. tstanbul'lu arsa sahipleri, 
emlâk sahipleri mutazarrır oldular diye onlara taz
minat vermiyoruz ki Ankara'lılar müteneffi oldular 
diye cebrederek istimlâk yapalım. Bu bir talidir. Ya
pılacak sokak bir adamın arazisine yakın gelir, onun 
arazisi müstefit olur. Lâkin ondan istifadesinin bir kıs
mı şerefiye olarak alınır ve mesele hallolunur. Yok
sa cebrî istimlâk muvafık değildir ve tayin ettiğimiz 
fiyatla kanun çıkarmak bugünkü şekli hükümetimizle 
telifi kabil olmayan bir usuldür. Bu usulü meydana 
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koymamalıdır. Hatta en çok mebus evleri yapılacak 
olan bu yerlerde bilhassa titremeliyiz, yapmamalıyız. 
Yani bizim prada yapacağımız yedi sekiz bin liralık 
evde bir Ankaralı gidip oturmaz. 

MAZHAŞ. MÜFİT BEY (Denizli) — Mebus evi 
ne demek? j 

MAHMUT BEY (Siirt) — Kanunun hangi mad
desinde var? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim; siz me
bus evi olmadığını söylersiniz. Evlerin kısmı mühim-
mi kendimiz I için yapılacaktır. Bir Ankaralı gelipte o 
mahallede, ol kıymette bir evde oturmaz. Ankaralı
lardan müterhevvilânın zaten kendi konakları vardır. 
Orada oturumlar. Bizler evsiz yurtsuz olduğumuz için 
tabiî orada yapacağız. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ben zan
nettim parasız yapılacak! 

MUHTAR BEY (Devamla) — Onun için bende
nizin bu kariundaki mâruzâtım şudur : Kanunda is
timlâk olunajcak yerleri ayırmalı, menafii umumiye-
ye müteallik] sıhhati umumiye ile fevkalâde alâka
dar olan bu ıjıünhat ve bir kısmı merzağî olan bu yer
leri alelusul bugünkü kanunumuza tevfikan istimlâk 
etmeliyiz ve bu istimlâk lâzımdır. Hatta bu istimlâke 
isterseniz Ankara'nın umum şehrini de alâkadar ede
bilirsiniz. Çünkü orada yapılacak tefcir ve teybis 
ameliyesi bü^ün Ankara'yı kurtaracaktır. Mal sahip
leri de buncan istifade edecektir. Bunun için onla
rın her birin) bir miktar iştirak ettirebilirsiniz. Diğer 
kısmı doğrucan doğruya mesken inşası içindir. Şe
hir için yapjdacak sokaklara muktazi araziyi diğer 
araziye tecavüz etmemek şartıyle alabilirsiniz. Lâkin 
mütebakisi arsa sahibinin olur. Kıymeti ile satar ve
ya satmaz. O kendi bileceği bir şeydir. 

Saniyen yapacağımız mebani ve imaratın Ankara' 
nm içinde vd yanındaki boş arsalarda yapılmasını ve 
bu vesile ile ksü harap olan şehrin imarını arz ediyo
rum. Şehrin harice çıkması doğru değildir. Millet 
Meclisinden yüz metre uzakta şehrin mezbelesi bulu
nuyor. Bir şehir, o mezbelenin başka bir yere naklini 
düşünemezken şehri bilmem nereye çıkaracağım da 
Avrupa'nın ep medenî kasabalarına muadil ev yapa
cağım demeki kel başa şimşir taraktır. Bakınız, Mec
lisin yüz metre mesafesinde Ankara'nın süprüntüsü, 
mezbelesi vardır. Bu sabah oralardan tetkikat yapa
rak geçiyordum. Sekiz on tane kelp İaşesi açıkta du
ruyor ve bu} Millet Meclisinin yüz metre uzağında 
yani şu sırtıh arkasındadır. Bu şekilde olan Anka
ra'yı böylecej bırak, sonra harice git şehir yap, bu 

doğru değildir. Hakikaten bizim ahvali ruhdyemizi, 
zihniyetimizi ben anlayamıyorum. Onun için bende
niz çok istirham ederim, bugün şehri imar için yapıla
cak şey mutlaka lâğımını, suyunu temin ve bataklığı 
tefcir etmektir. Evvelâ binaların şeklini tespit ve so
kakları bir parça intizama koyduktan sonra herkes 
evini yapar. Biz onlara bir kaç tane sokak başlarında 
numunelik ev yaparız. Fakat arz ettiğim gibi mezbe
leyi orada bırakıp da başka yerde şehir yapmayı mu
vafık bulmuyorum. Onun için bendeniz bu kanunla 
şehrin bir kısmının başka bir yere gitmesi için istim
lâki de ciddî bir surette yapmak hususuna katiyyen 
muhalifim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Takrir 
veriniz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Takriri maddeler
de vereceğim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim; müzakere etti
ğimiz madde Dahiliye Encümeninin birinci maddesi
dir. Halbuki müzakere edeceğimiz birinci maddeyi 
lütfen okuyunuz : (ve merbutatı harita mucibince) di
yor. Geçen salı günü bu kanun müzakere edilmek is
tenildi. Kabine buhranı üzerine vekili mesul bulun
madığı için tehir ettik. O münasebetle makamı riya
setin nazarı dikkatini celbetmiştik. Dedik ki rica ede
riz, maddeyi tamamlasınlar. Buraya noksan gelmiş
tir, haritası yoktur. Ne müzakere ediyoruz? Mevzuu 
yoktur. Onun için bendeniz tekrar istirham ediyorum. 
Makamı Riyasetten iki defa istirham edildi ve iki de
fa nazarı dikkate alındı ve nazarı dikkate alınmak 
mecburiyeti vardır Makamı Riyasetçe. Çünkü mad
de sarihtir. Maddenin teferruatiyle tabedilip gelmesi 
lâzımdır. 

REtS —> Efendim; Makamı Riyaset Vehbi Beyin 
mütalâalarını nazarı dikkate almıştır. Fakat bu ha
rita az zamanda basılıp çıkamaz. Müzakere edilen 
birinci madde değildir, kanunun heyeti umumiyesi-
dir. Yeni şehir ve yeni istimlâk esası müzakere edi
lecek. Binaenaleyh kanunun heyeti umumiyesini mü
zakere edebiliriz ve birinci maddenin Vehbi Beyin 
teklifi veçhile müzakeresin tehir edebiliriz. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim; kanun nok
sandır. Neyi müzakere ediyoruz? Heyeti umumiyesi 
hakkında fikiri icmalî hâsıl edeceğim ve ona göre 
beyanı mütalâa edeceğim. 

REÎS — Yeni şehir ve yeni istimlâk esası müza
kere edilecektir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Hangi yeni şehir efen
dim? Burada haritası mevcut olacak" ki ona göre mü-
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talâa beyan edeceğim. Münasip midir, değil midir? 
Nasıl anlayacağız? Belki münasip değildir. Bir kanun 
merbutatı ile beraber Meclisi Âliye gelmeden müza
kere edilir mi? Harita yok, biz nereyi müzakere ede
ceğiz. 

REİS — Efendim; Vehbi Bey birinci maddeye 
merbut haritanın tab ve tevzi edilmediğinden dolayı 
müzakeresini gelecek celseye talikini teklif ediyor. 

Binaenaleyh Vehbi Beyefendinin tekliflerini reye 
arz ediyorum. Haritanın tab ve tevziinden sonra mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Haritanın tab ve 
tevziine kadar müzakeresinin taliki kabul edilmiştir. 

2. — Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin 
1341 senesi Mart ayı hidematına sarf olunmak üzere 
tahsisatı muvakkatte itasına dair (1/639) numaralı 
kanım lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası : 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİR! SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim; ruznameye almış olduğumuz üç muvakkat büt
çemiz vardır. Üçüde pek kısadır. Bunlar Öksüz Yurt
ları, Darülfünun vs Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdü
riyetinin. muvakkat bütçesidir. Bunları bir an evvel 
çıkarmak i;ia müsaadei âlilerini istirham ederim. . 

REİS — Efendim; Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri ruznamenin son maddelerini teş
kil eden muvakkat bütçe kanun lâyihalarının derhal 
müzakeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceîilesine 
Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin 1341 

senesi Mart marn hidematına sarf olunmak üzere 
29 276,5 lira tahsisatı muvakkate itasına mütedair 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Celilesince 
teklif olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 . 3 . 1341 
tarihli içtimamda ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye lef fen takdim kılınmış
tır. Muktezasının ifa ve neticesinin irbasına müsaade 
buyruîmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Lâyihai kanuniye 
Madde 1. — 1341 senesi Mart maihı hidematı 

için sarf olunmak üzere Hudut ve Sevahil Sıhhiye 
Müd'Mıyeti Bütçesine mahsuben 29 276,5 lira Mart 
1341 zarfında tahsisatı müvaıkkaıte olarak verilmiştir. 

Madde 2. — 1341 senesi Bütçesinin tasdikine 
'kadar maaşata yapılan zarnaim ile teşıkilâtı cedide 
tatbik olunmaz. 

Madde 3. — Hudut ve Sevahil Sıhhiye İdaresince 
cibayet edilmekte olan bilûmum rüsumun, kavanin 
ve nizamat ve usulü mevzuasına tevfikan kemakân 
ciıbayetine devam olunacaktır. 

Madde 4. — İşbu kanun neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekili memurdur. 

1 Mart 1341 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili 
Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdulhâlik 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Mazhar 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
5 . 3 . 1341 

Hudut ve Sevahil Sıhhiye İdaresinin Mart ayma 
mahsus olmak üzere teklif olunan muvakkat Bütçe 
kanunu lâyihası Encümenimizde tetkik ve müzakere 
olundu. İdarei mezkûreye ait Umumî Bütçe Kanu
nunun Mart 1341 zarfında initacı memul bulunduğun
dan Hükümetin teklif ettiği lâyihai kanuniye diğer 
mülhak bütçelerle kabul olunan esasat dairesinde ta-
dilen kabul edilmiş almakla berayi müzakere Heyeti 
Celileye arz ve takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına 

Çatalca 
Şak'iır 

Kâtip 
Konya 

Fuat 
Âza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Âza 
Sivas 

Halis Turgut 

Mazlbata Muharriri 
Çatalca 
Şakk 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Âza 

Maraş 
Mithat 

Âza 
Trabzon 

Şefik 
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1341 senejsi Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyeti 
Bütçe Kanununun mevkii meriyete vazına kadar ifa 
olunacak hidemat hakkında lâyihai kanuniye. 

Birinci madde — 1341 senesi Hudut ve Sevahil 
Sıhhiye Müdiriyeti Bütçe Kanununun mevkii meriyete 
vazma kadar ifa olunacak hidemat ve iktisap oluna
cak hukuk muteberdir. Bu müddet içinde maaşattan 
gayrı mevadı mühimme ve müstaceleye sarf edilmek ve 
bilâhara sendi mezkûre bütçesinin muayyen tertiple
rinden mahsup olunmak üzere 29 000 liranın sarfiyatı 
muvakkate suretiyle tediyesine mezuniyet verilmiştir. 

ikinci madde — Bu müddet zarfında kavanin 
ve nizamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edil
mekte olan varidatın cibayetime devam olunur. 

Üçüncü madde — Bu kanunun müddeti meriye-
tince teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf ve 
unvan ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve 
kadrosu caridjir. 

Dördüncü | madde — işbu kanun 1 Mart 1341 ta
rihinden Hudut ve Sevahil Sıhhiye idaresi Muvaze
ne Kanununun mevkii meriyete vazı tarihine kadar 
muteberdir. 

Beşinci madde — Işibu kanunun icrasına Sıhhi
ye ve Muaveneti içtimaiye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

VEHBt B£Y (Karesi) — Maliye Vekilinden bir 
sual soracağın} efendim; 

REÎS — Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) (Maliye 
Vekili yok sesleri) Efendim; şimdi müzakeresini 
kabul buyurdunuz Vekile telefon edildi. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Bendeniz bir sual so
racağım. Hükümete aittir. Bugün Mart 8'dir, se
kiz gündür I^ükümet hangi kanuna müsteniden rü
sumu sıhhiyeyi tahsil ediyor? 

MUVAZEİSTEt MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim; buna encümen cevap verebilir. 

RElS — Efendim; encümen buna cevap verebi
lir diyorlar. 

VEHBt BEY (Karesi) — Madem Hükümeti de
ruhte ediyorlar. Cevap versinler; (Handeler) 

MUVAZEKEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ŞAKIR BEY (Çatalca) — Hükü
meti deruhte letrniyoruz. Rüsumu sıhhiye, varidatı 
umum'iyemizdendir. Varidatı umumiyenin cibayeti 
içiin Muvazenei Umumiye Muvakkat Kanuniyle 
müsaade buyurmuştunuz. Binaenaleyh Hudut ve 
Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti de o müsaadeye binaen 
tahsile mezundur. (Güzel sesleri) 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? Kanu
nun Heyeti Umumiyesini kâfi görüp maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... KaJbui 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilme
si kabul olunmuştur. 

Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyeti 1341 senesi 
bütçesinin mevkii meriyete vazma kadar tahakkuk 
edecek hidemata sarf olunmak üzere yirmi dokuz bin 

liranın tediyesine dair kanun 

Madde 1. — 1341 senesi Hudut ve Sevahil Sıh
hiye Müdiriyeti Bütçe Kanununun mevkii meriyete 
vazma kadar ifa olunacak hidemat ve iktisap oluna
cak hukuk muteberdir. Bu müddet içinde maaşattan 
gayrı mevadı mühimme ve müstaceleye sarf edil
mek ve bilâhare senei mezkûre bütçesin'in muayyen 
tertiplerinden mahsup olunmak üzere yirmi dokuz 
bin linanm sarfiyatı muvakkate suretiyle tediyesine 
mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Birindi madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu müddet zarfında kavanin ve ni
zamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edilmekte 
olan varidatın cibayetine devam olunur. 

VEHBt BEY (Karesi) — Efendim; soruyorum 
encümene, bu maddeyi niçin koymuşlardır? 

MUVAZENE! MALtYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ŞAKIR BEY (Çatalca) — 
Efendim; bu madde, oraya şeklen vaz edilmiştir. 
Bundan başka bir şey değildir. Diğerlerinin esasını 
kabul ettiğimiz için, o esastan ayrılmamak için koy
duk. 

VEHBt BEY (Karesi) — Haşivven konmuştur. 
REİS — ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsm... 
İkinci madde kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf ve un
van ve maaşları hususunda 1340 senesi Bütçesi ve 
kadrosu caridir. 

REtS — Üçüncü madde hakkında mütalâa var 
mı efendim? Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsm... 
Üçüncü madde kabul edimiştir. 

Madde 4. — işbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
Hudut ve Sevahil Sıhhiye idaresi Muvazene Kanu
nunun mevkii meriyete vazı tarihine kadar muteber
dir. 
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REİS — Dördüncü madde hakkında mütalâa 
var mı efendim? Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kaibul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Beşinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? Beşinci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umurniyesini tayini 
esami ile diğer lâyihalarla beraber reyi âlinize arz 
ederim. 

3. — Öksüz Yurtları Müdiriyeti Umumiyesi 1341 
Bütçesinin mevkii meriyete vazına kadar tahakkuk ede
cek hidemata sarf olunmak üzere altmış bin liranın 
tediyesine dair (1/640) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazene i Maliye Encümeni mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi Riya'se'ti Celilesine 

Öksüz Yurtları Müdiriyeti Umumiyesi Bütçesi 
henüz tasdik edlitaıetd'iği cihetle tahakkuk edecek ma
sarifi mübreme ve müstiaceleye sarf edilmek üzere 
masarifi muvakkate suretiyle altmış bin liranın sar
fına mezuniyet itası hakkında Maarif Vekâleti Celi-
lesince teklif olunan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
1.3.1341 tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye leffen tak
dim kılınmıştır. Muktezasınım ifa ve neticesinin 
inhasına müsaade buyrukna'sını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Kanun lâyihası 
Madde 1. — Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumi

yesinin 1341 senesi Bütçesinin tasdikline kadar tahak
kuk edecek masarifi mübreme ve müstacelelesini se-
nei merkume bütçesiyle tahsis olunacak mebaliğe 
mahsuben ve sarfiyatı muvakkate suretiyle altmış 
bin lira sarf ve tediyeye mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — Öksüz yurtlarına ait envanı varidat
tan tahakkuk edecek aksamını 1341 bütçesine mah
suben tahsile mezuniyet verilmiştir. 

Madde 3. — tşbu kanun ahkâmı 1 Mart 1341 
tarihinden Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 bütçesinin tarihi tasdikine kadar meridir. 

Madde 4. — tşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Şükrü Kaya 
Maarif Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhâlik 

Nafia Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Mazhar 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
«Öksüz yurtları» müdüriyeti umumiyesi 1341 se

nesi bütçesinin mevkii meriyete vazına kadar masa
rifi muvakkate suretiyle altmış bir liranın sarfına 
mezuniyet itası hakkında Başvekâletten mevrut lâyi
hai kanuniye Encümenimizce tetkik ve müzakere 
olundu. Mezkûr kanun lâyihası mütekaddim mülhak 
bütçeler hakkında Heyeti Celilece kabul buyrulan 
esasat dairesinde tadil kılınmış olmakla berayi tas
dik takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi namına 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Ahmet Remzi 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Trabzon 
Şefik 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 

1341 senesi öksüz yurtlan müdiriyeti umumiyesi 
bütçe kanununun mevkii meriyete vazına kadar ifa 
olunacak hidemat hakkında lâyihai kanuniye. 

Birinci madde — 1341 senesi «Öksüz Yurtları» 
Müdüriyeti Umumiyesi Bütçe Kanununun mevkii 
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meriyete vazına kadar ifa olunacak hidemat ve ikti- j 
sap olunacak hukuk muteberdir. Bu müddet içinde 
maaşattan gayrı mevaddı mühimme ve müstacelede 
sarf edilmek ve bilâhare senei mezkûre bütçesinin 
muayyen tertiplerinden mahsup olunmak üzere 
60 000 liranın sarfiyatı muvakkate suretiyle tediyesi
ne mezuniyet verilmiştir. 

İkinci madde — Bu müddet zarfında kavanın ve 
nizamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edil
mekte olan varidatın cibayetine devam olunur. 

Üçüncü madde — Bu kanunun müddeti meriye-
tince teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf 
ve unvan maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve 
kadrosu caridir. 

Dördüncü madde — İşbu kanun 1 Mart 1341 ta
rihinden «öksüz yurtları müdüriyeti umumiyesi mu
vazene Kanununun mevkii meriyete vazı tarihine ka
dar muteberdir. 

Beşinci Madde — işbu kanunun icrasına Maarif 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı efendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; yine aynı su
ali soruyorum. Aynı cevabı verecekler. Nazarı dik
katlerine arz ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Nerede buluruz 
böyle Mebusu ki sualini de, cevabını da kendi veri
yor? 

REİS — Efendim, başka mütalâa yok, kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi kâfi görüp 
maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Öksüz yurtları müdiriyeti umumiyesi 1341 senesi 
bütçesinin mevkii meriyete vazına kadar tahakkuk 
edecek hidemata sarf olunmak üzere altmış bin li
ranın tediyesine dair kanun. 

Madde 1. 1341 Senei öksüz yurtları müdiriyeti 
umumiyesi bütçe kanununun mevkii meriyete vazı
na kadar ifa olunacak hidemat ve iktisap olunacak 
hukuk muteberdir. Bu müddet içinde maaşattan gay
rı mevadı mühimme ve müstaceleye sarfedilmek ve 
bilâhare senei mezkûre bütçesinin muayyen tertip
lerinden mahsup olunmak üzere altmışbin liranın 
sarfiyatı muvakkate suretiyle tediyesine mezuniyet 
verilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu müddet zarfında kavanin ve 
nizamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edil
mekte olan varidatın cibayetine devam olunur. 

REİS — İkinci madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdimininin sınıf ve un
van ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve 
kadrosu caridir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun 1 mart 1341 tarihin
den Öksüz yurtları Müdüriyeti umumiyesi muva
zene kanununun mevkii meriyete vazı tarihine ka
dar muteberdir. 

REİS — Dördüncü madde hakkında mütalâa 
var mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanununun icrasına Maarif 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Darülfünun Emanetinin 1341 senesi bütçe
sinin mevki meriyete vazına kadar tahakkuk edecek 
hedematına sarf olunmak üzere yirmibes bin liranın 
tediyesine dair (1/641) numaralı kanu nlâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okuyacağız: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
2 . 3 . 1341 

1341 senesi Mucazenei Umumiye Kanununun 
mevkii meriyete vazına kadar Darülfünun Emaneti
nin Mart ayı zarfında tahakkuk edecek hidematına 
sarf olunmak üzere yirmibes bin lira tahsisatı mu
vakkate itasına mütedair Maarif Vekâleti Celilesince 
teklif olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 . 3 . 1341 
tarihli içtimamda ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye lef fen takdim kılın
mıştır. İcabının ifa ve neticesinin inhasına müsaade 
buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
mevkii meriyete vazına kadar Darülfünun emanetince 
ifa olunacak hidemat hakkında kanun. 
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Madde 1. — Darülfünun emanetinin bin üçyüz-
kırkbir senesi Mart ayı zarfında tahakkuk edecek hi-
dematına sarf olunmak üzere yirmibeş bin lira tahsi
satı muvakkate ita olunmuştur. 

Madde 2. — Senei merkume bütçesinin mevkii 
meriyete vazına kadar bin üçyüzkırk bütçesiyle kad
roları tatbik olunacaktır. 

Madde 3. — Kavanin ve nizamat ve usulü mev-
zuasına tevfikan cibayet edilmekte olan harçlar ke-
makân istiyfa olunur. 

Madde 4. — îşbu kanunun icrasına Maarif ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Mahmut Esat 
Bahriye Vekili Dahiliye Vekili 

îhsan Cemil 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Şükrü Kaya Mustafa Abdülhâlik 
Maarif Vekili Nafia Vekili 

Saraçoğlu Şükrü Feyzi 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
5 . 3 . 1341 

Darülfnnun emanetinin 1341 senesi bütçesinin 
mevkii meriyete \a?:na kadar tahakkuk edecek hide-
nıatına sarf olunmak ü/ere 25 000 lira tahsisatı mu
vakkate itasına dair IIKÜmenimize muhavvel kanun 
lâyihası tetkik ve müzakere olundu. Mezkûr kanun 
lâyihası diğer mülhak bütçeler hakkında kabul edi
len esasat dairesinde tadıl kılınmış olmakla berayi 
tasdik Heyeti Celileye arz ve takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Çatalca Çatalca 
Şakir Şakir 

Aza 
Konya Gaziantep 
Fuat Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Maraş Sivas 
Mithat Halis Turgut 

Aza Aza 
Giresun Trabzon 

Musa Kâzım Şefik 

1341 senesi Darülfünun Emanetinin Bütçe Kanu
nunun meriyete vazına kadar ifa olunacak hidematı 
hakkında lâyihai aknuniye. 

Birinci madde — 1341 senesi Darülfünun Emane
ti Bütçe Kanununun mevkii meriyete vazına kadar 
ifa olunacak hidemat ve iktisap olunacak hukuk mu
teberdir. Bu müddet içinde maaşattan gayrı mevaddı 
mühimme ve müstaceleye sarf edilmek ve bilahara 
senei mezkûre bütçesinin muayyen tertiplerinden mah
sup olunmak üzere 25 000 liranın sarfiyatı muvak
kate suretiyle tediyesine mezuniyet verilmiştir. 

ikinci madde — Bu müddet zarfında kavanin ve 
nizamat ve usulü mevzuasma tevfikan istiyfa edilmek
te olan varidatın cibayetine devam olunur. 
• Üçüncü madde — Bu kanunun müddeti meriye-

tince teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf ve 
unvan ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve 
kadrosu caridir. 

Dördüncü madde — işbu kanun 1 Mart 1341 ta
rihinden Darülfünun emanetinin muvazene kanunu
nun mevkii meriyete vazı tarihine kadar muteberdir. 

Beşinci madde — işbu kanunun icrasına Maarif 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REtS — Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 
hakkında mütalâa var mı? Heyeti Umumiyesini kâ
fi görüp maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Darülfünun Emaneti 1341 senesi bütçesinin mev
kii meriyete zavına kadar tahakkuk edecek hidema-
ta sarf olunmak üzere yirmibeş bin liranın tediyesi
ne dair kanun. 

Ma.dde 1. — 1341 senesi Darülfünun emaneti büt
çe kanununun mevkii meriyete vazına kadar ifa olu
nacak hidemat ve iktisap olunacak hukuk muteberdir. 
Bu müddet içinde maaşattan gayrı mevaddı mühim
me ve müstaceleye sar fedilmek ve bilahara senei 
mezkûre bütçesinin muayyen tertiplerinden mahsup 
olunmak üzere yirmibeş bin liranın sarfiyatı muvak
kate suretiyle tediyesine mezuniyet verilmiştir. 

REtS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. —Hİfu müddet zarfında kavanin ve ni
zamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edilmek
te olan varidatın cibayetine devam olunur. 

REtS — ikinci madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Bu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdemininin sınıf ve un
van ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve kad
rosu caridir. 

REÎS — Üçüncü madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — îşbu kanun 1341 tarihinden Darül
fünun emanetinin muvazene kanununun mevkii meri
yete vazı tarihine kadar muteberdir. 

REİS — Dördüncü madde hakkında mütalâa var 
mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — îşbu kanunun icrasına Maarif ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Efendim; celseyi açıyorum. 

Takrirler 
REİS — Sabah celselerinin ilgası hakkında Ka

resi Mebusu Vehbi Beyin ve bir de Pazar günü sabah 
celsesinin kaldırılması hakkında Gümüşhane Mebusu 
Zeki Beyin takrirleri vardır okunacaktır: 

6. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, sabah celsele
rinin ilgasına dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Bütçe Marttan evvel çıkamadığı ve encümenler 

teşekkül eyleyemediği cihetle badema sabah celse
lerinin ilgasını teklif eylerim. 

8 Mart 1341 
Karesi 

Mehmet Vehbi 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; izahat verece

ğim. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; maddelerinin müzakeresi hitam bulan 
bu lâyihaların heyeti umumiyelerinin reye vazını cel-
sei atiyeye terk ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evkafı çıkarsak ol
maz mı? 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır 
efendim; o mülhak bütçedir. 

REİS — Efendim; öğleden sonra bermutat içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 11,45 

7. — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin, Pazar gün
leri sabah celsesisinin ilgasına dair takriri. 

Yevmî sabah ve öğleden sonra akdedilen celseler 
münasebetiyle encümenlerde teraküm etmiş birçok 
evrak bulunduğundan haftada bir gün olsun Pazar 
günü öğleden akdem encümenlerde teraküm eden ev
rakın çıkarılması için Meclisi Âlinin karar vermesini 
teklif eyelerim. 

Gümüşhane 
Zeki 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; malumu âli
leri sabah celselerini Marttan evvel bütçeyi yetiştire
lim diye kabul etmiştik. Halbuki Marttan evvel büt
çeyi yetiştiremedik. Bütçenin kalan kısımları burada 
ancak bir resmi geçit yapacaktır. Bendenizin kanaa
tim budur. Arkadaşlarım iştirak eder etmez, ona bir 
şey diyemem, hükümetten bazı ricalarda bulunaca-

!>•<« 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat: 2,00 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 
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ğız. Çünkü zam yapmak ihtimali yoktur. Mümkün 
ise tenzilât yapmak ihtimalini arayacağız. Bazı nok
taları da hükümetimizin nazarı dikkatine vaz et
mekten ibarettir. Bu itibarla zaten kalmış olan üç beş 
bütçe vardır. Onları öğleden sonraki içtimalarda da 
çıkarabiliriz. Sabahları da hükümet işi ile meşgul 
olur, biz de encümenlerde çalışırız. Şimdiye kadar 
hiç encümenlere devam edip işe başlayamadık. Mu-
hakemat heyetinde, muhakemat encümeninde, diğer 
encümenlerde birçok birikmiş evrak vardır. Bir de 
sabah celsesi olduğu için arkadaşlarımızın bir kısmı 
sabah celsesine diğer bir kısmı da öğle celsesine ge
liyor. Yani muntazaman devam edemiyoruz. Tabiî
dir ki sekiz on saat mütemadiyen içtima halinde 
devam etmenin ihtimali yoktur. Onun için istirham 
ediyorum. Sabah celselerini kaldıralım, encümenler
de çalışalım. Öğleden sonra kemafissabık içtima ede-̂  
lim. 

REİS — Efendim; Vehbi Beyin teklifi umumi
dir. Zeki Bey ise; yalnız Pazar günü sabahı diyor. 

•• ZEKt BEY (Gümüşhane) — Bendeniz de Vehbi 
Beyin takririne iştirak ediyorum. 

REİS — Zeki Bey de Vehbi Beyin teklifine işti
rak ediyor. Şimdi Vehbi Beyin takririni reye vaz 
ediyorum. Teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; bir istirhamım 
var: Ruznamenin onuncu maddesinde; «Devlet or
manlarından köylülerin intifa hakkı Kanunun ikin
ci maddesine bir fıkra tezyiline dair» bir teklifte 
bulunmuştum. Bu meselenin birinci müzakeresi ic
ra edilmişken ikinci müzakeresi beş gün sonra ya
pılacaktır. Halbuki yirmi gün oldu, bu iki satırlık 
bir madde hâlâ beklemektedir. İstirham ediyorum 
bunu şimdi çıkaralım. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim; ruznameye geldiğimiz za
man teklifinizi reye vazederim. Efendim; sabah cel
sesinde kabul buyurulan üç tahsisatı munzama lâ
yihasının heyeti umumiyetini tayini esami ile reye 
arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kır
mızı rey varakalarını istimal buyuracaklardır. 

(Kozan dairei intihabiyesinden istihsali ârâya baş
landı) 

REİS — Efendim; reylerini istimal etmeyen ze
vat lütfen istimal buyursun. İstihsali ârâ hitam bul
muştur. 

Efendim; neticei ârâyi arz ediyorum: Hudut ve 
Sahil Sıhhiye Müdüriyeti 1341 senesi muvakkat büt
çesinin mevkii meriyete vazına kadar tahakkuk ede-

j cek hidemata sarfolunmak üzere yiımidokuz bin li-
I ranın tediyesine dair Kanunda 145 zat reye iştirak et-
I miş ve 145 rey de kabuldür ki kanun 146 rey ile ka-
I bul edilmiştir. 
I Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesi 1341 se-
I •*' 

I nesi bütçesinin mevkii meriyete vazına kadar tahak-
I kuk edecek hidemata sarfolunmak üzere altmış bin 
I liranın tediyesine dair Kanuna iştirak eden azanın 
I adedi 147, kabul eden 147'dir. Binaenaleyh kanun 
I 147 rey ile kabul edilmiştir. 
I Darülfünun emaneti 1341 senesi bütçesinin mev-
I kii meriyete vazına kadar tahakkuk edecek hidema-
I ta sarfolunmak üzere yirmibeş bin liranın tediyesi-
I ne dair Kanuna iştirak eden zevatın adedi 145, ka-
I bul 145'tir. Binaenaleyh kanun 145 rey ile kabul edil-
I mistir. 
I Tezkereler 
I 1. — Antalya Mebusu Amet Saki Bey ve rüfeka-
I sının; umum memurin Kanunu unvanlı teklifi kanu-
I nişinin tehiri müzakeresine dair Başvekâlet tezkeresi. 
I REİS — Efendim; ruznamenin dördüncü mad-
I desine geçmeksizin Başvekâletten gelen bir tezke-
I re vardır okunacaktır. 6/1 - 83 müstaceldir. 

8 . 3 . 1341 

I Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dâhiliye Vekâleti Celilesinden mevrut 7 . 3 . 1941 

I tarih ve 1342 numaralı tezkerede Hükümetin nok-
I tai nazarına göre umum memurin için bir lâyihai 
I kanuniye ihzar edilmekte olduğundan mezkûr lâyi-
I hanın takdimine kadar Antalya Mebusu Ahmet Sa-
I ki Bey ve rüfekası taraflarından teklif edilmiş ve 

ruznameye alınmış olan lâyihai kanuniyenin tehiri 
I müzakeresi r'ica edilmiş olmakla muktezasının ifa 

ve neticesinin inhasına müsaade buyurulmasım rica 
I eylerim efendim. 
I Başvekil 
I İsmet 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; rüfekadan Ah
met Saki Bey ile onbeş kadar arkadaşı - belki daha 
fazla - bir teklifi kanunide bulunuyorlar. Umum Me-

I murin Kanunu. Bu, encümenlerden hangisine gitsin 
diye Heyeti Celilenizde görüşülüyor. Her encüme-

I ni alâkadar ettiği için her encümenden bir arkadaş 
iştirak ile bir encümeni fevkalâde teşekkül etsin, 

I bir encümeni mahsus teşekkül etsin, orada tetkik 
edilsin buyuruluyor. O encümen teşekkül ediyor, 

I tetkik ediyor. Encümen teşekkül eder etmez maka
mı riyasete, Meclis Riyaseti Celilesine bir tezkere 

I gönderiyor ve diyor ki; her vekâlete tebligat yapıl-
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sın, böyle jbir kanun tanzim edilecektir. Vekâletler 
noktai nazarını müdafaa etmek üzere bizzat Vekil 
Beyefendiler teşrif buyursunlar veyahut salâhiyat-
tar kıldıkları herhangi bir memuru göndersinler di
yor. İkincili; vekâletlerde şimdiye kadar memurlar 
hakkında tatbik edilen, emir, nizam, talimat ka
nun - her ;ne meri ise - bunları da encümene tevdi 
buyursunlar, encümen bunlar üzerinde de işlesin di
yor. Encümeniniz bu tezkereleri yazdıktan sonra 
her vekâletten muhtelif zamanlarda bazıları gel
di, bazı vekâletlerden hiç gelmedi. 

Maliye, Dâhiliye, Adliye, Hariciye vekâletleri ile 
Topu Müdüriyeti Umumiyesinden muntazaman de
vam ettiler! ve kanun tetkik edildi. Bu kanun tet
kik edilirken arkadaşlarınız Avrupa'da mevcut ka-
vanin ve müdevvenata usullere nazaran ne yolda ha
reket etmek lâzımdır, mevcut ahkâm nedir? Bunla
rı takip vej tetkik etti ve iki ay mütemadiyen çalış
tıktan sonra bir lâyihai kanuniye vücuda getirdi ve 
bu lâyihai kanuniyeyi getirirken de memleket maki
nesinin muntazam surette işlemesi için en ziyade lü
zumlu olan) bir kanunu getirdiğine kanii oldu. Umu
mî bütçeniıj. müzakeresi sırasında mütemadiyen bun
dan bahsedildi ve bendeniz zannediyorum ki; bütün 
Meclisimizce - Zeki Bey biraderimiz müstesna olmak 
üzere kabulj edilmiş olan umdelerden sekizinci um
deyi tatbik jettiğimize kanii olurken şimdi tasdik etti
ğimize kaiii oldum. Onu da okuyacağım. Sekizinci 
umde «halk̂  umurunun azamî süratle intacı, faslı, 
muktedir, rimstakim bir silsiJei memurinin kemali 
intizamla vş usul, kanun . dairesinde iş görmesine 
mutevekkif olduğundan sınıfı memurin bu noktai 
nazardan ikmal edilecek ve bütün şuabatı devlet 
daimî teftiş, ve murakabeye tabi tutulacaktır. Di
ğer taraftan memurinin azil ve nasbi, terfii, masuni
yeti, mesuliyeti, teküt ve taltifleri tespit edilecek
tir. Münevveranı memleketten ve mesaliki muh
telife ihtisas! erbabından şuabatı umuru devlette 
nafi bir surette istifade edilmek mukarrerdir. 

Zannederim bu lâyiha manzum âliniz olmuştur. 
Bütün bu esaslar nazarı dikkate alınarak tanzim edil
miştir. Hükümet şimdiye kadar bu lâyihanın tekli
finden haberdardır. Üç aydan beri hemen aym mev
kii muhafaza, eden zevatın tekrar bunu tehir etmesi 
bendenizce doğru değildir. Ne vakite kadar bu te
hir edilecektir, ne vakit lâyiha Heyeti Umumiyeni-
ze gelecektir? Bu umdeler ilân edildiği zaman Mec
lisi Âlinin iki sene müddeti vardı. Binaenaleyh iki 
sene zarfında şu vaatları mevkii icraya getirmesi bor

cu idi. işte o borçlardan birisini ödemek üzeredir. 
Bunu neden geri bırakıyorlar? Hikmetini bendeniz 
anlayamadım. Eğer noktai nazarlarına muhtelif nok
talar varsa Heyeti Umumiyede dermeyan ederler ve 
bittabi Meclisi Âli makûl ve mantikî gördüğü herhan
gi teklifi kabul eder. Bu itibarla bendeniz teahhü-
rünün muvafık olmadığını arz ederim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Muhterem efendiler; Saki Bey tarafından teklif 
edilerek Memurin Encümeni tarafından tetkik ve 
Heyeti Âliyenize takdim kılınan memurin Kanunu, 
heyeti umumiyesi itibariyle hakikaten fevkalâde bir 
eserdir. Vehbi Beyefendinin izah buyurdukları veçhi
le bunun derhal çıkarılması, memlekette müstakâr 
bir memuriyet hayatının tesisine vasıta olacağın
dan dolayı büyük bir eserdir. Ancak memleketteki 
Hükümet idaresinin istikrarını temin; asayiş ve in
zibat hususlarında vesair hususatta daha mükemmel 
işleyebilmesini ternin etmek noktai nazarından he
yeti umumiyesi itibariyle Hükümetin bu kanun hak
kında bazı tekâlifi vardır. Bu tekâlifin tetkiki ve 
bu kanunla beraber müzakere edilmek üzere Heye
ti Âliyenize takdimi uzun zamana mutevekkif ol
mayacaktır. En kısa bir zamanda Meclisi Âliye tak
dim edileceğini teminen vaat ederim. (Reye sesle
ri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Evvelce reye vazedilmiş 
ve Meclisi Âlice takdimen ve tercihan müzakeresi 
kararı verilmişti. Eğer Meclisi Âli on gün evvel ver
diği kararı bugün bozacaksa diyecek yoktur. (Reye 
sesleri) 

REİS — Efendim; memurin Kanununun tehiri 
müzakeresini teklif eden Başvekâlet tezkeresi mev
zuu müzakeredir. Binaenaleyh başka mütalâa yok
sa Başvekâletin tehiri mutazammın olan teklifini 
reye arz ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Gününü bilelim. (Reye 
sesleri) 

REİS — Vehbi Bey; söz mü istiyorsunuz? 
VEHBİ BEY (Karesi) — Evet. 
REİS — Buyurun, û 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim biliyorum ve
receğiniz kararı vereceksiniz. (Handeler) Fakat ben
deniz vazifei vicdaniyemi ifa edeyim. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Herkes vazifei 
vicdaniyesini ifa ediyor. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Sizin içtihadınız öy
le, benim içtihadım böyle. Şimdi efendim onbeş gün 

| evvel takdimen ve tercihan müzakere edilmesini ka-
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bul ettiğiniz bir kanunun encümendeki müzakere
sinde; bugün mevkii iktidarda bulunan zevatın, müs
teşarları, memurin müdürleri bulunuyordu. Ve bun
ların reylerini, mütalâalarını nazarı dikkate aldık. 
Şimdi neden tehir ediyoruz? Ve ne vakite kadar te
hir edeceğiz? 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Ben on güne ka
dar yakın bir zamanda... 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Binaenaleyh bende
niz teklif ediyorum. Madem ki eski karardan dönü
lecek, dönerken bir gün tespit edelim de filân gün 
tekrar müzakere edilmek üzere diyelim. Çünkü son
ra (takdimen ve tercihan) nın mânâsı kalmaz. Bu ka
rarı Meclisi Âli vermiştir. Meclisi Âli vermiş olduğu 
kararı senesi içinde nakz edemez. Meclisi Âlinin Ni-
zamnemei Dâhilisi mucibince bir sene zarfında ver
diği karar o sene zarfında nakz edilemez. Ertesi se
nesine kalır. Mahaza madem ki bu nizamsızlık ya
pılacak hiç olmazsa daha mahdut ve daha yakın 

REİS — Efendim; ruznamenin dördüncü mad
desi tütün ve sigara kâğıtlarının İntişarlar tdaresi 
hakkındaki Kanun lâyihasıdır. (Gürültüler) Fakat 
müsaade buyurunuz söyleyeceğim, ikinci müzakere
si için nizamnamemizde muayyen olan müddeti çok
tan geçmiş olan bir maddelik bir kanun teklifinin 
müzakeresini Şükrü Bey teklif ettiler. İkinci defa mü
zakeresi için muayyen olan müddeti * çoktan geçmiş
tir. Zaten bir maddeliktir. Tensip buyurursanız bu 
dördüncü maddeden evvel o maddenin müzakeresi
ne geçelim. Bunu kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsın... 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Madde nedir? 
REİS — Efendim; ruznamenin onuncu madde

sinde ikinci defa müzakeresi icra edilecek bir teklif 
var. Bu teklif beş gün sonra müzakere edilecekken bir 
ay kadar tehir edilmiştir. Şükrü Bey ikinci müza
keresinin bugün icrasını teklif ediyorlar. Şimdi icra
sını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ka

fi) Birinci müzakeresi 12 nci ciltte 39 ncu İçti
ma Zabıt Ceridesindedir. 

yapalım ve gününü bilelim. Allahın gelecek günü 
çok, hangi gündür bilelim. (Reye sesleri) 

REİS — Başka mütalâa yoktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
sabahları dahi içtima edilmek üzere Meclisten bir 
karar alınmıştı. Vehbi Beyefendinin bugünkü tak
riri ile bozuldu. Bu usulü kendisi bozmuş oldu. (Han
deler) 

REİS — Efendim; Başvekâletin tezkeresi sarih
tir. Hükümetçe tanzim edilen lâyihanın takdimine 
kadar memurin Kanununun tehiri müzakeresi tek
lif ediliyor. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Tehiri kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsınlar... Hükümetin ihzar etmiş olduğu lâyihanın 
Meclise takdimine kadar Ahmet Saki Beyin teklifi 
tehir edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hükümet 
lâyihai çabuk getirsin. (Allah rahmet eylesin sesle
ri) 

bul etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir. 

15 Nisan 1340 tarih ve 484 numaralı (Devlet or
manlarından köylülerin intifa hakkı Kanunu) nun 
ikinci maddesine müzeyyel Kanun. 

Madde 1. — Birinci madde mucibince köylülere 
ve köylü mahiyetindeki kasaba ahalisine İra edile
cek odun, kömür maktaları lüzum ve icabatı mahal-
liyeye göre üç senelik ihtiyaca tekabül etmek üze
re tâyin ve tahdit ile birden ruhsatname verilmesi 
dahi caizdir. Şu kadar ki bu üç sene zarfında eşhas 
üzerinde tebeddülat vukuu takdirinde heyeti ihti
yariye bunu senesi içinde Orman İdaresine bildir
meye mecbur olduğu gibi üç seneye mahsus olarak 
ruhsatname almış olan ahali dahi her seneye isabet 
eden miktarı tecavüzle fazla katiyat yapmaktan 
memnudur. Aksi halde ruhsatname iptal ve fazla 
kat veya nakledilen miktar zabt ve müsadere olunur. 

REİS — Efendim; fıkrai müzeyyelenin ikinci mü
zakeresidir. Tadilname veren de yoktur. Binaenaleyh 
bu maddei müzeyyeleyi aynen reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. •— İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

5. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Devlet orman
larından köylülerin intifa hakkı Kanununun ikinci 
maddesine bir fıkra tezyiline dair (2/382) numaralı 
teklifi kanunisi ve Ziraat Encümeni mazbatası (1) 
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REİS T~ Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Kabiıl etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — îşbu kanunun icrasına Ziraat Veki
li memurdur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim; ruznamede tütün ve sigara kâğıtları
nın İnhisarlar İdaresi hakkında iki kıta Kanun lâ
yihası ve Tütün Encümeni mahsusunun mazbatası 
vardır. Müzakeresine geçiyoruz. 

6. — Tütün muamelâtının sureti idaresini tayin 
eden ahkâma dair kanun lâyihası (1/502) ile tütün 
v? sigara kâğıdının inhisar tahtında idaresi hakkın
da olup, evvelce takdim kılınan kanun lâyihasında 
icra kılınan tadilât hakkında (1/584) numaralı ka
nun lâyihası ve Tütün Encümeni mazbatası. 

MALİYE VEKİLİ HASAİN BEY (Traibzon) — 
Efendim;! ruznaımenin bu maddesi gerek Heyeti Ge-
f'jznm, gerek ıbütün rniilfetiiın noktai nazarına göre 
haizi ehemmiyet bir meseleye temas ediyor. Bidaye
tin hükümet tarafından tespiiit edilen şekil ile bu iş 
için suırtstS mahsusada teşkil' buyurduğunuz encümeni 
mahsusun kararları ehemmiyetli ayrılıkları ihtiva 
eder. Bu Ihususlta yani hükümetin noktai nazarını He
yeti CeliHJeye arz edebilmek için henüz Maliye Ve-
kâfotd fırsat bulmuş değildir. Bunun içiin Heyeti Ce
lbenizden pazara kadar müsaade istirham edtiyoruım. 
Ta ki hükümetçe aramızda konuşalım ve hükümsün 
de noktai nazarı taayyün'etsin. Ondan sonra Heyeti; 
Oelüfede müzakere ederiz ve memleket için hayırlı 
olan yol l tutulur. Onun içün, hükümetin noktaü na
zarı tespit edilmek üzere bunun, tehirini isitirhaım 
ediyorum. 

REİS I — Efendim; bu lâyihanın gelecek pazara 
'kadar taîiM müzakeresini Maliye Vekilli Bey teklif 
ediyor. Mütalâa var mı efendim? Bu teklifi kabul 
edenler lütfen ellerinli kaMırsıriar... Kabul ©taıeyen-
iar elerini kaldiırsınlar... Talk kabul ediimiştir. 

7. — Memurini Mülkiye Mazuliyet Kanunu ile 
Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunlarının bazı mevadı-
nın tadiline dair (1/286) numaralı Kanun lâyihası ve 
Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenlerinin müş
terek mazbataları vardır. Bunun üzerinde müzakere 
cereyan edecektir. (1) 

REÎS — Efendim; kanun lâyihasının heyeti umu-
miyesi hakkında mütalâa var mı? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
biraz evvel müzakeresini tehir ettiğimiz memurin 
Kanununda, şildimi mevzubahis olan mazuMyet ve te
kaüt hakkında birtakım ahkâm vardır. Şimdi ondan 
evvel bu Kanunu kabul edersek bir hafta sonra da o 
Kanunu kalbul edersek bir tenakus hâsıl olacaktır. 
Binaenaleyh onunla birleşmek lâzımdır. Bunun da 
tehir olünmaısı lâzım gelir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu, o ka
nunla alâkadar değildir Reis Bey. 

REİS — Bfendlim; Mazhar Müfit Beyefendi, bu
nun Memurin Kanunu ile tevhiiden müzakeresini 
teklif edûyorlar, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
o kanun bununla alâkadar değildir. Bu kanun, ş'im-
dı'ye kadar mazuliyet maaşı alanları, "belki on seneden 
beri mazuliyet maaşı alanlara aittir. Yapacağımız 
kanunda buna dair mazuliyet ve tekaüt maaşı baş
kadır ve o kanun, neşrimden sonra tatbik ©dülecektiir. 
Bu kanunla alâkadar değildir. Şimdi müzakeresi lâ
zımdır. On seneden beri mazuliyet maaşı almakta 
devam edenler var. Bu kanun onların tasfiyesi için
dir, 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Esbabı mucilbe 
mazbatasında zükredildiiği veçhile bu kanun teklif 
edildiğinde hükümet tarafından başka bir şekilde 
'tckOİ'f edilmiştir. Memurin Kanunu ile bu Kanunun 
bir çok meyadının yekdiğeri ile tamamdyle alâkadar 
cılduğu pek vazıhtır. Bu kanunun ondan ayrılması 
ve bunu bu suretle çıkarmak ibilâhara - arkaidaşımı-
zın buyurdukları veçhile - sakatlığı mucip olacak
tır. Binaenaleyh bendenliz de teklif ediyorum. Tehiri 
müzakeresi lâzımdır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizi) — O kanunla 
alâkadardır Reis Bey; 

(1) İşbu lâyiha zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Efendim; başka mütalâa var mı? (Hayır 
sesleri) Mazhar Müfıiıt Beyefendi bu kanunun - Me
murin Kanunu ile alâkadar olduğundan - Memurin 
Kanunu ile tevhiden müzakerecini teklif ediyorlar. 
Süleyman Sırrı Beyefendi de alâkası olmadığından 
şimdi müzakere edilmesi lüzumundan bahsettiler. 
Evvelâ talik teklifi mukaddemdir. Binaenaleyh Maz
har Müfit Beyin teklifini reyi âlilerine arz ediyorum. 

Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kalldıran... Efendim, tevhiden müza
keresi kalbui edildi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozuk) — Ayam, 
mayanı besleyin bakalım. 

REÎS — On dakika teneffüs efcmıek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 2,55 

»>•« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,45 

REİS : Re is vekili İsmet Bey. 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

Azayı Kiram muamelâtı 
Tahlif 

2. — Gümüşhane Mebusu Cemal Hüsnü ve Kay
seri Mebusu Zeki Beylerin tahlifleri. 

REİS — Yeni mebus arkadaşlarımızın tahlifleri 
icra edilecektir. 

(Gümüşhane Mebusu Cemal Hüsnü, Kayseri Me
busu Zeki beylerin tahlifleri icra edildi.) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

8. — Efradı ailesinin bir kısmını bilâhara celp 
eden memurine muahheren celbettikleri efradı ailele
ri için harcırah itası iktiza edip etmediğini tefsiri hak
kında Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut (3/320) 
numaralı tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni maz
batası. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Reis Beyefendi; ruz-
namenin 23 ncü maddesinde memurin aileleri har
cırahlarına ait Mr tefsir vardır. Divanı Muhaısebat 
bunda tereddüt etmiş ve Meclisi Âlinizden tefsirini 
talep etmiştir. Kavanini Maliye Encümeni de Di
vanı Muhasebat Reisinin huzurunda devairde vuku-
bulan bu tereddüdü izale için tefsir yapmıştır. Bu
nun tehiri erbabı hukuku bittabi sızlandırıyor. Bu
nun takdimen ve tercihan müzakeresini teklif ve ri
ca ediyorum efendim. 

REÎS — Lütfen bir takrir veriüiz efendim. 
ŞEFİK BEY (Devamla) — Encümen namına 

arz ediyorum. 
REİS — Efendim; Şefik Beyefendi encümen na

mına ruznamemizin 23 ncü numarasındaki tefsirin 

tercihan müzakeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul buyur-
maya.nlar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Tefsirin müzakeresine başlıyoruz. 

Divanı Muhasebat 
Adet : 3541-21 2 Kânunuevvel 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müdafaai Milliye Vekâleti Müsteşar Muavini 

Miralay Hüseyin Hüsnü Beyin ailesini kısmen getir
dikten bir müddet sonra münferiden nezdine celp 
eylediği mahdumuna ait harcıraha mütedair olarak 
vürut eden ita emri hakkında vukubulan istizah üze
rine vekâleti müşarinileyhadan varit olan 2 Teşri
nisani 1340 tarihli tezkerede (475) numaralı Kanun
da, Altıncı Avans Kanununun yedinci maddesi ah
kâmı mer'i iken ailesinin bir kısmını nezdine celp 
ederek bunlara ait harcırahı alan memurinin bilâha
ra celp edecekleri diğer efradı ailesi için ayrıca har
cırah verilmiyeceğine dair bir gûna ahkâm bulun
mamasına ve Harcırah Kararnamsinin onibirinci mad-

— 248 — 

http://maya.nl


I : 72 8 . 3 . 1341 C : 3 

desinde ise ailenin her biri için yol masrafı ile bera
ber memurun rubu yevmiyesi nisbetinde seyahat yev
miyesi tesviye edileceği muharrer olup efradı aile
nin meomuumun birden celbine memurun mecburiye
ti hakkında ne Harcirah Kararnamei aslisinde Ve ne 
de Altıncı Avans Kanununun yedinci maddesinde 
bir sarahat olmadığı gibi 475 numaralı Kanun da 
dahi buna dair bir kayıt mevcut olmadığımdan lima-
zeretin sonradan celbedilen diğer kısım efradı aileye 
de harcirah verilmesi iktiza edeceği ve Maliye Vekâ
leti Celilesinin o baptaki tezkeresi suretinin leffen 
gönderildiği izbar kılınmıştır. Esas mesele, ailesin
den bir kısmını valktiyle beraberinde getirerek o va
kit haröiraha ait bazı ahkâmı havi olan 11 Teşrini
sani 338 tarihli Avans Kanununa tevfikan harcıra
hını alıp da muahharen ailesinin diğer kısmını celp 
etmek isteyenlere harcirah verilip verilmeyeceğinden 
ibaret olup Maliye Vekâletinin mezkûr tezkeresinde 
de efradı ailenin mecmuunu birden celbe memurun 
mecburiyetine ve muahharen celbedilen diğer kısım 
efradı ailenin de harcırahtan mahrumiyetine dair 
mevzuatı kanuniyede bir kayıt ve sarahat bulunma
dığı cihetle efradı ailesinin bir kısmını kanunu ahi
rin neşrinden evvel ve bir kısmını da neşrinden son
ra celbeden memurine muahharen celbettikleri efra
dı aileleri içim alelusul harciraih itası iktiza edip, an
cak evvelce celb edilen efradı aile dört nüfustan 
ibaret olduğu takdirde memurun rubu yevmiyesi 
nispetinde evvelce yevmiye verilmiş olacağından be
şinci ile diğerleri için yalnız masarifi hakikiyenin tes
viyesi icap edeceği beyan edilmekte olmasına ve Di
vanca da memurun ailesini muhtelif zamanlarda 
celp edebilmesi salâhiyeti haddizatında badii tered
düt olmayıp ancak 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans 
Kanununun harcıraha müteallik yedinci maddesinde 
miktarı nüfus ne olursa olsun bilûmum aile harcirahı 
memura verilen miktarın nısfını tecavüz edemez 
denilmesine nazaran evvelce ailesinden bir kısmını 
nakleden bir memurun umum efradı ailesine isabet 
eden harcirahı alarak hakkı kanunisini tamamen is-
tiyfa etmiş olacağı cihetle yeni kanunun neşrinden 
sonra eski kanuna istinaden tekrar aile harcirahı al
masına cevazı kanunî görülemediği ve yeniden aile 
harcırahı alabilmesi için memur vaziyetinde yeni
den harciraha istihkakını icap ettirecek bir tebeddül 
vukuu muktazi görülmüş olup, her iki noktai nazar 
dahi içtihaden varit görülmesine binaen keyfiyetin 
tefsiren bir karara raptı hususuna müsaadei celilei 

riyaset penahilerinin sezavar buyrutonası Heyeti Uttıu-
111176 kararı 'ile arz olunur efendim. 

Divanı Muhasebat Reisi Evveli 
Fuat 

Karar : 3 21.1.1341 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Vekâleti müsteşar muavini 

Miralay Hüseyin Hüsnü Beyin efradı ailesini kıs
men getirdikten bir müddet sonra münferiden nezdi-
ne celbeylediği mahdumuna ait harciraha mütedair 
olarak vurut eden ita emri hakkında vukübulan is
tizah üzerine vekâleti müşari ileyhadan varit olan 
2 Teşrinisani 1340 tarihli tezkerede 475 numaralı 
Kanunda 6 ncı Avans Kanununun yedinci maddesi 
ahkâmı mer'i iken ailesinin bir kısmını nezdine celp 
ederek bunlara ait harcırahı alan memurinin bilâha-
ra celp edecekleri diğer efradı ailesi için ayrıca har
cirah verilmeyeceğine dair bir gûna ahkâm bulun
mamasına ve Harcirah Kararnamesinin on birinci 
maddesinde ise efradı ailenin her biri için yol mas
rafı ile beraber memurun rubu yevmiyesi nispetin
de seyahat yevmiyesi ve tesviye muharrer olup ef
radı ailenin mecmuunun birden celbine memurun 
mecburiyeti hakkında ne Harcirah Kararnamei 
aslisinde ve ne de Altıncı Avans Kanununun yedin
ci maddesinde bir sarahat olmadığı gibi 475 numa
ralı Kanunda dahi buna dair bir kayıt mevcut ol
madığından limazeretin sonradan celbedilen diğer 
kısım efradı aileye de harcirah verilmesi iktiza ede
ceği ve Maliye Vekâleti Celilesinin o baptaki tez
keresi suretinin leffen gönderildiği izbar kılınmıştır. 
Esas mesele efradı ailesinden bir kısmını vaktiyle 
beraberinde getirerek o vakit harciraha ait bâzı ah
kâmı havi olan 11 Teşrinisani 1338 tarihli Avans 
Kanununa tevfikan harcirahını alıp da muahharen 
ailesinin diğer kısmını celp etmek isteyenlere harcı
rah verilip verilmeyeceğinden ibaret olup Maliye 
Vekâletinin mezkûr tezkeresinde de efradı ailesinin 
mecmuunu birden celbe memurun mecburiyetine ve 
muahharen celp edilen diğer kısım efradı ailenin de 
harcirahtan mahrumiyetine dair mevzuatı kanuni
yede bir kayıt ve sarahat bulunmadığı cihetle efradı 
ailesinin bir kısmını kanunu ahirin neşrinden evvel 
ve bir kısmını da neşrinden sonra celp eden memu
rine muahharen celbettikleri efradı- aileleri için ale
lusul harciraih itası iktiza edip ancak evvelce celp 
edilen efradı aile dört nüfustan ibaret olduğu takdir-
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de memurun rubu yevmiyesi nisbetinde evvelce yev
miye verilmiş olacağından, beşinci ile diğerleri için 
yalnız masarifi hakikiyenin tesviyesi icap edeceği 
beyan edilmekte olmasına ve Divanca da memur 
ailesini muhtelif zamanlarda celp edebilmesi salâhi
yeti haddizatinde badiî tereddüt olmayıp ancak 
11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanununun har-
ciraha mütaaHik yedinci maddesinde miktarı nüfus 
ne olursa olsun bilûmum aile harcırahı memura ve
rilen miktarın nısfını tecavüz edemez» denilmesine 
nazaran evvelce alilesinden bir kısmını nakleden bir 
memurun umum efradı ailesine isabet eden harcirahı 
alarak hakkı kanunisini tamamen istiyfa etmiş ola
cağı cihetle yeni kanunun neşrinden sonra eski ka
nuna istinaden tekrar aile hardkahı verilmesine ceva
zı kanunî görülemediği ve yeniden aile harcirahı 
alabilmesi için memurun vaziyetinde yeniden har-
clraha istihkakını icap ettirecek bir tebeddülü vuku 
muktazi görülmüş olup her iki noktai nazarın dahi 
içtihaden varit görülmesine binaen keyfiyetin tef-
siren bir karara raptı hususuna dair Divanı Muhase
bat Riyasetinin Meclis Riyaseti Celilesinden muhav-
vel 2 Kânunuevvel 1340 tarih ve 3541/21 numaralı 
tezkere mütalâa ve icıalbı müzakere olundu. 11 Teş
rinisani 1338 tarih ve 269 numaralı Altıncı Avans 
Kanununun harcıraha müteallik olan yedinci mad
desinde «miktarı nüfus ne olursa öjsun bilûmum aile 
harcirahı memura verilen miktarın nısfını tecavüz 
edemez.» 'Diye muharrer olmasına nazaran aile ef
radı her ne suretle olursa olsun efradı, mezkûre ge
rek bir defada ve gerek başka başka zamanlarda nak
lolunmuş olsalar dahi bunlar için memurun alacağı 
(aile masrafı ve yevmiye) miktarının memura veri
lecek harcırahın nısfını tecavüz edemiyeceği ve ancak 
nakledilmiş olan bir kısım aile için verilen harcirah 
miktarı memurun şahsî harcırahına nazaran nısıftan 
noksan ise bilâhara nakledilen ve harciraha müsta
hak olan efradı aile için de evvelce verilmüş olan 
nısıf harcirah arasındaki farkın itası lâzımgelip eski 
kanuna nazaran tahakkuk eden ve henüz tesviye edil
meyen harcirahın yeni kanuna göre tesviyesi icap 
etmiyeceğinden keyfiyetin ona göre tavzihi ile bera
ber Harciraih Kararnamesinin 1, 23, 10 ncu madde
lerinin tatbikinde devairce görülen bazı müşkülât 
ve hadis olan ihtilâfatın halini teminen ve mezkûr 
maddeleri tefsiren dahi berveçhiaiti hususatın tespiti 
muvafık görülerek müstacelen müzakeresi zımnın
da Heyeti Celüleye arzına karar verilmiştir. 

ıini Maliye Encümeni 
Reisi 

Bayezit 
Şefik 
Kâtip 

Karahisarısahip 

Aza 
Denizli 

Nedip Ali 
Âza 

Saruhan 
Kemal 

Mazbata Muih 
Yozgat 

Süleyman S 

Âza 
Van 

Münıip 
Âza 

Giresun 
TaMr 
Âza 
Biga 

Mehmet 

Karar : 23 
1. — Efradı ailesinden bir temini vaktiyle bera

berinde götürerek o vakit harciraha ait bazı ahkâ
mı havi olan 11 Teşrinisani 1338 tarihli Altıncı 
Avans Kanununun yedinci (miktarı nüfusu ne olur
sa olsun bilûmum aile harcirahı memura verilen 
miktarın nısıfını tecavüz edemez) maddesine tev
fikan harcirahmı alıp da muahharen ailesinin diğer 
kısmını celp etmek isteyenlere verilecek harcirah 
«aile masrafı ve yevmiye» mliktarı harcirah ahzına 
salâhiyet kesibedild'iği tarihte meri olan mezkûr ye
dinci maddeye göre ita ve ancak evvel ve âhır aile 
için verilecek miktar memurun aldığı harcirah mik
tarının nısfından noksansa nısfa iblâğ edilir. 

2. — Mülkiye Harcirah Kararnamesinin birinci 
maddesindeki hardirah tabiri (yol masrafı, yevmiye, 
aile masrafı) tabirlerini muhtevidir. 

3. — Açıktan tayin olunan bir memurun ma
hallî memuriyetine kadar ailesine verilecek harcı
rahın mebde noktası ailenin mütemekkün bulunduğu 
ve mazuliyet maaşı almakta iken tayin olunan bir 
memurun ailesi için dahi memurun mazuliyet maaşı 
almakta olduğu mahaldir. 

4. — Bidayeten tayin olunan bir memur, ailesini 
mahallî memuriyetine nakletmeksizin aym mahalde 
diğer bir memuriyete nakledilmliş olsa dahi ailesini 
nezdine oelbettiği vakit evvelki memuriyetine ait 
aile harcirahını almaya istihkak kesbeder. 

5. — Tayin olduğu mahalle ailesini götürmeyip 
de zaitine ait harcırahı alarak mahallî memuriyetine 
yalnız giden ve bir müddet sonra başka yere tahvil 
eden memur ailesine, ailesinin mütemekkin bulun
duğu mahalden itibaren memura son memuriyeti 
mahalline kadar olan mesafe harcirahı verilir. 
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REİS -r- Efendim; bu tefsir kararnamesi beş fık
rayı ihtiva ediyor. Birinci, ikindi, üçüncüsü, dördün
cü, beşinci maddeler denilen şeyler fılkaratı tefsiri-
yedir. Heyeti Umumiyesi hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Fıkraların müzakeresine ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

11 Teşrinisani 1338 tarih ve 669 numaralı (1338 
senesi Altıncı Avans Kanunu) nun yedinci maddesi 
ile 11 Mayıs 1335 tarihli (Mülkiye Harcırah Karar

namesi) nin 1, 10 ve 23 ncü maddelerinin tefsiri 
1. — Efradı ailesinden bir kısmını vaktiyle be

raberinde götürerek o vakit harciraha ait bazı ah
kâmı havi olan 11 Teşrinisani 1338 tarihli Altıncı 
Avans Kanununun yedinci (miktarı nüfus ne olursa 
olsun bilıırniuım aile harcırahı memura verilen mik
tarın nısfım tecavüz edemez) maddesine tevfikan 
harciraihım alıpta muahheren ailesinin diğer kısmı
nı celp etmek isteyenlere verilecek harcirah (aile mas
rafı ve yevmiye) miktarı harcirah ahzına salâhiyet 
kesbedildiği tarihte meri olan mezkûr yedinci mad
deye göre ita ve ancak evvel ve âhır aile için veri
lecek miktar memurun aldığı harcirah miktarının 
nısfından noksansa nısfa iblâğ edilir. 

REİS — Birinci fıkra hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Birinci fıkrayı aynen reyi 
âlinize vaz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın.'.. Aksini reye koyuyorum. Kabul buyur-
mayanlar lütfen el kaldırsın... Birinci fıkra aynen 
kabul edilmiştir. 

2. — Mülkiye Harcirah Kararnamesinin birinci 
maddesindeki harcirah tabiri (yol masrafı, yevmiye, 
aile masrafı) tabirlerini muhtevidir. 

REİS — İkinci fıkra hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) ikinci fıkrayı aynen reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul buyur-
mayanlar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

3. — Açıktan tayin olunan bir memurun mahal
lî memuriyetine kadar ailesine verilecek harcirahın 
mebde noktası ailenin mütemekkin bulunduğu ve 
mazuliyet maaşı almakta iken tayin olunan bir me
murun ailesi için dahi memurun mazuliyet maaşı 
almakta olduğu maihaldir. 

REİS — Üçüncü fıkra hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Üçüncü fıkrayı aynen ka

bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Bidayeten tayin olunan bir memur, ailesi
ni mahalli memuriyetine nakletmeksizin aynı ma
halde diğer bir memuriyete nakledilmiş olsa dahi 
ailesini nezdine celpettiği vakit evvelki memuriyete 
ait aile harcirahını almaya istihkak kespeder. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Trab
zon) — Efendim; bu meseleyi izah etsinler, o memur 
o vakit iki defa aile harcirahı almış olur. 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ ŞE
FİK BEY (Bayezit) — Efendim; bazı memurlar bir 
mahalden diğer bir mahalle tâyin edilipte - ne sebep
ten olursa olsun - ailesini getiremediği halde, gittiği 
mahalde bir ay iki ay memuriyette bulunduktan son
ra diğer bir mahalle nakil olunuyor ki ailesini bu
raya henüz getirmemiştir. O zaman ailesinin bulun
duğu yerden ikinci memuriyetinin mahalline getir
diği zaman aile harcirahını almaya istihkak kespe
der. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Trab
zon) — Bendeniz zannederim ki böyle bir tefsire lü
zum yoktur. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Arz edeyim efendim. 
Bu birçok muhaberatı mucip olmuştur. Kavanini 
Maliye Encümenine müracaatı intaç etmiştir. Bu
gün bu hususa dair İstida Encümeninde birçok müs-
tediyat vardır. Makamı Riyasete takdim kılınmıştır. 
Kavanini Maliye Encümenine geldi, Kavanini Ma
liye Encümeni tetkik etti. Çünkü o memur ikinci 
mahalli memuriyetine ailesini getirmeden diğer bir 
yere gidiyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY — Ya
ni iki defa harcirah alıyor. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Hayır efendim, bir 
defa alıyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY — O 
halde tefsire mahal yoktur. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Tereddüt oluyor da 
onun için bu yolda tefsiri münasip gördük efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEMİ BEY - Efen
dim harcirahı hakkında ahkâmı asliye şudur: Her
hangi bir memur aile harcirahına kesbi istihkak et
mek için ailenin bulunduğu yerden behemehal me
murun mahalli memuriyetine nakliyle hasıl olur. Na-
kilsiz aile harcirahı verilmez ve tahakkuk etmez. 
Olabilir ki bir memur, ailesini mahalli memuriyetin-
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de tutmaz, kendisi bir yerde, ailesi başka yerde otura
bilir. Bir memurun ailesi başka yerde bulunduğu 
halde her vakit başka bir yere tebdil edilmesi vaki 
olan şeylerdendir. Eğer memur, aile hayatı icabınca 
ikinci defa gittiği yere, aileini evvelce bulunduğu yer
den getirmek isterse muamele, yeni bir muameledir. 
Şu halde aile bidayeten nerede bulunursa memurun 
bulunduğu yerden tebdili memuriyet edecek ikinci 
mahalle kadar aile harcirahını zaten alır. Bunun 
muhtacı tefsir cihetini görmedim. Hatta bana öy
le geldi ki evvelâ birinci mahalle kadar olan aile 
harcirahını alır, sonra da ikinci mahalli memuriyetine 
kadar ikinci bir aile harcirahı alır gibi bir mana çı
kıyor. (Hayır sesleri) O halde bendeniz, böyle bir 
tefsire lüzum olduğuna kani değilim.. 

MUSTAFA BEY (Elaziz) — Ayrıca ailesini 
nezdinde bulundurduğu kabul ediliyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Esası şudur: Aile, bulunduğu yerden mahalli 
memuriyete getirilmemişse o zaman aile harcırahını ala
maz. Madem ki memuriyetine ailesini getirmemiştir. 
Alamaz. Şayet her hangi bir memur mahalli memuri
yetine ailesini getirmişse ailesinin bulunduğu yerden 
bir defa harcirah alması hakkıdır; bu gayet sarih
tir. tebdili memuriyet olsun, tenzili memuriyet ol
sun, terfii memuriyet olsun bu hüküm değişmez. Şu 
halde bendeniz, bu dördüncü fıkrai tefsiriyenin bir 
yeni fikir ifade ettiğine kani değilim. Bunu arz et
mek isterim. 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ ŞE
FİK BEY (Bayezit) — Efendim zannederim iki 
sene evvel bu madde için Meclisi Âliye mürcaat 
olunmuş, Kavanini Maliye Encümeni ufacık bir tef
sir yapmış, yalnız bir madde için, umum için de
ğil, demiş ki: Memurun ailesi, nezdinde farz olunur. 
Binaenaleyh memurun ailesi, nezdinde farz olu
nur diye evvelce bir tefsir çıkmıştır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Trab
zon) — O halde ikinci harcirah meselesi mevzubahis
tir. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Değildir Beyefendi; 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY 

(Trabzon) — Bu yanlıştır. 
ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim; bu tefsir 

yanlış değildir; evvelki yanlıştır. Meselâ: Bir me
mur Elâziz'den Ankara'ya tahvil etmiş; ailesini ge
tirmemiş, Elaziz'den ailesini Konya'ya getirmek 
üzere harcirah için Divanı Muhasebata müracaat et-

j miş, Divanı Muhasebat diyor ki: Ailesi kendi nez
dinde farz olunduğu için biz bunun aile harcirahını 

I Ankara'dan Konyaya kadar vereceğiz. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Trab

zon) — Faraziyatla olmaz; faraziyata mahal yoktur. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Devairde muamele 
böyledir efendim. Onun için istidalar verildi, mü
racaatlar vuku buldu, devairin tereddüdü vardır. 
Divanı Muhasebatta bu yolda mukayyettir. Biz bu 

I tereddüdü izale için zaruri olarak tavzih ve tefsir 
ettik. 

'MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
I Efendilim; Şeflik Beyefemdinlin verdiği izahattan anll-
I yorum ki herhangi bir tebdili memuriyette aile har-
I cıraıhı hususumda - bilmiyorum Divanı Muhasebatın 
I nıdktâi nazarı burnudur, henüz kendi mokjtai nazarını 
I bile bildirtmiemiştir ve Meclise de bildirmemiştir -
J Memur, ailesini evvelce bulunduğu mahallî menıuri-
I yellime getirmese dahi ailesini memurun nezdinde 
I farz ederde tahvili halinde ilik memuriyetti ile yeni 
I rnsmurlyeiti arasındaki mesafeye göre aiile harcıraha 
I venmdk! istiyorlar. 
I ŞEFİK BEY (Bayezit) — Evet; öyledir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
I Bidayeten ilk tahvil ettiği memuriyet yok mu? 
I Birinci memuriyette bulunduğu sırada ailesi başka 
I bir yerde mi idıi? 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Değildi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
I Egor aftesin'in başka bir yerde olduğu sabit okursa ve 
I evvelce ailesi için (harcırah almamışsa ve mahallî 
I memuriyetine getâirmleımlşse ve tahvil metnuriyeıtile 
I güfctliği ikinci bir mahalle aliiesinim evvelce bulunduğu 
I yerden getirmek isterse bendeniz zannetmem iki Di-
I varnı Muhasebat; tahvili memuriyet ettiği mahallide 
I alilciairii nezdinde farz ederek, oradan oraya vereceğim 
I 'desin. Bunun veçhi kalmaz. 
I ŞEFİK BEY (Bayezit) — Muamele böyledir be-
I yi'm. Vaikidir. 
I MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
I Efendim, ibareden iki defa harcırah atoıalk manası 
I çıkıyor. Eğer ailesi nezdinde bulunmadığı halde, ev-
I vole e bulunduğu yerden oraya kadar aileye bir har-
I cırah, sonra da ikinci defa tayin olunduğu mahalle 
I kadar ikindi bir harcırah matlup ise bir müsıelfesiin 
I iıki dilini dolaşmak olur. Yani bir dalımdan gideceği 
I yorde ilki dilini dolaşmak, olur. Bunu, ben menetmek 
I istiyorum ve buna, manii almak işitiyorum. Yoksa bir 
| memur ailesinin bulunduğu yerden tahvüHi memuriyet 
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ettiği mahallle altesini cellbetoek isterse oraya kadar 
a'Jieye harcırah vermek zaruridir. Binaenaleyh, mü--
sellesin İlkıi dilini dolaştırmayalım. Bu noktai nazar
dan mesele gayet basittir. Ona göne hükmünüzü ve-
riiniz., 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — İbarede yanlışlık 
varsa tavzih edin. 

ŞEFİK BEY (Bayeziit) — Efendim; Hasan Bey
efendinin buyurdukları gibi, bu talbiî olan şey için 
biz de hayret ettik. Divanı Muhasebat Reisini Encü
mene celbetfciik. Bunun mahiyetini, sebebimi sorduk. 

«Evet hakikati hail budur. Lâkin evvelce bir tefsir 
vardır. O tefsirde deniliyor ki : Ailesi, memurun nez-
d'.mde farz edilir. O tefsir üzerine gerek biz, gerek 
devair başka türdü muamele yapamayız»1 dediler. 
Onun üzeriine biz diedük ki bu, hakka, adle, kanunum 
ruhuna muhaliftir. Dediler ki doğrudur ama eldeki 
tefsir (böyledir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hangi tefsirdir o? 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Binaenaleyh Makamı' 
Riyasete, 'İstida Encümenine bir çok müracaatlar 
vaki oldu. İstida Encümeninden bize geıîıdli. Biz tetkik 
ettik, o tefsiri de tetkik ettik. O tefsirde diyor ki : 
Bir memur nereye tayin edilirse ailesi harcırahı iç!:n 
aubai memurun nezdinde farz edilir. Her nereden 
tayin edilirse e'ıdteJn, diyor. Biz bir memur, mahallî 
momuriyetindien 'başka bir mahalle tayin olunduğu 
zaman ailesini getirmemiş, buradan da üçüncü me
muriyetine gitmiş, şimdi ailesini üçüncü meımu>riyat'i-
ne geıtiriyor. işte oradan üçüncü mahallî memuriye
tine 'kadar aile harcırahına müstahaktır dedik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tabiî ev
velce almamışsa; 

ŞEFİK BEY (Bayeziit) — Evet efendim, evvelce 
almamışsa birinciyi alacak. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O halde bir kelime ilâvesi lâzımdır. Birinci mahallî 
memuriyetine ailesini getirmemişse denirse muamele 
biter. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Muamele alelıtlak böy
le cereyan ediyor. Biz bunu gayet elzem ve zarurî 
görerek tefsir ettik. Hukuku ibadî muhafaza ve siya-
ent noktasından Meclisi Âlinize arz ettik. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim bir memu
ra verilen harcırah, tayin olunduğu mahalden İtiba
ren veriliyor. Bulunduğu yerden düğer bir yere nakil 
olunduğu vakit, o memura nakil edildiği yerden gi
deceği yere kjadar verilir. Evvelce bulunduğu yere 

ailesini götürmemişse sakıt addedilir. Muamelat böy
ledir. Halbuki ailesi Ankara'da, kendisi Kastamonu' 
da, Konya'ya tahvili memuriyet ediyor. Ankara'daki 
ailesini Konya'ya götürmek için harcırah vermiyor-' 
lar. Kastamonu'dan itibaren ailesine harcırah verili
yor. Binaenaleyh evvelden almamışsa sakıt addedffi-
yor. B umuamele doğru değildir; tefsire ihtiyaç var
dır. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ben
deniz kısa arz edeceğim. Bendenizce tefsir makamı
na kaim olmak üzere tertip olunan maddeye ihti
yaç yoktur. «Ailesi memur nezdinde farz olunur» 
şelklinds vaki olan tefsir fıkrasını ilga edelim. 

Şimdiki şekilde yaparsak aykırı bir şey olur. Bi
naenaleyh arz ettiğim gibi yaparsak iştibah zail olur. 
Zira o madde aykırı bir şeydir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayatta farz ile iş olur mu? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim; Harcirah Ka
rarnamesinin aile harcirahına ait olan maddesinin 
mutlakiyetine binaen Meclisi Âlinin evvelki devrei 
içtimaiyesinde kabul etmiş olduğu bir tefsir muci
bince, ailesi o memurun nezdinde bulunmasa bile 
maddenin mutlakiyetine binaen nezdinde farz edilerek 
aile harcırahı verilir. Bendeniz bunun müteaddit em
saline şahit oldum. Bir memur filan yerde bulunuyor. 
Başka bir yere nakil olunuyor. Nezdinde olmayan 
ailesini yeni tayin olunduğu mahalle naklediyor. Ve
rilen harcirah, evvelki bulunduğu memuriyet ma
hallinden itibar ediliyor. Bu, şüphesiz muhik olma
yan bir şeydir. Eğer bunu tefsir etmek istiyorsak 
lâzımei adalet ve lâzımei mantık; ailenin bulundu
ğu yerden memurun bulunduğu yere kadar nakline 
ait masraf verilmelidir. Yoksa bir memur olur ki 
Mardin'de bulunur, İstanbul'a tahvil edilir. Halbuki 
ailesi İzmir'dedir. Memur, Mardin'de yalnız bulun
duğu halde İstanbul'a nakledildiği zaman ailesi me
murun nezdinde imiş gibi harcirah muamelesi cere
yan ediyor. Halbuki kanunun veya kararnamenin 
maddesi mutlaktır diye Mardin'den İstanbul'a kadar 
harcirah vermek doğru değildir. Fakat Divanı Mu
hasebatın istinat ettiği şey de Meclisi Âlinin bir 
tefsiridir. Bu tefsir maalesef sakattır. Aile nerede 
bulunuyorsa oradan itibaren verilmelidir. Yani eğer 
memur başka bir yere nakledildiği vakit ailesi ya
nında değilse, o memur yeni memuriyete gittiği ve 
ailesini getirdiği zaman ancak ailesinin bulunduğu 
yerden mahallî memuriyetine kadar olan mesafeye 
kadar aile harcırahı verilmelidir. 
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MALÎYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şimdi bir ihtimal daha var, onu da tıkamak lâzım
dır. Bir defa aile harcırahını alır. Halbuki o memur 
sonra ailevî esbaptan dolayı tebdili hava için ailesi
ni yanından başka bir yere gönderir. Eğer tahvili 
memuriyet vaki olursa ailenin bulunduğu yerden ma
hallî memuriyete kadar harcirah verilecektir, de
meli. Mutlak olarak bu şekilde kalırsa tebdili hava 
vesaire gibi esbabı hususiye ile başka bir yere gön
derirse verilmez. Belki böyle bir mana çıkar. Buna 
mani olmak için ilk tahvil ettiği mebde memuriyet 
yok mu? O mahalli memuriyete getirmek üzere har
cirah almışsa ailesi için tekrar harcirah alamaz. 
Tahvili memuriyet ettiği zaman evvelce bulunduğu 
memuriyet mahallinden yeni memuriyet mahalline 
kadar bir de harcirah verilmek lâzım gelir. Binaena
leyh evvelki mahalli memuriyetine kadar aile har-
cirahı almamışsa kaydı lâzımdır. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Tefsir vazıhtır. Tered
düde mahal yoktur. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Fıkrai tefsiri-
yeyi daha vazıh ifade eder bir tadil teklifi vardır. 
Müsaade buyurursanız izah edeyim: Dördüncü fıkra
da Kavanini Maliye Encümeninin maksadı sarihtir; 
ikinci mahallî memuriyetinden nakledilen memurun 
ailesi, nezdinde farzedilerek madde o suretle tefsir 
edildiğinden, bunun, bulunduğu yerden para alma
sına mani olması dolayısıyle madde ancak istihkakını 
göstermektedir. Maliye Vekili Bey; memurun ailesi
nin bulunduğu yerden mahalli memuriyetine kadar 
harcirahını aldığı halde yine harcirah alacaktır, yani 
mükerrer harcirah alacaktır şeklinde anlamaktadır. 
Maksadı esasî, memurun hrcirahını ailesinin bulun
duğu yerden alarak ikinci memuriyeti mebdei nakil 
addetmemektir. Divanı Muhasebat, ikine memuri
yeti mebdei nakil addetmektedir. Hülâsai müddea bu
dur. Bunu daha vazıh ifade eden bir takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü fıkranın berveçhiati tadilini teklif ey

lerim : 
4. Bidayeten tayin* olunan bir memur ailesini 

mahalli memuriyetine nakletmeksizin aynı mahalde 
diğer bir memuriyete nakledilmiş olsa dahi ailesini 
celpettiği vakit aile harcirahını ailesinin bulunduğu 
yerden almaya istihkak kespeder. 

İzmir 
Ahmet Münir 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Ya İsviçre'de ise? 
Bulunduğu yer resmen neresidir? 

REİS — Müsaade buyurun, takrir şudur: Bir me
mur diğer bir yere nakledilir; eğer ailesini getirme-
mişse Divanı Muhasebat ikinci memuriyeti mebdei 
nakil addetmektedir. İlk memuriyetinden ikinci me
muriyetine ailesini getirmemiştir. Halbuki getirmiş 
farz olunuyor. Getirmemiş olduğu için harcirah alma
mıştır. Bu tefsir tamamen bunu ifade etmektedir. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Bu daha mühim 
bir şekle girdi. Arz edeyim: «Ailenin bulunduğu 
mahalden» kaydı olunca ailesinin nerede ikamet et
tiği malum olmak lâzım. Kavanini mevcudemize na
zaran bu; mütemekkin mahaldir. Bir memur Eskişe
hir'e tayin edilmiş ve ailesini getirmemiş olursa ve 
ailesi de İsviçre'de veya Karlspat kaplıcasında olur
sa oradan mı harcirahını vereceğiz? (Hayır sesleri) 
mütemekkin olduğu mahaldendir. İptidayı boş bı
rakırsak bu tefsir daha ziyade suiistimalâta müsait 
bir şekil alır. Yeniden tetkik edilsin. Daha müsait 
bir şekilde tanzim edilmek üzere Encümene iadesi
ni teklif ederim. 

REİS — Efendim; bu takririn Encümende tetkik 
edilmesi teklif ediliyor. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim; mütalâamı arz 
edeyim de yine rey ve karar Heyeti Celilenizindir. 
Dördüncü fıkrada bidayeten tayin olunan bir memur 
ailesini mahalli memuriyetine nakletmeksizin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Yine o ma
halde diyorsunuz. Eğer başka bir yere naklederse? 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Diğer bir memuriyete 
nakledilmiş olsa dahi ailesini nezdine celbettiği va
kit evvelki memuriyetine ait harcirahını almaya kes-
bi istihkak eder. Yani fıkra sarihtir. Bunu tespit bu
yurursanız.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Olmaz. Alacağı harcirah eski memuriyetine ait değil
dir. O sakattır. Yeni memuriyetine ailesini getiriyor 
demektir. Yeni memuriyeti itibariyle aile harcirahı 
alıyor. Yoksa eski memuriyeti itibariyle aile harcira
hı almaya hakkı yoktur. Binaenaleyh bu maddeyi 
Encümene alalım. "*" 

REİS — Efendim; Maliye Vekili ve Encümen 
Reisi Bey bu fıkranın Encümene alınmasını kabul 
ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Encümene 
veriniz. 

REİS — Encümene tevdiini reyi âlinize arz ede
ceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Bu 
fıkranın Encümene tevdii kabul edilmiştir. Beşinci 
fıkrayı okuyoruz : 
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5. Tayin olunduğu mahalle ailesini götürmeyip 
de zatine ait harcirahı alarak mahalli memuriyetine 
yalnız giden ve bir müddet sonra başka yere tahvil 
eden memur ailesine, ailesinin mütemekkin bulundu
ğu mahalden itibaren memura son memuriyeti ma
halline kadar olan mesafe harcirahı verilir. 

REÎS —I Mütalâa var mı efendim? 
TALAT iBEY (Ardahan) — Bu da gayri vazıhtır. 
REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim; bendenizce 

bu madde sarihtir. îlâve edilecek bir şey yok. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; tayin olunduğu mahalle ailesini götürmeyip 
de zatine ait olan harcirahını alarak mahallî me
muriyetine yalnız gidip bir müddet sonra da başka 
yere tahvil eden memur ailesine, ailesinin mütemek
kin bulunduğu mahalden itibaren yeni tayin olunan 
mahalle kadar olan mesafe için aile harcirahı veri
lir. Bu; pek tabiî bir şeydir. 

Yalnız mütemekkin olduğu mahalden maksut ne
dir? Bir tefsir de buradan çıkacak; mütemekkin oldu
ğu mahal neresidir? Ailesi memaliki ecnebiyede ise, 
ailenin mütemekkin olduğu memaliki ecnebiyeden 
mahalli memuriyetine kadar olan mesafe midir, yok
sa memurun bir ikameti resmisi, bir mahalli res
misi var mıdır? Bir memurun mahalli kanunisi var
dır. Ailesi orada mı farzedilir? Bu meselede sarih 
değildir. Mütemekkin olduğu mahal meselesinde de 
yine bir tefsir meselesi karşısında kalacağız. Bende
nize kalırsa bu iki maddeyi Encümene gönderelim ve 
orada iltibasa ve tereddüde mahal kalmayacak bir 
surette üzerinde işleyelim ve buraya ona göre bir 
kayıt koyalım. Ve Heyeti Celileye öyle arz edelim. 

ŞEFÎK BEY (Bayezit) — Encümen namına ka
bul ediyorum. (Muvafık sesleri). 

RElS — Encümen de bu teklifi kabul ediyor. Bu 
beşinci fıkrayı dahi Encümene veriyoruz. Fıkaratı 
tefsiriyenin birinci, ikinci üçüncü fıkraları kabul edil
miştir. Diğer dördüncü ve beşinci fıkralar Encümene 
verilmiştir. Fıkaratı tefsiriye mustaikl olduğu için 
diğer üç maddelik fıkaratı tefsiriye kabul edilmiştir. 
Bu fıkarat bîr birine mürtebit olmadığından diğer
lerinin çıkmasını beklemeye lüzum yoktur. Heyeti 
Celilenize bu noktayı arz ediyorum. 

9. — Şûrayı Askerî teşkilât ve vazaifi hakkında 
(1/557) numaralı kanun lâyihası ve Müdafai Milliye 
Encümeni Mazbatası: (1) 

(1) EvveUyatı 12 nci ciltte kırk birinci içtima zap-
tındadır. 
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REÎS — Efendim; ruznamemizde Şûrayı Askerî 
Kanununun bakiyei müzakeresi vardır. Birinci mad
denin birinci fıkrasının müzakeresi icra edilmiş ve 
kifayeti müzakere takriri verilmiş, fakat nisabı mü
zakere olmadığından kifayet takriri reye vaz edileme
miştir. Kifayet aleyhinde söz isteyen yoksa kifayet 
takririni reyi âlilerine arz edeceğim. 

Kifayet takriri aleyhinde söz isteyen yoktur. Birin
ci maddenin birinci fıkrası hakkında müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi görmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Müzakere kâfi görülmüştür. Ta
dil takrirleri var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
(A) Fıkrasının atideki şekilde (B) fıkrası meya-

nına ithalini teklif ederim. 
Berrî, Bahrî ve Havaî Kuvvetlerden mürekkep 

Cumhuriyet Ordusunda ve donanmasında terfi ve tal
tif esasatı, Fırka ve Kolordu kumandanları ile mua
dillerinin tayin, tebdil, tekaüt gibi muamelâtı zatiyesi. 

Rize 
T. Ekrem 

ARÎF BEY (Eskişehir) — Takririmi izah edece
ğim. 

REİS — Sizden evvel Ekrem Bey söz istedi. 
EKREM BEY (Rize) — Efendim; bu takririn esa-

satını geçen sefer bendeniz ve Fethi Beyefendi uzun 
uzadiye izah ettik. Fakat belki Heyeti Celileniz bu 
izahatı derhatır buyuramaz. Onun için tekrar arz ede
yim. Burada bir (A) ve bir (B) fıkraları vardır. Bu 
(B) fıkrası, Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletleri 
bütçeleri; hazarî ve seferî teşkilâtı askeriye; hazarî va-
zülceyş filân gibi birtakım mevadı ihtiva ediyor. Bu 
mevat hakkında Şûrayı Askerî karar verir. Fakat bu 
karar bir mütalâa olarak ittihaz edilir. Yani mecburi-
yülicra değildir. Şimdi bir de (A) fıkrası vardır. Bu 
(A) fıkrasında terfi, taltif esasatı ve bir de Fırka, 
Kolordu kumandanları ile muadillerinin tayin, terfi 
ve tebdil gibi muamelâtı zatiyesi vardır. Bu (A) fık
rası, Şûrayı Askerî bu iki mesele hakkında karar alır, 
fakat bu kararlar mecburiyülicradır diyorlar, bu kür
süde bunu uzun uzadiya izah ettik. Bilnetice mecbu-
riyülicra olamaz dedik. Böyle gayrı mesul bir heyet 
yani gayrı mesul olan Şûrayı Askerî mecburiyülicra 
bir karar ittihaz edemez dedik ve bunu uzun uzadi
ya izah ettik. Binaenaleyh bu izahata nazaran artık 
(A) fıkrası kalamaz. Yani bu iki madde terfi, taltif 
esasatı ve bir de tayin, tebdil, tekaüt gibi muamelâtı 
zatiye meselesi (B) fıkrasının içine girerse Şûrayı 
Askerî bunları da tetkik eder. Yani Şûrayı Askerî bu 
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meseleyi de kabul etmeye mecburdur. Fakat Şûrayı 
Askerînin bu iki mesele hakkında vereceği karar mec
buriyülicra olamaz. Çünkü olursa tuhaf bir şey olur. 
Meselâ Şûrayı Askerî böyle bir karar verip mesul 
olan Müdafaai Milliye Vekili de ben bu fikirde de
ğilim, diyorsa o zaman böyle bir kararı getirip He
yeti Celilenize arz edemez. 

Ben bu fikirde değilim, Şûrayı Askerî böyle bir 
karar vermiştir diyemez. O zaman herhangi bir me
sele Müdafaai Milliye Vekâletinden bir şey soracak 
olursanız ben bu fikirde değilim ama Şûrayı Askerî 
karar vermiştir der. Bunu uzun uzadıya izah etmiş
tik. Binaenaleyh bendeniz bunu teklif ediyorum. Ya
ni bu, (A) fıkrası mevzubahis değildir. Bunun içinde 
bulunan iki madde yani terfi, taltif eşasatı ve tayin, 
tebdil, tekaüt gibi muamelâtı zatiye esasiyesi de (B) 
fıkrası dahiline girer. Yani bunun içerisinde mühim 
şeyler vardır. Meselâ; hazarî ve seferi teşkilâtı aske
riye; hazarî vazülceyiş; mühim tesisatı askeriye hak
kında Şûrayı Askerî bir karar verir ve bunlar mü
talâadan ibarettir. Diğer iki mesele hakkında da ve
receği karar aynı ile bir mütalâa olmak üzere bu (B) 
fıkrası dahiline girmesi lâzımdır. Takririm buna ait
tir. 

REİS — Buyurunuz Arif Bey. 
ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim; malûmuâli-

nizdir ki bu kanunun müzakeresine bir ay evvel baş
lanmıştı, ikinci defa tekrar müzakere edilerek yine 
intaç edilememişti. Ekrem Beyin mütalâaları zanne
diyorum ki kendi şahsî mütalâalarıdır. Ve zaten es
babı mucibe mazbatasında da kendileri bu (A) fık
rasına muarız kalmışlardır. Bu, mazbatad musarrah-
tır. Encümende tespit edilen esbabı mucibeyi müsaa
de buyurursanız kısaca okuyayım : 

[(A) fıkrasında Encümen, terfi ve taltif esasatına 
ait hususatta ve Fırka, Kolordu kumandanlarının mu
amelâtı zatiyesi hakkındaki Şûrayı Askerinin karar
larını makamatı aidesince mecburiyülicra kabul et
miş; kıyafet ve teçhizatı askeriyenin tespiti hususun
daki bahsi yalnız mütalâası alınmak üzere mütalâha-
nesi olan (B) fıkrasına terketmiştir.] Binaenaleyh En
cümende verilen kararda doğrudan doğruya Müda
faai Milliye Vekillerinin tebdillerinden ve siyasî ta
havvülattan kumanda makamatı âliyesini masun bu
lundurmak esasatını mecburiyülicra olarak kabul edil
miştir. Bir terfi bittabi bir kanunu mahsusa göre ya
pılacaktır. Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekili za
ten arzu etse bile şunu terfi ettiriniz, tebdil ettiriniz 
diyemez. Bir kanun lâzım gelir. Bu kanun dairesinde 

lâzım gelen terfi yapılacaktır. Fakat bu kanun tes
pit edilmez ve birtakım esasata raptedilmezse Müda
faai Milliye Vekili tebeddül eder etmez bu salâhiyeti 
kendisine verdiğiniz zaman bir çok tahavvülât ya
pabilir. Binaenaleyh bu salâhiyetin kendisine verilme
mesi sebebi yegânesi siyasî tahavvülattan kumanda 
makamatı âliyesini masun bulundurmaktır. Esas bu
dur. Hattâ bendenizin teklifimde yalnız fıkra, kolor
du kumandanlarına da razı olmadım. Çünkü kuman
da makamatı âliyesi denildiği zaman Ordu Müfettiş
lerinden başlar. Fırka ve Kolordu kumandanları da
hil olur da neden Ordu Müfettişleri dahil olmaz? Or
du Müfettişlerinin dahil olmamasında büyük mah
zurları olduğunu evvelce arz etmiştim. Fakat müru
ru zamanla belki hatırınızdan çıkmıştır. Ordu kuman
danları eğer Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin 
arzusu veçhile nasp ve tayin edilirlerse o vakit hükü
met arzu ettiği zaman Şûrayı Askeride ekseriyetini te
min eder. Binaenaleyh Şûrayı Askerî teşkilinden de 
hiçbir maksat hâsıl olmaz. Çünkü Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi oradadır, Müdafaai Milliye Vekili 
oradadır, Bahriye Vekili oradadır, arzu ettikleri gibi 
üç tane müfettiş intihap ederlerse, şu halde Şûrayı 
Askerinin on bir azası vardır, altısını daima temin 
ederek her vakit ekseriyeti temin edebilir. Bu noktai 
nazardandır ki bu maddede bir kere bu (A) fıkrasını 
hükümetin ve encümenin teklifi veçhile aynen kabul 
etmek lâzım gelir. Ondan başka olarak bendeniz is
tirham ediyorum; fırka, kolordu kumandanları kay
dından başka Ordu Müfettişlerini de buraya ilâve et
meliyiz. 

Sonra, ufak bu noktaya nazarı dikkati âlinizi cel-
bederim. Burada Berrî, Bahrî, Havaî kuvvetlerden 
mürekkep Cumhuriyet Ordusunda deniyor. Ordu ile 
Donanma arasında mühim bir fark vardır. Onun için 
bendeniz rica edeceğim. Buraya Ordu ile birlikte Do
nanma kaydı da ilâve edilsin. Bunun için ayrı bir tak
rir takdim ediyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; Encümenden gelen ve elimiz
de bulunan lâyihada mevcut olan ahkâmdan gayrı iki 
muhterem arkadaşımız iki noktaya temas ettiler. Ek
rem Beyefendinin temas buyurdukları esas noktadır 
ki Arif Bey ona ait bazı nikat dermeyan ettiler. 
Vekâletin bu husustaki noktai nazarını arz edece
ğim. Meseleyi kısaca telhis etmek lâzım gelirse Ek
rem Bey buyuruyorlar ki : Kumanda makamatı âli
yesi yani Kolordu ve Fırka kumandanları tayin edi
lirken memleketin güzide erkân ve ricali askeriyesin-
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den bulunan Şûrayı Âlii Askerinin mütalâası istişarî 
olarak alınsın ve icra makamında Meclisi Âliye karşı 
mevkii mesuliyette bulunan makam, esnayi icrada, 
esnayi tayinde bu Şûrayı Askerinin dermeyan edece
ği mütalâatljan istifade etsinler. 

Arif Bey buyuruyorlar ki mahakimde nasıl lâye-
nazillik meselesi asıl ise, aynı fikir olmamakla bera
ber aşağı yukarı ona müşabih bir fikir olarak kuman
da makamatı âliyesini işgal eden zevatın mevki ve 
makamları Meclisi Âliye karşı mesul olan makamın 
tahtı idaresinde olmasın. İhtimal ki ona rağmen vaki 
olacak Şûrayı Askerî kararları mucibince bu tarzı 
icra vukubıjlsun, Şûrayı Askerî herhangi zatın, filân 
yerde, filânı ordu; filân yerde filân Kolordu kuman
danı olmasını kabul ederse Müdafaai Milliye Vekâle
ti bunu bir kanun mertebei sübutunda bir hüküm ad
detmeye ve tatbik etmeye mecbur olsun. Bendeniz bu 
iki tekliften Ekrem Beyin yani Encümende Arif Bey
efendinin bulunduğu tarafın aksinde bulunan tarafın 
mütalâasının gayet doğru olduğu mütalâasındayım. 
Aksi takdirde devletin teşkilâtı umumiyei siyasiyesin-
de Meclisi ^liye karşı mesul olan makamın kendi ira
de ve idaresji haricinde gayrı mesul bir şûranın kararı
nı tatbik etmek mecburiyetinde kalması gibi bir va
ziyet ihdas edeceğini tahmin ediyorum. Binaenaleyh 
Arif Beyefendinin bu baptaki teklifleri katiyyen şa
yanı kabul değildir ve tatbiki takdirinde de mahzur
dan salim addedilemez. 

Şu takdirde neticeyi hülâsa etmek lâzım gelirse 
Ekrem Beyimi vermiş olduğu takrir mucibince burada 
zikredilmiş olan bazı vazaifin (B) fıkrasında mevcut 
olan vazajf' meyanına, yani (B) fıkrasına nakli lâ
zımdır. Ekrem Beyin teklifleri de bu suretledir, isti
şarî mahiyette bulunan bu takririn kabulü lâzım ge
lir. Arif Bey biraderimizin ikinci olarak teklifleri var
dır. Bu maddede dermeyan edilen Kolordu ve Fırka 
kumandanlarının tayini de deminki mütalâam muci
bince tabiî isjtişarî olacaktır. 

Arif Beyjin teklifleri ise Şûrayı Askerinin istişarî 
mahiyette olacak olan vazaifi meyanına Ordu Müfet
tişlerinin tayinini dahil ithal edecek bir tekliftir. Ben
deniz bu teklifin de hiçbir veçhile şâyânı mütalâa ol
madığı kanaati âcizanesindeyim. Malûmuâlileridir ki 
aynı lâyihanın diğer bir maddesinde Şûrayı Âlii As
keriyi terkip ve teşkil edecek anasır meyanında, 
Arif Beyin '^ayinleri Şûraya ait olsun diye mütalâa 
buyurdukları) Müfettişlerin bizzat kendileri dahildir. 
Arif Bey bu| mütalâaya karşı bir suali mukadder ta
savvur ederek cevaben buyurdular ki : «Şûrayı As'ke-
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rî on bu kadar zattan mürekkeptir, üç ordu müfetti
şinin aynı terkipte bulunması Ordu Müfettişleri hak
kında bu şûranın bir karar vermesine sui tesir etmez, 
çünkü Müfettişler akalliyettedir. Ekseriyet, Müfettiş
lerin gayrı olan zevatı âliyeden terekküp etmektedir.» 
Bunu bir mukabil fikir olarak buyurdular. Halbuki 
noktai nazarı âcizaneme göre bu mukabil fikrin kıy* 
meti de yoktur. Çünkü malûmuâlinizdir ki teşekkül 
edecek Şûrayı Askerî, hiçbir vakit şirket heyeti ida
resi gibi ekseriyet fikriyle mütalâa edilip ona na
zaran tarzı terkip ve vazaif i tanzim edilemez. Mese
lâ amelî bir misal olarak arz edeyim, Ordumuz ricali 
mümtazei askeriyesinden filân Ordu Müfettişi bulu
nan bir zatı muhterem farz buyurun - farz değil esa
sen maddenin ahkâmında dahildir - ki şûranın bir 
içtimaında hazır bulunuyor. O Şûrayı Askerî Ordu 
Müfettişliğinde ihtimal ki elyevm mevcut olan o za
tın aleyhine bir karar verecektir. O zatın filân Ordu 
Müfettişliğinde bulunmasını tasvip etmeyecek, başka 
bir yere nakline karar verecek, o zat müfettiş sıfatını 
haiz iken aynı mevkide bulunduğu halde kendi aley
hinde verilecek olan bir kararın esnayı müzakeresin
de nasıl bulunuyor? Velevki akalliyette bulunsun; ma
lûmuâlinizdir ki Ordu kumandanlarını, Müfettişlerini 
gayet nazik bir mekanizmanın, bir idare cihazının 
bir emir ve kumanda cihazının başında bulunan ve 
ahvali ruhiyeleri mevcudiyet ve hüviyetleri gayet na
zik ve aziz olan zevatı muhteremeden terekküp eden, 
bir orduya müfettişlik vazifesi gibi en mühim nokta
da bulunan, bir zatı, kendisinin de dahil bulunduğu 
bir camia içerisinde ve kendisinin de aza bulunduğu 
bir meclis içerisinde leh veya aleyhte cereyan ettir
mek gayet nazik ve vahim bir netayiç tevlit edebilir. 
Binaenaleyh bu noktai nazardan - encümenin teklifin
de yoktur - Arif Beyin tâdil mahiyetinde olarak aynı 
müfettişlerin - istişarî mahiyette dahi olsa - tayinleri 
hakkında Şûrayı Askerinin mütalâasının alınması tek
lifleri gayet nabimahaldır ve hakikati ahvale ve or
dunun gayet nazik olan cihazının işlemesine tevafuk 
etmeyecek bir tekliftir. Onun da reddini arz ve tek
lif ederim. Arif Beyefendinin Donanma hakkındaki 
teklifleri musiptir. Zaten yukarıda Kuvayi Berriye, 
Bahriye ve Havaiye denilmiştir. Aşağıda da Ordudan 
sonra Donanmanın ilâvesi ensep olur. Binaenaleyh 
Arif Beyin bu Donanma kelimesinin ilâvesi hakkın
daki ikinci tekliflerinin kabulünü, bendeniz de Heyeti 
Muhteremenizden rica ederim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bir sual soracağım 
efendim; buyurdunuz ki Şûrayı Askerî bir Müfettiş 
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hakkında karar verirken o Müfettişin o şûrada mev
cut bulunması mahzurdan salim değildir. Aynı mah
zur Kolordu kumandanları için de varittir. Çünkü 
bunların hepsi Ordu Müfettişi olacak değildir, farz 
ediniz ki orada aza olarak bir Kolordu Kumandanı 
da bulunuyor, onun hakkında da karar verilecektir. 
Bunun yüzüne karşı nasıl söyleyeceksiniz ve müza
kereyi nasıl idare edeceksiniz? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; bir gün müfettiş olacak bir 
kademei hizmette bulunan bir zatın ilerideki vazife
sine icrayı tesir etmesi muhtemel bir müzakerede bu
lunması meselesi başkadır, bir Müfettişin bizzat ihraz 
etmiş olduğu rütbe ve makam üzerine kendisinin biz
zat dahil olduğu bir mecliste onun leh ve aleyhinde 
müzakerede bulunması meselesi başkadır. Burada. 
böyle bir mukayese ve böyle mukabil bir mantık yap
maya zannı âcizaneme göre mahal yoktur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Müsaade buyurur mu
sunuz efendim? Teklif, Hükümetten Âli Şûrayı Aske
ride ekseriyeti ârâ ile karar ittihaz olunur şeklinde gel
miştir. Encümen de o suretle tespit etmiştir. Halbuki 
zatıâliniz şimdi başka türlü beyanı mütalâa buyurdu
nuz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; buyurdukları mesele ile ma
ruzatı âcizanem arasında telâsuk eden hiçbir nokta 
yoktur. Başka bir meseledir. Malûmuâliniz bütün kâ-
ninatta meclislerle şûralarla iş görmek meselesi tarihî 
beşeriyette başladığı günden bugüne kadar takip edi
len yol, ekseriyeti ârâdır. Bir kalabalık içerisinde mu
ayyen bir fikri kabul ettirmek için, her yerde yegâne 
usul ve yegâne yol budur. Şûrayı Askeride, Millet 
Meclisinde, Belediye Meclisinde vesairede bu doğru
dan doğruya o meclisçe ve o şûraca verilmiş olan ka
rarın mahiyetini tağyir etmez. Bir şûra herhangi bir 
kararı verirse beyaz ve siyah diyenler arasında verile
cek bir kararın vasıtai yegânesi herhalde haddi fasıl 
olan ekseriyettir. Ekseriyet meselesi ile şûrada cere
yan edecek müzakerenin mehaziri arasında bendeniz 
bîr münasebet tasavvur etmem. Encümence öyle tek
lif edilmiş ve Meclisi Âli de böyle kabul edecektir. 
Dünyanın sonuna kadar bunlar bu suretle hallolu
nacaktır, başka çaresi yoktur. Bununla asıl meselenin 
noktai iltihakı yoktur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Ekrem Beyin teklifin
de bu kayıt kalkıyor; orada karar ittihaz eder kaydı 
kalkıyor. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Hayır efendim, kalkmıyor. Bu karar
lar makamatı aidesince icra olunur tabiri kalkıyor. 

EKREM BEY (Rize) — Sarahat hepsinde vardır. 
Bu meseleyi neticelendirmek için karar vermeye mec
burdur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Tabiî efendim; yani bununla Ekrem 
Beyin teklifi arasında bir münasebet yoktur. Ekrem 
Bey karar verir suretinde bırakmak istiyorlar. Şûrayı 
Askerî tarafından verilen kararların Meclisi Âliye kar
şı mesul olan bir zat için mecburiyülicra olduğunu gös
teren nihaiyenin tayyedilmesi mahiyetinde olmak üze
re buradaki bazı şeylerin (B) fıkrasına naklini teklif 
ediyorlar ki isabet ondadır. (Kâfi sesleri.) 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum)— Efendim; mevzuba
his olan (A) fıkrasının iki şekli vardır : Birisi hükü
metin teklifi, birisi de Encümenin teklifidir. Encüme
nin teklif ettiği şekil, en büyük makamatı askeriye olan 
Erkânı Harbiyei Umumiyenin mütalâası üzerine tes
pit edilmiştir. Bence Heyeti Celileniz Encümenin tek
lifini kabul etmeyecek olursanız Hükümetin teklifini 
kabul etmek lâzım gelir. Her ikisi arasındaki fark şu
dur : Eğer Şûraca verilen karar mevcut olan kanun
larla tearuz edecek olursa Müdafaai Milliye Vekili 
Meclise tadil teklifi yapacaktır. Arasındaki fark bu
dur. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKIL! RECEP BEY 
(Kütahya) — Nasıl olursa efendim? 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Heyetçe meselâ ter
fi esası hakkında bir karar verilecek. Eğer verilen ka
rarlar mevcut olan kanunlarla tearuz teşkil edecek 
olursa Müdafaai Milliye Vekili Meclise teklifte bu
lunacaktır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Yani Müdafaai Milliye Vekilinin za
tiyle Şûrayı Askerînin verdiği karar arasında gelip 
Meclisin hükmünü talep edecek; bu mudur efendim? 
Bu, hiçbir vakit olamaz bunu arz edeceğim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Okursanız aradaki 
fark budur. Görürsünüz bunun iki şekli vardır. Ya 
Hükümetin teklifini kabul etmek, yahut Encümenin 
teklifini kabul etmektir. Encümenin teklifi sırf en bü
yük makamı askerî olan Erkânı Harbiyei Umumiye
nin tasvibiyle yapılmıştır. Hangisini arzu buyurursa
nız kabul edersiniz. Ekrem Beyin teklifi büsbütün baş
ka bir tekliftir. O diyor ki bu hususta dahi mütalâası 
alınsın. 
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REİS — Efendim; Rüştü Paşa Hazretleri kısmen 
usule ait söylediler. Hükümetin teklifinin nazarı dik
kate alınması lüzumundan bahsettiler. Onun için söz 
verdim. - | 

MÜDAFAA! MÎLLIYE VEKILI RECEP BEY 
(Kütahya) i— Efendim mesele yine hükümetin teklifi 
demektir. Encümence tadil edilmemiş olan hüküme
tin teklifi esasinin (A) fıkrasını okuyunuz, nihayetin
de karar ittihaz olunur deniyor ve bu kararın istişarî 
olduğu malumdur. Encümenin teklif ettiği şekilde ise 
«Bu kararlar makamatı aidesince icra olunur.» kay
dı ilâve edilmiştir. Şimdi Ekrem Bey, bu kaydın kal
dırılmasını j teklif ediyor. Demin arz ettiğim veçhile 
mesul bir vekil için mecburiyülicra olunmasını tespit 
eden bu kaydın gayri mesul bir vekile karşı mecbu
riyülicra bir şeklin kaldırılması demek, Hükümetin 
teklifindeki ruhun tamamen kabulü demektir. Bina
enaleyh bunları bütün bırakalım, Hükümetin teklifi
ni müzakere edelim demeye bendenizce mahal yok
tur. Ekrem ı Beyin teklifinin kabulü ile bunlar mecbu
riyülicra kaydından çıkıyor. ((B) fıkrasındaki istişarî 
mahiyette olan kararlar meyanına giriyor. Teklif ay
nıdır. Bilmiyorum, Paşa Hazretlerinin başka mütalâa
ları var mı idi? Bendeniz, böyle anladım ve böyle 
arz ediyorum. Eğer aksi olursa ilk evvel işaret buyur
dukları veçhile o vakit ne olacaktır? Şûra bir noktaya 
karar verecek; filân beyin filân yere gönderilmesi lâ
zımdır, filân beyin filan Fırkadan filan Fırkaya nak
li veya terfjii lâzımdır diyecek, mesul olan Müdafaai 
Milliye Vekili o Şûranın kararını yapmışsa - bir mi
sal olarak arz ediyorum - ve bu nakil ve tayin de bir 
mesuliyet siyasiyeyi mucip olmuşsa, Şûrayı Askerî 
böyle dedi de ben bunu yaptım diye size karşı teberri 
edebilir mi? Tabiî edemez. Onun için burada asıl 
olan şey - lâyihanın heyeti umumiyesinin müzakere
sinde bendeniz hasta idim, bu hususta söylenmiş olan 
sözleri bilâfyara okudum - burada asıl olan şey Şû
rayı Askerimin verdiği kararlar mesul vekil için mec--
buriyülicra (mıdır, değil midir? Mesele bunu tespit 
elimektir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bir sual soracağım. 
Recep Beyefendi; Hükümetin teklifine muvafakat bu-
yuruyormusunuz? • 

MÜDAfAAİ MİLLİYE VEKİLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) - j - Efendim niçin bu tarzda sual soruyor
sunuz? Haqgi teklifi kabul ettiğimi hududu vuzuhu 
namütenahi! olan şimdiki ifadatımla arz ettim. 

REİS — Efendim; müzakere-kâfi görüldüğü için 
takrir sahipleri noktai nazarlarını izah ettiler. Ve Vekil 

Bey de cevap verdiler, İzahata muttali oldunuz. Ek
rem Beyin takriri hükmü tadil ediyor. Yani azamî 
tadildir. Arif Beyefendinin teklifleri kabul edilsin, 
edilmesin ilâve teklifinden ibarettir. Yani asgari ta
dildir. Onun için evvelâ Ekrem Beyin takririni reye 
koyacağım. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY — 
Bir kere daha okunsun efendim. 

(Rize Mebusu Ekrem Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim; bu tadil kabul edilirse şekil şöy

le olacaktır. Burada (B) fıkrası (A) fıkrasına nazaran 
yazılmıştır. (Atideki «B» fıkrası ilh...) (Atideki fıkarat 
hakkında Ali Şûrayı Askerînin mütalâası alınır) şek
line inkilap eder ve bu (A) fıkrası (B) fıkrasının evve
line alınır. (A) fıkrası (B) fıkrasının veyahut doğru
dan doğruya (B) fırkası (A) fıkrası makamına kaim 
olur. Bu fıkra iki hüküm ihtiva etmekten ibaret ka
lır. Tadilin esası budur. Binaenaleyh Ekrem Beyin 
teklifini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Arif Beyin Donanma teklifini lütfen reye 
koyunuz. 

REİS — Efendim; şekli tespit edelim. Şimdi efen
dim, (A) fıkrasının mukaddemesinde «Şûrayı Askerî
nin vazifesi berveçhi atidir.» diye icraî hükmü ihtiva 
eden bir fıkra vardır. Bir de «Atideki (B) fıkrası 
hakkında Şûrayı Askerînin mütalaası alınır.» diye is
tişarî bir fıkra mevcuttur. Şimdi icraî olan fıkra kalk
mıştır. (A) fıkrasındaki vazaif (B) fıkrasına istişarî ola
rak ithal edilmiştir. Binaenaleyh... 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
| (Kütahya) — Tamam. 

REİS — Binaenaleyh tensip ederseniz bunun şekli
ni Müdafaai Milliye Encümeni tespit etsin. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bu ruh dahilinde. 

REİS — Yani nazarı dikkate alınan takrir muci
bince kabul edilmiştir. Kabul edilen takrir mucibince 
bu fırkaların tespiti için Müdafaai Milliye Encümenine 
tevdi edelim. Kabul Duyurulur mu? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
Kütahya) — Yalnız Arif Beyin Donanma teklifi hak
kındaki takririni reye koymak lâzım. 

REİS — O takrirleri okuyacağım. Burada Arif 
Beyefendinin iki takrirleri vardır. Birisi Ordudan son
ra Donanma teklifidir. Müdafaai Milliye Vekili de 

j kabul ediyor, 
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EKREM BEY (Rize) — Yalnız bendeniz müsaade 
ederseniz bunu anlayamadım. Berrî, Bahrî vardır. 
Bahrî kelimesini söyledikten sonra Donanmayı zikret
mek nasıl olur? 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; Berrî dedikten sonra (Ordu) na
sıl deniyorsa Bahrî dedikten sonra da (Donanma) ke
limesini ilâve etmek lâzımdır. 

REİS — (Ordu) dan sonra (Donanma) kelimesinin 
ilâvesi hakkındaki Arif Beyin teklifini kabul buyuran
lar el kaldırsın...; İndiriniz. Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. Şu halde Ordudan sonra Do
nanma kelimesi kabul edilmiştir efendim. 

Arif Beyin diğer teklifi daha vardır. Fırka, ve Ko
lordu kumandanları ile muavinlerinin tayini ibaresinin 
arasına Ordu Müfettişlerinin de ilâvesini teklif ediyor
lar. Bu tadil hakkında Müdafaai Milliye Vekili Bey 
noktai nazarlarını izah ettiler. Bu tadili nazarı mü
talâaya alanlar el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alma
yanlar el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

Binaenaleyh Ekrem Beyin kabul edilen takriri veç
hile Şûrayı Askerînin istişarî mahiyette olan vazaife 
ait fıkaratı yeniden tanzim edilecektir. 

Efendim; (C) fıkrasının müzakeresine başlıyoruz.-
C) Seferberlik esasatına ve ihzarı icrasına müte

allik mevat, Erkânı Harbiyenin lüzum gördüğü dere
cede tahaşşüt plânları. 

REİS — Efendim; (A) fıkrası (B) fıkrasına ilhak 
edilince (B) fıkrası (A) fıkrası olacak, bu (C) fıkrası da 
(B) fıkrası olacaktır. Ancak müzakeratta bir sehv va
ki oldu, arzı itizar ederim : „ 

(A) fıkrası (B) fıkrasına ilhak edildikten sonra (B) 
fıkrasına ait olan şekli istişariyeyi müzakere edeceğiz. 
Binaenaleyh şekli müzakereyi tashih ediyorum. 

Sehven (C) fıkrasının müzakeresine geçmişiz. Hal
buki (B) fıkrası (A) fıkrası olmuştur. Binaenaleyh mü
zakere ettiğimiz şey (A) fıkrasına ait vazaiftir. Şimdi 
(B) fıkrasında aynı vazaif vardır. Binaenaleyh bu, (A) 
fıkrası olarak müzakere edilecektir. (B) fıkrası, (A) 
fıkrası diyeceğiz. Kabul edilen takrirdeki vazaiften 
maada burada vazaif vardır. Binaenaleyh şimdi eski 
(B) fıkrasını müzakere edeceğiz. Atideki (B) fıkrası 
Âli Şûrayı Askerînin mütalâası alınır: 

D) Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletleri büt
çeleri hazarî ve seferî teşkilâtı askeriye, 

Hazarî vazülceyş, 
Mühim tesisatı askeriye ve fabrikalar inşaatı ve 

teslihat, 
Sefaini cedidei harbiyenin evsafı esasiyesi ve kad

rodan çıkarılacak sefaini harbiyenin feshi, 

Talim ve terbiye esasatı, 
Kavanini askeriye, 
Memleketin müdafaai âliyesi noktai nazarından 

Berrî, Bahrî, Havaî esasatı, 
Mevakii müstahkeme ve üssü bahrilerin ihdası ve 

tarzı inşası ile ilgası, 
Cumhuriyet Ordusunda kıyafet ve teçhizatı askeri

yenin tespiti, 
Turuk ve sevkülceyşiyenin nerelerde yapılması ik

tiza edeceği, 
Orduya henüz dahil olmayan efradı memleketle, 

muvazzaf hizmetini bitirmiş olan evlâdı vatanın mü
dafaai memleket noktai nazarından kabiliyetlerinin 
tezyidi, 

Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekaletleriyle Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyaseti lüzum gösterdiği takdirde 
atideki (C) fıkrası hakkında Şûrayı Askerî müzakere 
ve müdavelei efkâr eder. 

REİS — Efendim; (A) fıkrasındaki vazaif (B) 
fıkrasına ilhak edilince bunun mukaddimesi şöyle ola
caktır. Demin arz etmiştim, atideki fıkarat hakkında 
Şûrayı Askerînin mütalâası alınır: Binaenaleyh bu fı
karat şimdi okunan fıkarattır. Evvelce kabul edilen
lerden başka vazaiftir. Şimdi istişarî mahiyette müta
lâası alınır şekli hakkında bir tadil takriri vardır. Ya
ni ilk fıkraya aittir. Âli Şûrayı Askerînin mütalâası 
alınır, yerine «mütalâası alınmak mecburidir» denil
mesi hakkında Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin 
tadil teklifleri vardır. Bu fıkra hakkında başka mü
talâa yoksa tadil tekliflerini okuyalım. Vekil Beye
fendi; bu (B), yani (A) fıkrasının serlevhasını teşkil 
eden «Atideki fıkarat hakkındaki Âli Şûrayı Askerî
nin mütalâası alınır.» ibaresinin yerine, aşağı cümlesi
ne (mütalâası alınmak mecburidir.) tarzında bir tadil 
teklifi vardır; fikri âliniz nedir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP B. (Kü
tahya) — Lütfediniz efendim, mütalâası alınır ifade 
mevkiinde kullanılan bir ifadedir. Mütalâası alınacak
tır demektir. 

AHMET MAHİR Ef. (Kastamonu) — Kanunî bir 
kelime. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP B. (Kü
tahya) — Filân, filân, filâna müracaat eder demek 
müracaata mecburdur demektir. Bu zapta geçmiştir. 
Mütalâası alınır demek, mütalâası alınacak demektir. 
İsterseniz tadil buyurunuz bir kanundur, gazete maka
lesi değildir. Alınır deniyor. Mütalâası alınmak lâ
zımdır. Alınacaktır demektir. 

AHMET MAHİR Ef. (Kastamonu) — Alınabilir 
olsa belki. 
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MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP B. (Kü
tahya) — Alınır mutlaktır. 

RElS 4- Efendim; Kâzım Karabekir Paşanın tak
rirlerine njuttali oldunuz. Binaenaleyh takriri kabul 
edenler el 'kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. Fıkraları kabul edenler ellerini kaldırsın.:. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Şimdi efendim; (C) fıkrası (B) fırkası olarak oku
nacaktır. 

B) Seferberlik esasatına ve ihzarı icrasına müteal
lik mevat, prkânı Harbiyenin lüzum gördüğü derecede 
tahaşşüt planları. 

REÎS - j - (B) fıkrasını kabul edenler el kaldırsın... 
Etmeyenleri el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Âli Şûrayı Askerînin Reisi Tabiîsi 
Reisicumhur Hazretleridir. 

Indellüzum Reisicumhur Hazretleri tarafından da
vet edilmek üzere Başvekil ile vükelâyi saire Âli Şûra
yı Askerî içtimamda bulunurlar. 

Heyeti Vekile azalarının iştirak edeceği müzakerat-
ta bizzat -Rjeisicumhur Hazretleri Riyaset ederler. Mü
şarünileyh bulunamadıkları takdirde vekâleten Başve
kil veya Müdafaai Milliye veya Bahriye Vekillerinin 
biri bunlar da bulunamazlarsa -Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi Âli Şûrayı Askerî müzakeratına Riyaset 
eder. 

REtS -i- İkinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? \ 

KÂZIM) KARABEKÎR PAŞA (İstanbul) — Efen
dim; birinci maddeden mesul olan zatın Müdafaai Mil
liye Vekili plduğu ve Şûrayı Askerînin vereceği karar
ları Müdafaai Milliye Vekilinin yapmak mecburiye
tinde olmadığı müteaddit defalar beyan ve neticede 
Heyeti Celilenizce kabul edildi. Şu halde nasıl olurda 
Reisicumhur Hazretleri böyle bir Şûraya Riyaset eder
ler? Reisicumhur Hazretleri bulunamazsa, Başvekil, 
o da bulunamazsa Müdafaai Milliye Vekili Reis olu
yor ve bu Suretle Müdafaai Milliye Vekili tamamiyle 
herhangi bir mesuliyetten teberri etmiş bir vaziyete ge
çiyor ki mantıkan da çürüktür. Esasen Şûrayı Askerî 
asırlardan beri mevcut olan bir müessesedir. Bu mües
sesenin her orduda reisi Harbiye Nazırıdır. Bu, fennî, 
ilmî bir heyettir. Burada Heyeti Vekilenin yapacağı 
ve hatta o j teferruattan anlayacağı meseleler yoktur. 
Çünkü bir rjıesleğin teferruatı, ihtisası orada müzakere 
ve münakaşa edilecektir. Şu halde bu madde Şûrayı 
Askerîyi askerlikten çıkarıyor, büsbütün mahiyetini 
ikaybettiriyof. Reisicumhura vekâleten, Başvekil ve 
ona da Müdafaai Milliye Vekili demekle Müdafaai 

Milliye Vekili büsbütün mesuliyetten çekiliyor. Esa
sen Erkânı Harbiye Riyasetini de Müdafaai Milliye 
Vekilinin tahtı emrinden almış olduğumuz için Mü
dafaai Milliye Vekâleti gayrı mesul bir makam haline 
dönmüş oluyor. Halbuki Reisicumhur Hazretleri me
selâ Fransa'da olduğu gibi senede belki bir iki defa 
Şûrayı Askerîye gelmek isterlerse şerefen kendilerine 
Riyaset verilebilir. Fakat Reis, mesul olan Müdafaai 
Milliye Vekilidir, Reisidir demeyipte doğrudan doğru
ya Reisicumhur demek doğru bir şey değildir. Bende
niz uzun tafsilâtla Harbi Umumiden evvel bu Şûrayı 
Askerînin, Şûrayı Askerîden daha başka mahiyette 
bir meclis ile bir kül teşkil ettiğini yani Müdafaai Va
tan Şûrayı Âlisi bulunduğunu tafsilen arz etmiştim. 
Fakat o zaman bendenize itirazen Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi ve Müdafaai Milliye Müsteşarı huzu
ru ile Müdafaai Milliye Vekili Beyefendi Harbi Umu
mîden evvel böyle bir teşkilât yoktu ve olamaz, evvele
mirde bu mesele halledilmeli dediler. Hakikaten He
yeti Celileniz bu meselede hakikati hal nedir bilmez
se, en mühim ve en ruhlu bir noktayı teşkil edecek 
olan bui madde hakkında doğru bir karar vermiş ol
mayacaktır. Onun için bendeniz tarihleriyle ve klişele-
riyle ve bilhassa en son Cemiyeti Akvam tarafından 
neşredilmiş olan beş ay evvelki eserle bu müddeamt 
huzuru âlinize arz ediyorum. Fransa, 3 Nisan 1906 ta
rihinde Müdafaai Vatan Şûrayı Âlisini teşkil etmiş
tir. Şûrayı Askerîsi de mevcut idi. Bundan sonra İn
giltere, italya dahi 1907'de Müdafaai Vatan Komite
sini teşikl ettiler. Hatta Japonya dahi teşkil etmiştir. 
Anlaşıldı ki Harbi Umumîden evvel sırf fennî olan ve 
askerî teferrüatiyle uğraşacak olan bir Şûrayı Askerî, 
vatanın müdafaasına kadir olamıyacaktır. Şu halde iki 
sistem tamamiyle ayrıldı. Bir, Cermen sistemi, bir de 
arz ettiğim sistemdir. İşte tarihleriyle beraber burada 
vesaik de mevcuttur. Demek oluyor ki Harbi Umumî
den evvel müdafaai vatan komitesi bazı devletlerde 
Başvekilin ve bazı devletlerde Reisicumhurun Riyasetin
de olmak üzere bir komite vardır. Bunlar ana hututu ya
pıyorlar. Bunlar Şûrayı Askerînin teferruata ait mesa
ilinde - tafsilen arz ettiğim gibi - icap eden cereyanı 
veriyorlar. Ondan sonra Şûrayı Askerî ki teknik yani 
fennî ve sırf ihtisas meselesidir, teferruatına giriyor 
ve bu meseleye vazıyet ediyor, bu teferruatı halledi
yor. Burada arz ettiğim gibi Reisicumhur - ki birinci
sinde alâkadardır - böyle nadiren bir iki kere gelip 
onların müzakeresinde bulunuyor. Hatta Fransa'da 
Reisicumhur geldiği halde Harbiye Nazırının Riyaset 
ettiği celseler de mevcuttur. Şerefen bir iki kere Rei
sicumhura Riyaset verilmiştir. Harbi Umumîden son-
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raki şekil, müthiş tekemmül etmiş ve bugün memle
ketlerin müdafaası, bizim burada makamatı aidesinin 
iddiasından büsbütün başka bir şekilde tecelli etmiştir. 
İşte bu resmî eserlerden çıkardığım resmî klişeleri 
arz edeceğim. 

Fransa'da : Konsey Süperiyör dö la Defans Nasyo
nal 

Konsey »Süperiyör dö la Ger. 
İngiltere'de: Komite dö la Defans Emperyal 
Konsey Süperiyör dö la Ger. 
İtalya'da : Komisyon Süprem dö la Defans Nas

yonal 
Konsey dö la Arme. 
Rusya'da : Sovyet dö travay E dola Defans, Lö 

Konsey Militer Revolüsyoner, 
Japonya'da : Konsey dola Defans Nasyonal, Kon

sey Süperiyör dölager. 
ALİ BEY (Karahisarısahip) — Bunlardan ne ola

cak? 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Bu 
rada Müdafaai Milliye Vök'ili iddia etmiştiki böyle 
bir teşkilât yoktur. Bunlara Meclisi Âli vakıf olmaz
sa nasıl karar verebilir? Onun için müsaade buyuru
nuz kısaca arz edeceğim. 

İspanya'da • Konsey dola Defans Nasyonal, 27 
Mart 1914 te : (Konsey dö Defans) haline kaltoedil-
miştir. 

Romanya'da : Konsey Süperiyör dola Defans Nas
yonal Konsey Süperiyör dö l'Arme. 

İşte bu resmî klişelerle bendenizin maruzatımdan 
anlaşılıyor ki, doğrudan doğruya salâhiyettar olan 
makamlar bu işlerin - demek ki - henüz lâzımı gibi 
tetkik buyurmamışlardır, Bundan başka bir de Ordu 
Müfettişi Umumiliği mevzubahis olmuştu. Bugün bu 
devletler dört tane kuvvetli makam yapmışlardır : 
Biri Müdafaai Vatan Komitesi,' biri Şûrayı Askerî, 
biri Ordu Müfettişi Umumiliği, biri de Erkânı Har-
biyei Umumiye, hemen hemen bütün askerî devlet
lerin teşkilâtı tetkik buyrulursa, bu dört makam bir
birine yapışmış bir halde hasrı mesai etmektedirler 
ve bu suretle işler taksim edilmiş olduğundan munta
zam bir surette cereyan ediyor. 

Asıl mühim diğer bir cihet daha vardır ki o da; 
bendeniz birinci heyetin vazaifini arz ederek bunla
rın hazarda tespiti lüzumundan bahsettiğim zaman 
burada alâkadar ve mütehassıs arkadaşlarımızın mu
vacehesinde böyle şeylere hazarda lüzum yoktur, bun
lar sefere aittir denmiştir. Halbuki yalnız vatan kay-
gısıyle bitaraf memalik nezdindeki propaganda mese

lesini dahi nazarı itibara alırsak, dört tarafı mahsur 
bir memleket kendi gazeteleriyle iddiayı hak etsin; 
kabil değildir, harice çıkaramayız. Demek ki bu nok
tadan bile hazarda bir takım merakiz yapmak, bir 
takım esaslar yapmak behemehal lâzımdır. 

REFİK BEY (Konya) — Madde ile alâkası yok
tur. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Reisi
cumhurun riyasetinin doğru olmadığını anlamak için 
mesul makamla, benim maruzatımın hangisinin se
vap olduğunu Heyeti Âliyenizce kabul edilmelidir. 
Bendeniz kısaca arz edeceğim. Harbi Umumiden ev
vel bu teşkilâttan hiç bir şey almadık, fakat neticede 
bütün işlerimiz bir Başkumandanlığın, bir levazım 
Reisliğinin eline düşmüştü. Bendenizin çırpındığım ve 
sizin saatlarınızı sarfettiğim mesele, müdafaai vatan 
meselesidir. Tecrübe edilmiş, teslim edilmiş, bir ilim 
haline konmuş bir meseledir. Onun için bendenizin bir 
kaç satır daha izahat vermekliğim muvafıktır. Aksi 
halde hakikat husufa uğrar ve buradan da ilmî ve 
tecrübevi bir netice çıkmış olmaz. Şu halde şunu hu
lasa ediyorum ki bugün Erkânı Harbiye Riyasetinin 
üzerine bütün müdafaai vatan umurunu tevdi etmek 
sistemi tarihe karışmıştır. Rica ediyorum, bilhassa İs
met Paşa Hazretleri bu teşkilâtı tetkik buyursunlar ve 
memleketimizin müdafaasına ait olan bu teşkilâtı bizim 
memleketimiz için yapsınlar. 

ALİ BEY (Karahisarısahip) — Bir takrir veriniz. 
KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Size 

de bunu tefhim edebilirsem mesele kolaydır. Eğer 
Reisicumhur, Şûrayi Askerî'nin Reisi olursa ve bü
tün erkânı böyle istenildiği zaman buraya toplanırsa 
Müdafaai Milliye Vekilinin mesuliyetine mahal kal
mıyor ve oradaki mütehassıs arkadaşların da serbesti
leri münselip oluyor. Onun için bendeniz bir takrir arz 
ediyorum ve bugün her hükümette olduğu gibi Şû
rayi Âlii Askerinin Reisi Müdafaai Milliye Vekilidir, 
tarzında bu maddenin tespitini rica ediyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar; Kâzım Karabe-
kir Paşa Hazretlerinin ifadelerinin ilk safhasını teş
kil eden Riyaseti Cumhurun Şûrayi Askeriye reis ol
masından tasavvur edilen mahzun, esas itibariyle va
rit değildir. Çünkü fıkaratı derhatır ettirmiş olmak 
için maddeyi bir kere daha okuyacağım : 

Madde 2. — Âli Şûrayi Askerî'nin Reisi tabiîsi 
Reisicumhur Hazretleridir. 

İndellüzum Reisicumhur hazretleri tarafından da
vet edilmek üzere Başvekil ile Vükelâyı saire Âli Şû
rayı Askerî içtimaında bulunurlar. 
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Heyeti Vekili azalarının iştirak edeceği müzakera-
ta bizat Reisicumhur Hazretleri Riyaset ederler. Yani 
Reisicumhurun Şûrayı Askeriye riyaseti, makamatı 
siyasiyeyi i$gal etmekte bulunan vekillerin de istimaı 
meşrut kılaicak siyasî işlerle, askerî işlerin müzdeviç 
bulunduğu vazaifin Şûrayi Askerice zamanı rüyetinde 
vuku bulacaktır. Şimdi yukarıdan aşağı «A, B» fıkra
larında kabul ettiğimiz vazaiftir. Yalnız askerî olan 
lan ve siyasî vazaifle irtibatı bulunmayanları müzakere 
ve mütalâa ederken - ki ekser vazaifi bunlardan iba
ret olduğu hakkındaki şimdi kabul ettiğimiz fıkraları 
derhatır buyurursunuz - bu esnada ne Reisicumhur ve 
ne Başvekili ve ne de diğer vekillerin Şûrayı Askeriye 
iştiraki şimdi okuduğum madde mucibince varit de
ğildir. Yine noktai nazarımı teyit için kısa tarafını 
bir defa daha okuyayım : 

(Heyeti Vekile azalarının iştirak edeceği müzake-
ratta bizzat Reisicumhur Hazretleri riyaset ederler, 
müşarünileyh bulunamadıkları takdirde Başvekil ri
yaset eder.) Çünkü bu içtima, yalnız askerî meseleden 
dolayı vuku bulmamıştır. Siyasetle meşgul olan ve
killerin içtima iştiraki, siyasî işlerle askerî işlerin veç-
hi irtibatını tanzim edecek müzakerat için vuku bul
muştur. Bu suretle vekillerin çağrılmasını müstelzim 
olmayan içtimalarda kimin riyaset edeceği bahsına ge
lince, Paşa Hazretlerinin buyurdukları esas maddenin 
ruhunda vardır. Mademki Şûrayı Askerinin siyasî işler 
müzakere edilmeyen içtimalarında Reisicumhurdan, 
Başvekilden ve diğer vekillerden bahis yoktur. Onlar 
iştirak etmiş bulunmayacaklardır. Siyasî mesailde 
«Müşarünileyh bulunmadığı takdirde Başvekil» tabiî 
Başvekil de siyasî olmayan işlerde bulunmayacaktır 
ve çağrılmayacaktır. Esasen bu maddeden sonra gelen 
maddeyi okuduğumuz zaman (madde 3. — Âli Şurayı 
Askerinin azası Müdafaai Milliye Vekili, Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisi... tlh.) demek ki Müdafaai Mil
liye Vekilinden başlar. Şûrayı terkip eden anasırın ba
şında Müdafaai Milliye Vekili vardır ve vekillerin 
çağrılmasını müstelzim olacak siyasî vazaifle vazaifi 
askeriye telif edildiği zaman Şûrayı Askeriyi teşkil eden 
azanın en büyüğü Müdafaai Milliye Vekilidir ve Rei
sicumhur ve Başvekiller de müzakerede bulunmayacağı 
için buradaki tarifatı kanuniye dairesinde Reis olan 
zat Müdafaai Milliye Vekilidir. Yani kanunun elyevm 
mevcut olanı maddesi, buyurdukları ruhu tamamen te
min etmektedir. Reisicumhurun mutlak bir ifade ile 
Şûrayı Askeriye reis olup olmaması hususuna gelin
ce; malumuâliniz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Teş- I 
kilâtı Esasiyesindeki ruh, Başkumandanlık, sıfat ve j 
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salâhiyetini Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mane-
viyesinde mündemiç görür ve Meclise nispetle, Mec
lise atfen Riyaseti Cumhur tarafından bu vazifenin 
temsil edilmesini saharaten ifade eder. Şu halde Baş
kumandanlığı bu vazife kendi şahsiyeti maneviyesinde 
mündemiç bulunan Meclise nispetle, uhdesinde tem
sil etmekte olan zatın Şûrayı Askerî gibi Türkiye'de 
en âli müessesei askeriyenin siyasî müzakerelerinde 
bulunması tabiîdir. Sade tabiî değil, çok lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; bilirsiniz ki Şûrayı Aske
rinin şimdi tespit edilen vazaifi meyanına - şuradan 
lalettayin bir fıkrayı okuyayım - B fıkrasında - ki es
ki C fıkrasıdır - (Seferberlik esasatına ve ihzarı ic
rasına, müteallik mevat) Erkânı Harbiyenin lüzum 
gördüğü derecede tahaşşüt planları vesaire gibi vazai
fi vardır. Bilhassa bu hususta bir üstat mevkiinde 
bulunan Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri ve kendi 
makamı muhteremlerine yakın mevkide bulunan as
ker azayı kiram diğer azayı kiram da kendi vukufu 
zatiyeleriyle pekâlâ bilirler ki; bir tahaşşüt planı 
meselesi ve bir seferberlik planı meselesi hiç bir vakit 
bir meselei siyasiye ve bir meselei mutlakai siyasiye 
ve idariye değildir. Tahaşşüt planının tanzimi için 
memleketin içerisinde yaşadığı şerait ve vaziyeti umu-
miyei siyassiyenin huturu esasiyesi mutlak surette tes
pit ve tanzim edilmiş bulunmalıdır. Bir devlet vakti 
hazarda hangi şeraiti siyasiye tahtında yaşamaktadır? 
Ve hudutlarında ne gibi devletler vardır? Bunlardan 
hangi devletlerin, hangi şerait altında Türkiye'ye kar
şı yahut mevzubahis olan - nazarî bir fikirle - devlete 
karşı düşman mevkiine geçmeleri ihtimali vardır? Bun
lar ne derecede siyasî bir ittifak vücude getirir? Bun
lar siyasî olarak tamamiyle mütalâa edilip inkişaf et-
tirilmedikçe hiç bir vakit hakiki bir sefer planı ve 
hakiki olarak seferberlik tahşidatının tarzı icrası hiç 
bir vakit tayin ve tespit edilemez. Şimdi Şûrayı As 
keriye şûrada tesadüfen okuduğum vazifeyi vermişiz
dir. Şûrayı Askerî, malumu âliniz yalnız içerisinde 
Müdafaai Milliye Vekili ile Bahriye Vekili bulunan 
diğerleri tamamiyle meslek ve ilim erbabından bulu
nan bir Şûrayı Âlii ilmî ve meslekîdir. Bu Şûrada 
devletin hayatı siyasiyesi noktai nazarından muvazzaf 
ve mesul olan vekillerin fikirleri alınmadan yani bu 
zevat, icabında vekiller Şûrayı Askeriye çağrılıp mü
talâaları alınmadan devletin tahşidat planları ve se
ferberlik planlarım yapmalarına katiyyen ulumu as
keriyece imkân ve ihtimal yoktur. Şu halde demek ki: 
Şûrayı Askerinin bazı müzakeratında alâkadar vekil
lerin çağrılması tabiî bir zarurettir. İşte bu ahvalde 
vekillerin bulunmasını müstelzim olan müzakeratın 
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lüzumu icrası tahakkuk ettiği takdirde Meclise nispet
le Başkumandanlığı vakti haazrda deruhte etmiş olan 
Reisicumhurun davetiyle vekiller içtima eder. Şu hal
de nasıl bir manzumei içtima vuku buluyor? Bir ta
kım erbabı meslek ve ihtisastan, ibaret olan ricali müm-
taze, diğer taraftan devletin hayati umumiyei siyasiye-
sinde mesul mevkiinde bulunan tcra Vekilleri hazır 
bulunurlar ve bu manzumei siyasiye ve manzumei 
meslekiyeden mürekkep olan bu umumî içtimain ba
şında milletin ve devletin gerek nazarî temsil noktai 
nazarından Meclise nispetle Başkumandanlığı temsil 
etmekte olan ve gerekse devletin hayatı umumiyei si-
yasiyesine nispetle devleti temsil etmekte olan zatın 
yani Reisicumhurun bu vekillerin iştirak ettiği iç-
timada riyaset etmesi yalnız tabiî bir şey değil, dev
letin hayatı mesaisinde muvaffakiyeti için elzem bir 
zarurettir. Konseyler hakkında vuku bulan izahatları 
- yalnız bu mecliste bulunduğum zaman değil, mec
listen evvel de bulunduğum zamanlar dahi mütalâa
larından cidden istifade ettiğim muhterem Kâzım Ka-
rabekir Paşa Hazretlerinden, buradan bu malumatı 
irat ettikleri zaman bendeniz de istifade ettim. Bu
yurdukları esen ve teferruatını okumuş değildim. Şu 
noktayı arz ediyorum ki: Bizim bu yukarda birinci 
maddedeki (A) ve (B) fıkralarındaki vazaifle mütehar
rik olmasını tasavvur ettiğimiz Şûrayı Askerî demin 
kısmen izah ettiğim veçhile devletin umumî kuvayi 
askeriyesi ile diğer kuvası arasında ve bunların bir 
manzume halinde işlemelerini temin edecek tarzda 
bütün ahkâm ve şerait ve vazaifi esasen hamildir. Bu
nun meselâ, büyük bir tahaşşüt mıntıkalarının, ya
hut siyasî vaziyetlerden Ordunun vazaifini ifa etmek 
üzere âli başka bir meclis ve diğer bir vazaifi ifa et
mek üzere diğer bir tâli meclis tasavvur etmeye Türk 
Ordusunun bugünkü hayatı umumiyesinde bendeniz 
ihtiyaç görmüyorum. Vardır, diye Paşa Hazretleri 
buyurdular. Bazı zevat da yoktur dedilerse bu muay
yen bir meselenin (var) veya (yok) olduğu hakkında 
bir münakaşa ve mütekabil bir mütalâa dermeyanın-
dan ibarettir. Bugünkü Türk Ordusunun hayatı umu-
miyesindeki ihtiyaç burada gösterilmiş olan vazaifin 
icabında Heyeti Vekile ile müttehiden toplanmış olan 
Şûrayı Askeride müzakere ve intaç edilmesiyle tama
men tatmin edilmiş olur. Evvelki müzakeratın hula
salarını kısmen gazetelerde okumuştum. Bu müessese
ler bazı yerlerde şöyle bazı yerlerde böyle diye ifade 
edilmektedir. Bu husus Harbî Umumî esnasında; ben
deniz işaret buyurdukları kitap ve defterin kuyudatı
nı görmedim. Buradaki izahlarından istifade ettim. 
Yalnız bendenizin bildiğim, geçirdiğimiz Harbî Umumî 

esnasında böyle âli harp komiteleri, Müdafaai Milliye 
komiteleri yalnız cephelerde harp etmekte olan ordu
lardan ziyade harbin uzaması ve milletlerin bütün 
kuvayi maddiye ve iradelerini sarfetmelerini müstel-
zim kılacak bir dairei şümul teşkil etmesi üzerine bü
tün memlekete ait ve harbe bilâvasıta ve bilvasıta ic
rayı tesir eden menabi ve sairenin tertip ve tanzimi gi
bi asıl harpten mütevellit ve ana vatana müteallik va
zaifin temini maksadiyle Harbî Umumide teessüs et
miş ve bunlardan devletler istifade etmişlerdir. Ha-
zarî olarak bulunduğumuz zaman bu teşkilâta bu va
zifeleri taksim ederek yarısını birisi yarısını diğeri 
yapacağı hakkında malumatı nazariyem yoktur. Fa
kat Türk Ordusunun ihtiyacatı umumiyesini kâfil ola
cak esasat yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarında tama
men tanzim edilmiştir. Ve şu madde kabul buyruldu-
ğu takdirde icabında Heyeti Vekileyi, müzakeresinde 
bulunmak üzere çağrılması suretinde vuku bulacak 
olan Şûrayı Askeriler içtimaında bunlar tamamen tat
min edilmiş olur. Başka bir şeye ihtiyaç kalmaz. Muh
terem Paşa Hazretlerinin ifade buyurdukları bir şey 
daha vardır. Ordu Müfettişi Umumiliği... Evet efen
dim, lâzımdır. Fakat Türk Ordusunda; Teşkilâtı Esa
siye Kanununun bir maddesiyle matuf bulunan diğer 
bir kanunla vücude getirilmiş bir Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti vardır. Bu makam, her yerde de
meyeyim, bazı devletlerde bulunan Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetleriyle kabili kıyas olmayacak mer
tebe ve makamdadır. Elyevm Türk Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti makamı işaret buyurdukları başka 
memleketlerdeki Müfettişi Umumilik makamı gibidir. 
Çünkü elyevm mevcut olan Müfettişler ve Kolordular, 
•Ordunun vakti hazardaki icraatı ve harbe ihzarı vazai
fi umumiyesinde doğrudan doğruya o makamdan emir 
almaktadırlar. Binaenaleyh bizim şu teşkilâtımıza göre 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ve Teşkilâtı Esa
siye ruhundan ve Teşkilâtı Esasiyenin menbaından 
kuvvet alan vazaifi tayin edilmiş olan makam itibariy
le Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti mevcut iken bir 
de Müfettişlere amir olacak Müfettişi Umumilik gibi 
yeni bir makam ihdas etmek Erkânı Harbiyei Umu
miye vazaifinde gayri kabili tefrik bir teşettüt icra 
eder. Binaenaleyh bu suretle hayatı ameliye dahi mev
cut olan teşkilâtın kifayetini müsbittir. Ve yeniden 
bir Ordu Müfettişi Umumiliği ihdas etme eybir mesağ 
ve bir imkân yoktur. Bazan insanların hassas zaman
ları olur, belki benim de hassas zamanım olur. His 
ile, zan ile veyahut his ve zanna müstenit bazı mü-
talâat üzerine verilecek hükümlerde isabet olmadığı 
düsturunu tamamiyle takdir eder ve o düsturun isabeti 
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kâmilesine inanırım. Fakat bendeniz zannediyorum ki: 
Az çok bidayetteki müzakeratı okumuştum ve o mü-
zakeratm ruhunu da kendi fikrine muvafık buldum. 
Gerek o mjüzakerat, gerek şimdi cereyan eden müza-
kerat da has ve zanna veyahut vehme müstenit hiç 
bir mülâhaza vaki değildir. Hepsi doğru ve yanlış ka
biliyetimiz ne ise yaptığımız işler onunla ölçülebilir. 
Kabiliyetimizden fazla bir şey yapmaya imkân yok
tur. İnandığımız ve düşündüğümüz ve düşünerek yap
tığımız ve bu devletin hayatı umumiyesine ve bu 
Türk Orducunun refahı umumisine vefa iedecek 
iyi usul ve Mstem bu olduğu için ve bunlara inanmak
ta bulunduğumuz için bunları teklif ve bunları müda
faa ediyoruz. His ve zanna mağlubiyet gibi bir nokta 
tarzı hareketimizde yoktur. Bunu da müsaadei âliye-
leriyle bu noktai nazarı bitirdikten sonra arz ediyo
rum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bendeniz bir şey an
lamak istiyorum. Mesul ve gayri mesul zevattan bahs-
olundu. Şiıttdi bendenizin aklıma şu geldi. Reisi
cumhur Hasretlerinin bulunduğu Şûrayı Askeride mü
savat hâsıl olursa gayri mesul olan Reisicumhurun ve
receği rey ile ekseriyet ihraz edilirse istikbalde mesul 
olacak kimdir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) r— Şimdi lütfeder misiniz efendim? Bende
niz de size (bu suale, mukabil cevap olarak bir şey arz 
edeyim. Biri defa Şûrayı Askerî kararlarından Meclise 
karşı mesul! olan demin arz ettiğim uzun nazariyedeki 
esbabı mucibe mucibince Reisicumhurun iştirak et
tiği veya etmediği bilumum Şûrayı Askerî kararlarının 
icrasından, tatbikinden ve infazından bu Meclise kar
şı, bu millete karşı ve tarihe karşı mesul bir makam 
vardır. O da Müdafaai Milliye Vekâleti... Filân Mec
lis müzakere ederken onun vereceği kararda şu ka
dar rey, bu| kadar rey olursa meselenin aslına tealluk 
etmez. Ekseriyet bu veya şu kararı versin Reisicum
hur iştirak etsin veya etmesin? Akalliyette kalsın veya 
kalmasın. Bu kararların Türkiye'de tatbik ve infazın
dan mesul bir tek makam vardır, Müdafaai Milliye 
Vekâleti. Onun üst taraf ı. şurada, burada şu komis
yon veyahut şu meclis ve şûrada yapılmış olan mü-
zakeratın muamelâtına ait ve devlet mesuliyetine te
mas etmeyeni bir takım nikattan ibarettir. 

REİS —| Buyurun Paşa Hazretleri; 

KÂZIM1 KARABEKİR PAŞA (İstanbul) — Re
cep Beyefendi riyasetten bahsederken maddede vekâ
leten kelimesini okumadı. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Af edersiniz hiç farkında değilim. 

KÂZIM KARABEKİR PAŞA (Devamla) — Evet 
efendim; okursanız görülecektir ki, Müdafaai Milliye 
Vekili hiçbir şeyle alâkadar değil. Reisicumhur ol
mazsa Başvekil, Başvekil de olmazsa vekilin de vekili 
olarak Müdafaai Milliye Vekili riyaset edeceklerdir. 
Onun için ne kadar sakat olduğunu takdir buyurur
lar. Recep Beyefendiden samimi olarak ricam şudur: 
Harbi Umumiden evvel bu teşkilât vardı. Harbi Umu
miden sonra dahi vardı. Bu resmî eserlerle tespit edil
di. Yani bu arz ettiğim Müdafaai Vatan Şûrası; Harbi 
Umumide çıkmış bir şey değildir. Harp ederken Hü
kümetin heyeti umumiyesi mesuldür. Yoksa bir Şû
ra mesuliyeti tahammül edemez. Asıl harbin esasatını 
ihzar edecek olan Birinci Komitedir. Onun fennî tefer
ruatını yapacak ikinci Şûrayı Askeridir. Buradaki iza
hattan sanırım ki bütün arkadaşlarımız bir kanaati 
vicdaniye hâsıl ettiler ki vatan müdafaasiyle alâka
dar olan şu iş, bu mühim mesele alâkadaran tarafın
dan henüz tetkik olunmamış olabilir. Recep Beyefen
di de bu husustaki ademi malumatlarını beyan etti
ler. Bendenizin ilk celsede samimi ricam bu idi. Bu
nu samimi olarak tekrar ediyorum, toplanalım. İster 
Müdafaai Milliye Encümeninde toplanalım ister. Hü
kümet kendisi bütün vesaiki toplasın. Zam ve tahminin 
neticesi budur. Tecrübeten biz bunu muvafık gördük 
diyorlar. Bendeniz bir Ordu kumandanlığı yapmış ar
kadaşınız olarak arz ediyorum bu tecrübeten muvafık 
değildir. İddia ediyorum. İlmen de esas büsbütün baş
kadır, diyorum. Sonra bu işlerin hakikati ahvalini bil
mediğini itiraf eden bir muhterem arkadaşımızla; yan
lıştır diye iddiada bulunan diğer muhterem bir arka
daşımızın beyanatını karşılaştırınca nasıl olur da 
şimdi yaptığımız işe ilmidir, tecrübidir diyebiliriz? Bu
nu bendeniz Meclisi Âlinin insafına ve tabiî mühim 
bir vatan meselesi olduğu için mesuliyeti vicdaniyeleri-
ne terk ediyorum. Başka bir şey ilâve etmeyeceğim. 
Kabul edilirse Recep Beyefendi bu lâyihayı geri al
mayı rica etsinler. Ve toplanalım bütün devletlerin 
faydalı mahsulü ilmisini münakaşe edelim ve memle
ketimize, ordumuza lâyık, esaslı bir kanun yapalım. 
Yoksa bu doğru bir şey değildir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim; Muhterem Paşa Hazretleri 
(vekâleten) kelimesini okumadığımı söylediler. Bende
niz de bir anda ağır bir hicap duydum. Hakikaten 
mevcut olan bir kelimeyi, o mesele üzerinde efkâr 
dermeyan ederken, esbabı mucibe serdederken, muta-
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lâa beyan ederken okumamış olmak giran bir şeydir. 
Yalnız derhal lâyihaya baktım (vekâleten). Kelimesi 
bendenizin okuduğum kısma dahil değildir. Bendeni
zin okuduğum kısmın herkesin elinde suretleri var
dır. 

Madde iki de; (Âli Şûra) tabirinden başlıyor ve 
«Reisi tabiisi Reisicumhur Hazretleridir.» kelimesin
de bitiyor. Bütün bu tabirat içinde (vekâleten) kelimesi 
yoktur. 

KÂZIM KARABEKÎR PAŞA (İstanbul) — Ye
dinci sayafda. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Lütfediniz, bendeniz maddenin hepsini 
okumadım. Benim okuduğum kısımlarda (vekâleten) 
kelimesi yoktur. 

KÂZIM KARABEKÎR PAŞA (İstanbul) — Ma-
badinde geliyor. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — O mabadi olan kısmı demin arz ettiğim 
mütalâa için esas ittihaz etmeyi muvafık gördüm. O 
bütün bütün başka mesele idi, yani okumamak bu 
tarzda vuku bulmuştur. Muhterem Paşa Hazretleri mü
him bir noktaya daha işaret buyurdular. Müdafaai 
Milliye Vekili vekâleten Şûrayı Askeriye riyaset edi
yor buyurdular. Evet vekâleten fakat hangisinde?. Mad
deyi takip buyursunlar. Bendeniz okuyacağım. «Heyeti 
Vekile azalarının iştirak edeceği müzakeratta Reisi
cumhur riyaset eder» diyor. Heyeti Vekile azalarının 
iştirak edeceği celsede, demin de uzun uzadiye tafsi
lâtla tahrir ettiğim gibi vekiller ve Askerî Şûra aza
sının müştereken içtima edecekleri celseye riyaset 
eder. Müşarünileyh bulunmadığı takdirde, yani o cel
sede ki hem Heyeti Vekile azası ve hem de Şûra aza
yı daimesi vardır, işte o içtimada Reisicumhur bu
lunmazsa o zaman Başvekil riyaset eder. 

KÂZIM KARABEKÎR PAŞA (İstanbul) — Ve
kâleten kelimesini okumuyorsunuz. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
— Efendim; arz ettim «vekâleten riyasetin» esbabı 
mucibesini arz ediyorum. Müdafaafi Milliye Vekâ
letinin Şûrayı Askeriye riyasetinin vekâleten kaydiy-
le mukayyet olması, ifade yukarıdan aşağı derhatır 
buyrulsun, yalnız Reisicumhurun riyasetini müstel-
zim bulunan ve vekillerle Şûrayı Askerî azalarının 
müştereken içtimaları halinde vukübulacak müzake-
rata aittir. Yalnız Heyeti Vekile azalarının iştirak 
edeceği içtimada bizzat Reisicumhur Hazretleri riya
set ederler. Bulunamadıkları takdirde hangi içtimada 
o malumdur. Yukarda söylenmiştir, Vekillerin bulu

nacağı müzakerede Başvekil zaten Başvekil Şûrayı 
Askerî azasından değildir - riyaset eder. O da bulu
namazsa Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekili... llha. 
Vekâleten ancak o vakit mukayyettir. Çünkü diğer
lerinde esasen Reisicumhur riyaset etmiyor ki. Reisi
cumhurun riyaseti daimî Şûranın riyaseti ve Şûranın 
riyaseti tabiiyesi mevkiindedir. Heyeti Vekilenin ve 
Şûranın askerî azasının içtima etmesiyle mukayyet
tir. Yoksa mutlak olarak Şûranın içtimaında Reisi
cumhurun riyaseti; aksi mevzuubahis edilmiş olan 
bir noktai nazardır. Şu halde vekâleten kaydını bu
radan kaldırmaya mahal yoktur. Bilâkis elzemdir. 
Yalnız Şûranın içtimaına riyaset meselesi burada 
mevzubahis değildir. Arz ettim ki burada üçüncü 
madede Şûrayı teşkil edecek azanın isimleri, mevki
leri yukarıdan aşağıya yazılmıştır. En başta Müda
faai Milliye Vekilidir. Zaten onda Reisicumhur ve 
vekiller bulunmıyacaktır ve vekiller bulunmadığı tak
dirde tabiî surette Müdafaai Milliye Vekili Reistir. 
Bu vekâleten tâbiri biraz da belki Reisicumhur tâbi
rinin ifade edilmesinden ileri gelmiştir. İlk söz al
dıkları zaman Paşa hazretlerinin verdikleri malu
mattan istifade ettiğimizi ve bunu öğrendiğimizi söy
lemiştim. Binaenaleyh demin arz ettiğim noktai na
zar, işaret ettikleri nıkatı nazarı bilmeyerek vuku bul
muş noktai nazar değildir. Belki evvelce onun tan
ziminde bulunmadığım için teferruatına kadar bilmi
yordum. Fakat şimdi bunu müdafaaya memur ve ka
naatine mutabık bulmuş mesul bir vekil sıfatiyle bu
yurdukları mütalâatı da aldıktan sonra kendim müta
lâa ve mülahaza ettim ki Şûrayı Askerî denilen mü
essesenin bütün vazaifi yukarıdan aşağıya, demin arz 
ettiğim mevatta kabul edilmiştir. Binaenaleyh bunlar 
kabul edildikten ve bu vazaif ile mahmul olan bir 
Şûrayı Askerî vücut bulduktan sonra tasavvur bu
yurdukları biri büyük, biri onun küçüğü iki Şûra 
ne oluyor? Bunu bilmiyorum. Binaenaleyh vazife ol
madığı için o vazifeyi niyetle memur başka bir he
yet tabiatiyle varit olamaz. Bugünkü ordunun hayatı 
ameliyesini, burada tadat edilen vazaifi ifa ile va-
zifedar ve icabında Heyeti Vekiledeki zevatın çağrıl
ması ile de vazifeleri onların mütalâaları ile de ikmal 
edilecek ve burada evsaf ve şeraiti teşekkülü zikri ve 
tadat edilmiş olan bir Şûrayı Askeriden başka artık 
bir Şûraya lüzum kalmaz. İhtiyacını gözümle görüp 
ve anlamakta bulunduğum ordunun hayatında böyle 
bir şeye ihtiyaç görmüyorum. Bu ihtiyaç mevcut ol
madıkça, gayrı mevcut bir ihtiyaç için yeni bir mü-
essee teşkiline de lüzum olmadığı kanaati samimiye-
sindeyim. 
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ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Vekili Muhterem zanne
derim ki zühul buyuruyorlar. Çünkü; bunu mütea
kip olan maddede Şûrayı Askerî mesaili askeriye ile 
mükellef olacak kısımdan mürekkep azayı ihtiva edi
yor. Bunda da Müdafaai Milliye Vekilinin riyaset 
edeceğini buyuruyorsunuz. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
— Nerede efendim; işaret buyurur musunuz? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — İkinci maddede efendim. 
Reisicumhur Hazretleri Reisi tabiidirler, Şûrayı As
keriye riyaset edecekler diyor. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Kim diyor efendim? 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Kanunu okudum: 
Şimdi müzakere ettiğimiz ikinci maddede diyor ki; 
indellüzum Reisicumhur Hazretleri tarafından davet 
edilmek üzere Başvekil ile vükelâyı saire Âli Şûrayı 
Askerî içtimaında bulunurlar. Müdafaai Milliye ve 
Bahriye Vekillerinin gayrı heyeti vakile ile azaları
nın iştirak edeceği müzakeratta bizzat Reisicumhur 
Hazretleri veya vekâleten Başvekil riyaset eder. Sair 
zamanlarda Âli Şûrayı Askerî müzakeratına Müda
faai'Milliye Vekili riyaset eder. Bu Heyeti Vekile-
nin iştirak etmesi arızıdır. İndellüzum eğer içtima 
ederlerse reis, Reisicumhur Hazretleridir. Reisi tabii
dirler. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
— Reisi tabiidir ama, demin Paşa Hazretlerinin be
yan buyurdukları gibi (Onorel) olmak, bu devlete, bu 
Meclise; nisbetle Başkumandan olan zat, Reisicum
hur herhangi bir Şûra içtimaına gider. Riyaset ede
bilir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Ona itiraz etmiyoruz 
efendim. Reisicumhur Hazretleri Heyeti Vekileye de 
riyaset edebilir. Riyaset edip edemiyeceğini söylemi
yorum. Yalnjz zatiâlileri buyurdularki; bunu müte
akip gelecek olan maddede mezkûr olan heyete 
ki - ümerayı askeriyeden mürekkeptir - yani Şûranın 
teknik kısmında reis Müdafaai Milliye Vekilidir bu
yurdunuz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
— Tabiidir efendim. Aksine alâmet gösteriniz lütfen.. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Yani bu cihet zapta ge
çiyor. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Aza aza. 
*" MÜDAFAAİ MİLLÎYF VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Lütfediniz. İzah edeyim. Arif Bey aza 
dediler de intikal ettim. Birdenbire kavrayamadım. 
Buyuruyorlar ki, Müdafaai Milliye Vekili aza ola

rak bulunduğu için vekâleten tâbirini koyuyor. Rei
sicumhur tabiî reisidir. Fakat bir şart vardır. Vekil
lerle askerler içtima ettiği zaman behemahal bizzat 
Reisicumhur riyaset eder ve bulunmazsa Başvekil 
ve yine bulunmazsa vekâleten filan. Fakat bir şey 
mevzuubahis olmadığı takdirde, ona işaret buyur-
madılar Paşa Hazretleri. Alelade içtimalarda, alela
de demiyeyim, fakat mutat olan Şûrayı Askerinin 
herhangi bir içtimaında reisi tabiî olan Reisicum
hur, dikkat buyurunuz: Reis değil, reisi tabiîdir. 
Çünkü filan zat filan şeyin tabiî reisi gibidir. Çünkü 
bu devlette, bu devlet müessesesinde elyevm Başku
mandanlık Riyasetini temsil eden Reisicumhurdur. 
işte bu sıfatla bir riyaseti tabiiye hakkı kendisine 
bu kanunla verilmektedir. Arzu ederse herhangi içti
maa bir reisi tabiî sıfatiyle gelir ve tabiî olarak her
hangi içtimalarında veyahut mutat olan ruzmerre 
Şûrayı Askerî içtimalarında tabiî olarak riyaset 
eder. Yani bu teselsül teşkilâtı gözünüzün önüne ge
tirince bu neticeye varmak kabildir, iltibas zail ol
du mu efendim? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — iltibas zail oldu efendim. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Bir sual soraca
ğım efendim, Reisicumhur Hazretleri mademki reisi 
tabiîdir buyruluyor. Kanunun diğer maddelerinde 
Müdafaai Milliye Vekili azadır \denmiştir. Şu halde 
ortada iltibas olmamak için Müdafaai Milliye Veki
linin reis olduğu zikredilsin ki, o iltibasa mahal kal
masın. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
— Anladım Paşa Hazretleri. îfadei âlileri, bir mües
sesenin reisi tabiî, reisi fahrisi olduğu gibi bir de 
reisi olur. Böyle değil mi efendim? Bir de Müdafaai 
Milliye Vekili Reis diye telâffuz edilsin diye beyanı 
fikir ediyorlar. Bu takdirde Reisicumhurun riyaset 
etmediği ve vekillerin bulunmadığı içtimada Başve
kil de bulunur. Malumuâliniz o içtima devletin siya
setiyle ordunun içtimaını telif edecek içtimadır. Ef
kârı siyasiyenin tebellür edeceği bir içtimadır. O tak
dirde Reisicumhur bulunmaz ve Başvekil bulunur. 
O da bulunmazsa riyaset yine Müdafaai Milliye Ve
kâletine teveccüh eder. Buyurdukları noktai nazar 
kanunun metninde (otomatikman) temin edilmiştir. 
Reisicumhur reisi tabiîdir. Reisicumhurun işi gücü 
yok da Şûrayı"Askerî ile mi meşgul olacaktır? Tabiî 
surette, reisi tabiî olmak itibariyle devlet hayatına 
müteallik gördüğü işlerde, bir meselede gelip riya
set eder. Bu suretle Reisi tabiî deniliyor. Çünkü bir 
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devlet reisidir. Fakat aynı zamanda kendilerinin her 
gün bulunamayacağından ve vekiller de müstemirren 
Şûrayı Askeriye iştirak etmeyeceklerinden Müdafaai 
Milliye Vekâleti o reisi tabiiye vekâlet edecek Şûra
yı Askerinin amelî ve fiilî ve daimî bir reisi. Bina
enaleyh mesele hasılı tahsil oluyor. Buyurdukları 
mesele bendenizce bu kanunun ruhunda tamamen 
temin edilmiştir. Yeniden Müdafaai Milliye Vekili, 
Şûrayı Askerinin reisidir diye tasrih etmeye lüzum 
yoktur. 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Üçüncü madde
de Müdafaai Milliye Vekili Âli Şûrayı Askerinin 
azasıdır deniyor. Şimdi ise aynı kanunda aza diye 
tahsis edilmiş bir zata reistir deniyor. Bu (otomatik-
man) böyle anlaşılıyor demektir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
— Şimdi müzakere ettiğimiz ikinci maddede aksi dü
şünülünce vekillerin bulunmayacağı içtimada mesul 
Müdafaai Milliye Vekilinin o meclise fiilen riyaset 
etmesini müemmendir. 

Reisicumhura, Devlet Riyasetine tevcih edilmiş 
olan reisi tabiilikten gayrı Şûrayı Askerinin Reisi fi
lan zattır diye salahiyettar gösterilmesi bendenizce 
makamı riyaseti belki inkisam ve iftiraka sevk eder. 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Kim mesul ola
caktır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
— Mesul Müdafaai Milliye Vekilidir. 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Aza olan bir zat 
nasıl mesul olur? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
— Efendim; Paşa Hazretlerinin; eğer Müdafaai Mil
liye Vekilince mukarreratı mecburiyülicra olan bir 
Şûrayı Askerî olsaydı endişeleri bendenizce bir dere
ceye kadar varitti. Fakat mesuliyet bahsinde bir me
sul vardır. Şûrayı Askerinin ve orduya ait olan bü
tün vazaifin niyetinde mesul olan zat Müdafaai Mil
liye Vekilidir. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yok. Müza
kereyi kâfi görenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. Tak
rirler var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiati tadilini rica eylerim. 
Madde 2. — Şûrayı Âlii Askerinin Reisi Müda

faai Milliye Vekilidir. 
8 Mart 1341 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

Meclis Riyasetine 
İkinci maddenin atideki tarzda tadilini teklif ey

lerim. 
Erzurum 

Rüştü 
Madde 2. — Âli Şûrayı Askerinin Reisi Müdafaai 

Milliye Vekilidir. İndellüzum Reisicumhur Hazret
leri tarafından davet edilmek üzere Başvekil ile vü
kelâyı saire içtima ederlerse arzu ettiği takdirde 
bizzat Reisicumhur Hazretleri veya Başvekil mü-
zakerata riyaset ederler. 

Riyaseti Celileye 
Elkap ve kelimatı ihtiramiye kanun metni içeri

sine giremez. Nitekim Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
mevadı içerisinde dahi kalimatı tazimiye yoktur. 
Onun için maddedeki (Hazretleri) şeklinde teker
rür eden kelimei tazimiyenin tayyını teklif ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

REİS — Efendim; Kâzım Karabekir Paşa Haz
retleri ikinci maddenin yalnız; «Şûrayı Âliye Askeri
nin Reisi Müdafaai Milliye vekilidir» diyerekten di
ğer fıkarata lüzum olmadığına ve bu şekilde tadili
ni talep ettiklerini beyan buyurdular. Tekliflerini 
nazarı itibare alanlar el kaldırsın... Almayanlar el 
kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

Rüştü Paşa Hazretlerinin tadil teklifini bir daha 
okuyorum. 

(Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim; maddenin bu şekilden ibaret 
olmasını, yani eski şeklini nazarı mütalâaya alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmamıştır 
efendim. 

Efendim; Hüseyin Rıfkı Beyin bir teklifi var. Ka
nunların metninde elfazı tazimiye istimal edilmez. 
Maddedeki (Hazretleri) kelimelerinin tayyını; yani 
(Reisicumhur Hazretleri) yerine (Reisicumhur) şek
linde tadilini teklif ediyorlar. (Doğru sesleri) Bu 
takriri nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı mütalâaya almayanlar el kaldırsın... Nazarı 
mütalaaya alınmamıştır efendim. Şu halde efendim; 
(Hazretleri) kelimesi kaldırılmıştır. Şimdi (Hazret
leri) kelimesinin tayyından sonra maddeyi aynen re
yi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
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Efendim; üçüncü maddenin müzakeresine geçme
den evvel kanunun birinci maddesinin (A) fıkrası 
hakkındaki takririn şekli Encümence tespit edilmiş
tir. Binaenaleyh birinci madde şöyle oluyor. . 

Madde 1. — Yalnız vakti hazerde icrayı faaliyet 
etmek ve merkezi hükümette bulunmak üzere Âli 
Şûrayı Askerî ihdas olunmuştur. 

Atideki fukarat hakkında Âli Şurâyi Askerinin 
mütalâası alınır: 

(A) — Berrî, Bahrî ve Havaî Kuvvetlerden mü
rekkep Cumhuriyet ordusunda ve Donanmasında 
terfi ve taltif esasatım Fırka ve Kolordu Kuman
danları ile müaddillerinin tayin, tebdil, tekaüt gibi 
muamelâtı zatiyesi. 

Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletleri bütçe
leri, 

Hazarı ve seferi teşkilâtı askeriye, 
Hazarı vazülceyş, 
Mühim tesisatı askeriye ve fabrikalar inşaatı ve 

teslihat, 
Sefaini cedidei harbiyenin evsafı esasiyesi ve 

kadrodan çıkarılacak sefaini harbiyenin feshi, talim 
ve terbiye esasatı, 

• ı m 

Kavanini askeriye, 
Memleketin müdafaai âliyesi noktai nazarından 

Berrî, Bahrî, Havaî esasatı, 

Mevakii müstahkeme ve üssü bahrilerin ihdası 
ve tarzı inşasiyle ilgası, 

Cumhuriyet Ordusunda kıyafet ve teçhizatı aske
riyenin tespiti, 

Turuku sevkülceyşiyenin nerelerde yapılması ik
tiza edeceği, 

Orduya henüz dahil olmayan efradı memleketle 
muvazzaf hizmetini bitirmiş olan evlâdı vatanın 
müdafaai memleket noktai nazarından kabiliyetle
rinin tezyidi. 

Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekaletleriyle Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyaseti lüzum gördüğü tak
dirde atideki (B) fıkrası hakkında Şûrayı Askerî mü
zakere ve müdavelei efkâr eder. 

REÎS — Efendim; bu madde bu şekil alıyor. 
Vakit gecikmiştir. Yarın öğleden sonra saat bir bu
çukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 5,45 

• * 
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Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti 1341 senesi Bü çesinin mevkii meriyete vazına kadar tahakkuk edecek 
hidemata sarf olunmak üzere yirmi dokuz biı liramn tediyesine dair Kanunun netice! ârâsı. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
ismail Sefa B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi . 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
ŞakiP B, 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât fi. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik fi. 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
Muhıiddin Nâmi B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamldıi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırın B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki1 B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi1 Ef. 
Necati fi. 
Osman Nuri B. 

Reye (iştirak edenler : 
ECabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
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(Kabul edenler) 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Neomi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 

Avni Paşa 
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
T.O'mipİ" A 
JLO.lli'vil' U . 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid fi, 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Caıvid B. 

Fevzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZtZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa fi. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan ıB. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi fi. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet fi. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet fi. 
Raif Ef. 

Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Mulhiddin ıB. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki iB. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik fi. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Hamdı fi. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahımud Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya fi. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi fi. 
Sadık fi. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururıi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil fi. 

Hulusi B. 
Osman Niyazi fi. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer fi. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hald B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Sabit fi. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad fi. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit fi. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya fi. 

KONYA 
Eyüp Sabri1 Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret fi. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet fi. 
Nuri fi. 
Rağıp fi. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat fi. 
Tahsin B. 
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MARDİN 
Abdürrezak B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRD 
Mabmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Raihmi B. 
Rasini B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Maihmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 
Faiik B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 

Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Tunah HUmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Öksüz Yurttan Müdiriyeti Umumiyesi 1341 senesi Büfesinin mevkii mer'iyete vazına kadar tahakkuk 
edecek hidemata sarf olunmak üzere altmış bin liranın tediyesine dair Kanunun neticei ârâsi; 

(Kanun kaibul edilmiştir.) 

ADANA 
ismail Sefa; B, 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi . 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Bsad B, 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şaki* fi. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasüh Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi fi. 

AYDIN 
Tahsin fi. 

BAYEZİD 
Şefik fi. 

-BİGA 
Mehmed fi. 

filTLÎS 
Muhiddin Nâımii fi. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Şükrü fi. 

BOZOK 
Ahmed Hamleli B. 
Avni fi. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

(Kabul e 

Necati' B. 
Osman Nuri B. 

CANÎK 
Cavid Paşa 
Süleyman Neomi B. 
Talât Avni B, 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

ı ismail Kemal B. 
ismet B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 
i Ahmed Şükrü B. 

Feridun Fikri B. 
DİYARBEKİR 

Cavid B. 
Fevzıi B. 
Şeref B. 
Zülfi fi. 

ELÂZİZ 
Hüseyin fi. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
ihsan B. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet fi. 
Dr. Fikret B. 
Rasirn B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. • 
Halet fi. 

— 2 
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deriler) 

Raif Ef. 
Rüştü Paşa 

i Ziyaeddin Ef. 
j GAZİANTEP 

Hafız Şahin Ef. 
GENÇ 

Muhiddin fi. 
ı GÜMÜŞHANE 

Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem fi. 

İÇEL 
Dr. Tevfik fi. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Hamdi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir fi. 

KÂNGIRI 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHÎSARI SAHİP 
İzzet Ulvi fi. 
Sadık fi. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Suruıri B. 
ismail fi. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri fi. 
Haydar Adil B. 
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Hulusi B. 
i Mehmet Vehbi B. 

Osman Niyazi fi. 
KARS 

Ağaioğlu Ahmed fi. 
Ömer fi. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hald B. 
Mehmed Fuad fi. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki fi. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad fi. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit fi. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Saibri Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Refik fi, 
Tevfik Fikret fi. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit fi. 
Cevdet B. 
Nuri fi. 
Rağıp fi, 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi fi. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat fi. 
Tahsin B. 
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MARDİN 
Abdürrezak B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
tfyas Sami B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Et'hem B. 

StlRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SlVAS 
\ Halis Turgut B. 

Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

1341 C : 3 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
MaJhmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemi! B. 
Faik B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 

Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Darülfünun emaneti 1341 senesi Bütçesinin mevkii meriyete vazma kadar tahakkuk edecek hidemata 
sarf olunmak üzere yirmibeş bin liranın tediyesine dair Kanunun neticei ârâsı. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa 'B.

AKSARAY 
Mustafa Vehbi . 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
ihsan. B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasttı Bf, 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B, 

BİGA 
Mehmed B. 

BİTLİS 
MuihMdin Nâmi B. 

BOLU 
Cevad Abibas B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahimed Haindi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin1 Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

Reye iştirak edenler : 
İCaibul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

(Kabul e 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necimi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Fevzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mübiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef, 
Halet B. 
Raif Ef. 
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denler) 

Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Miihiddin B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmı B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Hamdi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. ^ KANGIRI 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Suruıri B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 

Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
"Ağaioğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 

Dr. Fuad B. 
KIRŞEHİR 

Lûtfi Müfit B. 
, KOCAELİ 

İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Musa Kâzım Bf. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 
Tahsin B. 
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MARDİN 
Abdülgani B. 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Samı B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Faik B. 
Haindi1 B. 
ismail B, 
Recai B. 

1 : 72 8 . 

RlZE 
Ali B. 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Etihem B. 

SİÎRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

3 . 1341 C : 3 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Gemi B. 
Fadk B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfİ B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhitar B. 
Hasan B. 
Şefik B. 

URFA 
AH B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 

Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

îcra Vekilleri Heyeti 
Adet : 6/2197 13 . 10 . 1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memurini mülkiye mazuliyet kanunu ile askerî mül
kî tekaüt kanunlarının bazı mevadının tadiline dair 
Maliye Vekâleti Celilesine tanzim kılınıp icra Ve
killeri Heyetinin 11 . 10 . 1339 tarihli içtimaında 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden kanun lâyihası ik
tisabı kanuniyet eylemek üzere esbabı mucibe lâyi
hası leffen takdim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
11 Ağustos 1325 tarihli Mülkiye ve askeriye te

kaüt kanunlarının neşri tarihinde bu iki kanunun müs-
tenet olduğu muamelât ayrı ayrı nezaret şeklinde ve 
müstakil birer sandık ile idare olunmakta idi. 

Bunlardan Askerî tekaüt sandığı binikiyüz seksen-
iki tarihinden bilitibar muhtelif istihaleler geçirdik
ten sonra 1302 tarihinde «Umum Askerî Tekaüt San
dığı» namiyte bir müesseseye inkilâp etmiş ve 1318 
ve 1321 tarihlerinde bazı tadilâtla beraber 1325 se-
nosine kadar nizannatı mahsusatı dairesinde tedvir 
edilmiştir. Mülkiye tekaüt sandığı evvelâ telgraf ve 
rüsumat memurları için 1291 tarİıinde tesis edilerek 
•tedricen diğer devaine teşmil edilmiş ve 1295 tarihin-
^de asıl ıraiÖGİye tekaüt sandığı nam ve haini altmış 
ve 11 Ağustos 1325 tarihli kanunla şekli ahiri hazin-
nı iktisap eyfem'iştir. 

Mazuliyelt sandığı ise mebdei tesis ıMtbariyîe Te
kaüt sandıklarından muahhardır. 1307 tarıMnde 
Mülkiye (tekaüt sandığına merbut olarak tesis edilmiş 
ve 7 Ağustos 1325 tarihli kanunla şekli hazıra inkı
lâp eylemiştir. 

Bu üç sandığın idareleri bu suretle müstoıkil ve 
Muvazeneli Umumiydi devletten hariç olmakla be-
ra'ber varidatı mahsusasını memurini malye ıtafcip ve 
cübayeıt eyler ve veçhî mahsus dairesinde edbaibı is
tihkaka tevzîr ve sarfım dla yiine Tekaüt sandıklan 
naınıına jmamuriııi maJliyte ü a ve icra eylerdi 

Sandıkların bidayeti teşkillerinden itibaren bir 
müddet varidatı mıulhassası masarifine bd'eganma'be-
îağ kifayet öıifcMen başka bir hayli tasarrufatı olur 
ye hatta, hazinenin. muaStar tkaidığı bazı zaınamiarda 

1 — 

I Zaman geçtikçe masrafta varidat araandaki bu te-
I fazııi küjçülıe küçüls masarif iasmı varidatına galebe 
I çaılınırş ve nilhafy&t Kmhasses maaşüada peık mühimi! 
I teşkilât ocağı haline getea mıerkezlıerin masarifi va-
I nidatının iîkü mislini tecavrz etmiş ve her sene deVM 
I bütçesinden bu açığa, ınukaMil muavenet zarureti ta-
I hassul eyiemdşiiıir. ©idîayeli meşrutiyeiüte bu açık Mül-
I kiye tJkaüıt sandığında yan yarıya ve asikerî tekaüt 
I sandığımda itki buçuk misline bafğ otaıuştu. Balâda 
I arz ve teşriin ötaduğu üeere ısandakltrm garek va-
I ridat ve gerek masarifinin mal sandıklarınca ifa 
I ©dülknesii ve iki misli açığın 1325 senesi Muvazeneli 
I Umumiye Kanununun ondokuzuncu maddtesraıe tev-
I Okan Maliye Hazinesinden tesviyesi deruhte edal-
I diği hailde sandıkların yine muKfcakaien teşkilâtı mah^ 
I susaya mailkiyetö bilüzum görüteüş ve 1326 senesi 
I bütçesinin onikinci maddesine tevfikan sandık l'ağv 
I ve bir taraftan tevkifat ve varidatı malmmesti 
I 1 248 000 lira tahmin edilerek Muvazenei Umumi-
I yeye ithal ve diğer taraftan Munaıssesafa Zatiye unva-
I niyle açılan kısmı mahsusla biıkümum mütekaidin 
I ve eytam ve eram'il maaşatı olarak bütçeye 3 032 000 
I ''irabk tahsisatı lâzimesi vaz edilmiştir. 
I îşte mücmelen tarihçei maluleni arz edilen Te-
I kaüt ve Mazulin Sandıklarının varidat ve ımaısarifaitı 
I bu suretllle Muvazeneli Ulmumüyeye kalibed'imiş ise 
I de müstakil birer müessese olduğuna göre tanzim 
I edilimiş olan kavanini mahsusatı asla değişmeiksizin 
I mabeihüîtaltbiik olarak tekalbbüİ edilmiş ve gerçi za-
I man zaman görülen lüzum ve zaruretlere binaen ka-
I van'Lrii mezkûrenin bazı mevadı tadil veya yeni bazı 
I roavat ilâve edilmekle beraber bu üç muhtelif kanu-
I nun ruihunda. meknuz esasat bir türlü izale edıiıîeme-
I mişitir. 
I Muhassesatı- zatiye, Muvazenei Umumiyei Dev-
I tefe ithalıen tesviye edildikçe kavanîni mebhusanm 
I Heyeti Umuımiyesinin bir kül hafflinde ve bu kıİliya-
I tın da her sınıf Hüem'orfia ve la^ahdemini etevtete 
I bir gayd Mükfcal ve a tayı ümit şafctafe tensüki 
I 'oîzemdıir. Âtayen uzun tıetloifeaıt ve tetefcbuata müsîe-
I ı;:t böyfe bir lâyihanın taoaskn ve tasviri mutasavver 
I almakla btraiber haien de bütçede M buçuk milyon 
I tira kadar taiırıu'n odildboten varidata lurşı Mırva^-
I nei Umsumîyçi Dwlete on niiiJ$«û İfftfefc tt0bm -;tfr 
I 'ban taahhüt iras «den TC sym latDöjKiaL nmaferiden 
I ashafbmın teöâı..m maaşefciûi de isemaliyie i*a öefeme-
I yen hal hazarKntffim melanaattöaa ısîahı aitüye t«rtk 

ve itim al edflîmeyere* şimdiden kâvamıri mezfcûre>t 
I zaylon t*an tammOk oıoaddölemîi <w»rioi zarurî gö-



Mevadı marazanın ayrı ayo mütatfâ asiyle istihdaf 
ettiği gayelere ııttıla mümkünse de her maddenin va-
znüdalki esbalbı mucIbeMn telhıisen ziiikri de falideden 
'hali addedilemez ümiıdindeyiiım. 

Madde 1. — Mazulin kanunu on beş seneden 
fazla hizmet için bir memura esnayi mazuliyetinde 
rubu, sülüs ve nısfa kadar mazuliyet maaşı vermek-
le beraber herhangi bir suretle ticaret ve sanate sü
lük veya şirketlerde istihdam hakkını da bahşetmek
tedir. Bu suret bittabiî sandığın müstakil olmasına ve 
varidat ve masarifatiyle tekabül eylemesine nazaran 
kabul edilmiş bir keyfiyettir. Halbuki bugün mazu
liyet maaşı olarak verilen mebaliğ tevfikata nazaran 
lâşey hükmünde olduğundan nevima hazinei devlet
ten bir muaveneti mahsusa kabilinden olup hususan 
memurini mazulenin de müstahdem memurin misil-
lu tahsisatı fevkalâdeye varıncaya kadar memurini 
faalenin hazi olduğu hukuk ve imtiyazata sahip ol
ması kabul edildikten ve hariçte ve herhangi bir 
idarede maaşı sabıkına muadil bir ücreti şehriye te
min ettikten sonra artık mazuliyet maaşının da veril
mesi muvafıkı nef sülemir görülemez. 

Binaenaleyh işbu birinci madde ile böyle hariçte 
mazuliyet maaşına esas ittihaz edilmiş olan son me
muriyeti sabıkası maaşı muadili bir maaş veya ücret 
alanların maaşının kat'i suretiyle maddei kanuniyesi 
teklif edilmiştir. 

Madde 2. — Herhangi bir memuru mazulün üç 
sene zarfında bir memuriyete tayin edilememesi, ya 
hariçte memuriyetten müstağni kalacak derecede ha
yatı maişetini temin etmiş olmasından dolayı teklif 
edilen memuriyetleri esbabı muhtelife serdiyle kabul 
etmemek tarikini iltizamdan münbais veyahut hiz
meti devletten artık kullanılamayacak derecede aczi 
idarisinin tahakkuk eylemiş bulunmasından müte
vellitti. 

Üç seneden fazla mazuliyet maaşı itasında bir 
isabet görülemeyeceğinden bunlardan yirmi beş se
neyi ikmal edenlerin hemen tekaüde şevki ve yirmi 
beş seneyi ikmal etmayenlerin de maaşlarının kat'ı 
ile yirmi beş seneyi ikmaline kadar yine memuriyete 
tayin edilemezse hakkı tekaütelerinin kendi yedi ih
tiyarlarına bırakılması tensip edilmiş ye olveçhile 
maddei kanuniyesi tanzim kılınmıştır. 

Madde 3< — idarî ve cezaî mazüliyete uğrayan
ların tarihi azillerinden itibaren maaşa nailiyeti ve 
bulunduğu mahalden ikamet için dilediği bir mahalle 
kadar harcirahımn da, itası.;ye avdete herhangi bir 
şirkete duhul edebilmek imkânı mevcut Bulunduğuna 

a — 
j göre alelekser mazuliyeti memuriyete tercih edenler 

ve binaenaleyh vazaifi mevduasını ihmal ve terahiye 
terkederek kendisini mazüliyete şevki kasden iltizam 
edenler bulunuyor. Binaenaleyh hükümetçe herhangi 
bir sebebi idarî ile açığa çıkarılan ve lağvı memuri-

I yete uğrayanlar müstesna olmak üzere cezaen azle
dilenlerin cevazı istihdamına karar verildiği tarihten 

I itibaren mazuliyet maaşı tahsisi münasibi mütalâa kı-
I lınmış ve ona göre maddei kanuniyesi tadil edilmiş

tir. 

I Madde 4. — Şekli hükümetin tebeddülü ile bera
ber eski imparatorluk kadrosundan müntakü Şûrayı 

I Devlet, Ayan vesaire gibi bugün için bütçede muadili 
I bulunmayan devair mazulleriyle hasbelteşkilât açıkta 
I kalmak zaruretinde bulunan birçok memurlara sınıf 
I ve maaş mukabili memuriyet bulunması müstebai: ol-
I duğundan bu gibilere bizzarurc sınıf ve maaşına rau-
[ adil bir memuriyet teklif edilememekte ve bu suretle 
I mazuliyet maaşı da ilânihaye verilip gitmektedir. 

Halbuk bir derece madun memuriyetlere hariçten bir 
I kaç kademeden dun mertebede memur tayin edilmek

te olduğundan hem birçok kâraşina memurların hiz
metlerinden istifade edilememekte ve hem de hazinei 

I devlet bir taraftan mazuline maaş vermek ve bir taraf-
I tan henüz hakkı terfia mazhar olmayanları naçar 
I terfi ettirmek suretiyle zarar görmekte olmasiyle bu 

gibi mahzurların refi için bir defaya mahsus olmak 
üzere herhangi bir mazul memura memuriyeti sabı
kasının bir derece madunu memuriyetin de usulen 
teklifi ve ademi kabulü halinde mazuliyet maaşn 

I nın kat'ı münasip görülmüştür. 

Madde 6. — Mülkiye ve askeriye tekaüt kanun-
I larının mevadı. mahsusası zevci evvelinden eramil 
1 maaşı almakta olan bir kadının diğer biriyle izdiva-
I cıyle maaşını kat ve fakat tekrar talâk veya zevci 
I sanisinin vefatiyle zevci evvelinden kesilen maaşını 
I iade etmektedir. Halbuki ikinci defa izdivaç eden bir 
I kadının zevci evveliyle kâffei alâkasını katetmiş olma-
I sı derkâr olduğundan, ikinci zevcinden talâk veya ve-
I fat suretiyle dul kaldığında zevci evvelinden olan 
I maaşının tekrar tahsis ve iadesi iptal edilmek sure-
I tiyle işbu maddeler şu suretle tadil edilmiştir: 

Madde .7* — Vefat eden bir memurun validesiy-
I le evlât ve zevcesinden başkasına eytam ve eramil 
I maaşı tahsisi muvafık olmadığı kanaatiyle bu mdde 
I vaz edilmiştir. 

I Madde 8. — Hesaben mevcut müşkülâtı izale ve 
I muamelâtı teshil noktasından işbu meVat vazedilmiştir. 
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Madde 10. — Mülkiye tekaüt kanununda mün-
deriç olduğu halde Askerî tekaüt kanununa sehven 
konulmayan işbu madde askerî mütekaidinine de 
teşmilen vazedilmiştir. 

Maddje 11. — Yukarıda bilvesile izah olunduğu 
üzere aic|atı tekaüdiyenin mecmuu senevî iki buçuk 
milyon liradan ibaret olduğu halde muhassesatı za-
tiyyeye verilen tahsisat on milyon lira gibi pek azim 
bir yekûne reşide olmaktadır. Şu halde mütekaidin 
ve mazuline bütçeden verilen maaş ve tahsisatı fev
kalâde bir hak mukabili olmaktan ziyade bir muave
net şeklinde intikal etmiştir. Muavenet ise muhtaç 
olanlara ifa olunur. Binaenaleyh şahsî ve ailevî ser
vet ve iktidarı malisi her nevi muavenetten müstağni 
olanlara bu muavenetin hazine aleyhine ifası elbet
te makul sayılamayacağından işbu maddei kanuniye 
bu suretle teklif olunmuştur. 

Madde 12. — Mütekaidin ve eytam ve eramil ve 
mazulin hakkı tekaüt ve mazuliyeti ihraz ettikten 
sonra herhangi bir ticaret ve sanate veya müessesat-
ta bir hizmete, hulâsa teşebbüsü şahsisini dilediği gi
bi istimale salâhiyettardır. Memurini faale böyle de
ğildir. Bu kanun memurini her nevi ticaretten men'-
etmiş ve bedenen ve dimağen mevcudiyetlerim hiz
meti devlete münhasır kılmıştır. Her türlü havayici 
hayaıtiyenin böyle sekiz on misli ve daha ziyade kes-
bi gala etmesinden erbabı istihsal ve ticaret ve te
şebbüsü şahsiye malik her fert o nisbette müstefit 
olurken memurların maaşlarının da mehmaemken bu 
galaya tekabül edecek bir hale ifrağı için 1335 sene-
nesinde kendilerine tahsisatı fevkalâde kanuniye ve 
maaşları nisbetinde bir muavenet tesis edilmişti. Bu 
meyanda mütekaidin ve eytam ve eramil de bu tah
sisattan istifade ettirilmiştir. Keyfiyet tetkik edilirse 
görülürki tekaüt kanunları herhangi bir memur veya 
efradı ailesine hakkı kanunisini tahsis ve tevdi eyle
dikten sonra kendilerini her türlü kuyuttan azade te
şebbüsü şahsiye tamamen malik efradı ahali mey anı
na ithal eder. Şu halde kâffei mukayyet ve adetâ 
devlete satılmış olan memurin ile bunlar arasındaki 
fark tamamen aşikârdır. Hakkı kanunisi olan tekaü-
diyelerini verdikten. sonra bir de bunlara tahsisatı 
fevkalâde vermek efradı ahaliye devlet bütçesinden 
maaş vermekle seyyandır. Mahaza kanunun neşrinden 
nasılsa tecviz edilmiş olan bu muavenetin birdenbire 
kat'ı da muvafık görülemediğinden şimdilik muhas-
ses maaşı aslî miktarını tecavüz etmemek üzere bir 
müddet daha bu muavenetin idamesi düşünülmüş ve 
bu suretle maddei kanuniyesi inşa edilmiştir. 

Madde 13. — Hini tekaüt ve mazuliyette tashihi 
sin için vaki olan teşebbüsat idarî teşevvüşatı bais 
olduğundan buna mani olmak üzere bu madde ikame 
olunmuştur. 

Madde 14, 15, 16. — Mevadı kanuniyenin tarzı 
tanzimi esbabı mucibe dermayenında vareste olacak 
derecede sarihtir. 

Madde 17. — Mütekaidin ve eytam ve eramile 
tahsis edilen yüz kuruş ve ondan dûn maaşlar müs-
tahaklarının hiç bir suretle idare ve maişetini temin 
edemeyeceği varestei arz ve izahtır ve bunlar alelek-
ser burada ikamet eden eytam ve eramildir. Bulun
dukları kariyerlerden bir cüzî maaşı almak için her 
ay şehire gelmeleri bir o kadar masraf ihtiyarım 
müstelzimdir. Tahsildaran veyahut Heyeti intiyariye-
ler vasıtasiyle tevzii de mücerrep olan ahvale göre 
suiistimale müsait bir zemin ihzar eder. 

Şu halde bu gibi maaşların sermayeye tahvili ile 
teşebbüsü şahsiye müsait bir zemin adadı için mu
kabilinde arazi itası tasavvur edilmiş ve o veçhile 
maddei kanuniyesi tanzim edilmiştir. 

Bu maddei kanuniyenin suveri tatbikiyesi başkaca 
bir talimatla tazvih olunacaktır. Bu usulün yüz ku
ruştan fazla maaşı olanlara da teşmili düşünülmüş ve 
fakat arazi ve emlâki mahlulenin bunlara kifayeti meş
kûk bulunmuş olduğundan mübadele meselenin niha
yetinde hükümet uhdesinde fazla emlâk bulunursa 
peyderpey tatbik edilmek üzere bu cihete hükümetin 
muhayyer bırakılması münasip görülmüş ve o suretle 
maddei kanuniye vaz edilmiştir. 

Madde 19. — Bilûmum eytam ve eramil ayrı ay
rı tahsisatı fevkalâdeden istifade etmekte olmalariy-
le bunlara bin kuruştan fazla maaş tahsisi bütçe
mizin vaziyeti mahsusa ve malûmesine göre istizan 
edilmekle bu hadde tenzil edilmiştir, işte her mad
de hakkında teşrihen dermeyan olunan izahat ve es
babı mucibeye göre bütçemizde lâakal dört mil
yon kadar bir tasarruf vücuda getirmesi memul ol
duğundan lâyihai kanuniyenin biran evvel tasdik 
ve kesbi kanuniyet eylemesini arz ve teklif eylerim. 

Türkiye 
Büyük Mület Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
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müşterek mazbatası 

Müşterek Kavan'in ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine muhavvel Memurini Mülkiye mazuüyet 



Kanuniyle, Askerî Mülkî Tekaüt kanunlarının bazı 
maddelerinin tadiline dair bulunan lâyihai Kanuni
ye Maliye Vekili namına Muhassesatı Zatiye Müdü
rü Hllrni Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzake
re olundu. Memurin Kanunu lâyihasının tetkik ve 
izhar eylemek üzere ahiren teşkil kılman Encümeni 
malısınla bilûmum memurinin tekaütlüğü hakkında 
1325 senesi tekaüt Kanununa nazaran esaslı bazı 
tadilât icra kılınmış olduğu anlaşıldığından lâyihai 
Kanuniyenin mazuliyete müteallik ahkâmı altı mad
de dahilinde telhis kılınarak teepit olunmuş ve şek
li muaddeli berayi tasdik heyeti celileye takdim kı
lınmış olmakla tercihan ve müstaceliyetle müzake
resi arz ve teklif olunur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mazuliyet Kanuniyle Askerî ve mülkî tekaüt kanun
larının bazı ahkâmının tadiline dair lâyihai kanuniye 

Karar numarası 
2 846 

Madde 1. — Memurini mülkiye ve mazuliyet Ka
nununun beşinci maddesi (1) berveçhizir tadil edil
miştir : 

Mazul memurinin bilfiil ticaret ve sanata sülük 
etmeleri mazuliyet maaşı talep ve ahzına mani ola
maz. Ancak devairi resmiye ve merkez ve taşra ida-
ratı hususiye ve belediyelerinde ve alelumum ano
nim ve eshamla komandit ve her nevi kooperatif şir
ketlerde istihdam olunan veyahut derudesinde bir 
veya müteaddit muallimlik olan mazulinin marız-
zikir devair ve müessattan ve mekâtibi resmiye ve 
hususiyeden aldıkları maaş veya ücret veyahut 
yevmiye ve tahsisatlar yekûnu şehrisi memuriyeti 
sabıkaları maaşı aslisine muadil veya ondan fazla 
olduğu halde maaşları kat ve açıkta kaldıkları veya 
aldıkları maaşat ve ücuratı hususiye son memuriyeti 
asliyeleri maaşlarından dun bir raddeye tenezzül ettiği 
takdirde vukubulacak müracaatları tarihinden itibaren 
iadeten tahsis olunur. İnhilâl eden bir memuriyetin 
asili tayin edilip vürut edinceye kadar hizmeti mez-
kûre mütekaidin ve mazulinden biri uhdesine muvak
katen tevdi edilmiş olursa tekaüt ve mazuliyet maaşı 
katedilmez. Bu müddeti muvakkate üç ayı tecavüz 
edemez. 

Madde 2. — Her sınıf memurini mazuleden son 
müddeti mazuliyetleri üç sene ve daha ziyade temadi 
etmiş olanların müddeti hizmetleri mazuliyet devre-
leriyle beraber yirmiş beş seneye baliğ olmuşsa rıza 
ve taleplerine bakılmaksızın tekaüde sevk olunur. 
Bu suretle yirmi beş sene hizmeti sebk etmiş olan
lara son on senelik memuriyet maşının yüz yirmi de 
birinin yani miktan vasatii şehrisinin yüzde kırkı 
ve yirmi beş seneden fazla müddetin beher senesi 
için bu yüzde kırkın otuzda biri beş bin kuruşu te
cavüz etmemek üzere tahsis olunur. Bu gibilerden 
müddeti hizmeti otuz sene veya daha ziyade olan
ların işbu kanunun neşri tarihinden itibaren nihayet 

(1). 5 nci madde - Mazul memurinin bilfiM ticaret 
ve sanata suluk etmeleri veya Osmanlı bir şirket ve 
idarenin hizmetine girmeleri mazuliyet maaşı talep 
ve ahzına mani olamaz-



iki ay zarfında bizzat tekaütlüğünü talepleri halinde 
tekaüt kanununun mevadı asliyesi üzerinden tekaütleri 
icra olunur. 

Madde 3. — Teşkilâtı devlette muadili bulunma
yan devairden açıkta kalan veya mazul bulunan me
murin müddeti hizmetlerinin kısmı âzamini hangi 
dairede geçirmişlerse o dairece kendisine hizmet tek
lif olunur. Bu suretle dahi hiç bir daireye mensubi
yeti olmayan memurine iki derece madun üzerinden 
mazuliyet maaşı tahsis edilir. 

Madde 4. — Müddeti mazuliyeti yirmi beş seneye 
baliğ olduğu halde son devrei mazuliyeti üç seneyi 
mütecaviz olanların mazuliyet maşı kat olunur. Bu 
suretle mş,aşsız olarak mazuliyeti bir müddet daha 
devam edip de yirmi beş seneyi bilâhara ikmal etti
ğinde tekaütlüğe talip olursa müddeti hizmeti ile 
maaşlı geçen müddeti mazuliyeti mecmuu üzerinden 
tekaütlüğü icra olunur. 

Madde 5. — Bir memur idarî bir ceza olarak ma
kamı aidînce azl edilmiş olursa mazuliyet maşı ce
vazı istihdam kararı tarihinden itibaren tahsis olunur. 

Memuriyetinin lağviyle veya süvari aherle açık
ta kalanlara tahsil olunacak mazuliyet maaşı tarihi 
istidasından bed eder. 

Madde 6. — Mazul memurun altı ayda bir defa 
talep edeceği veya Hükümetin kendisine iki defa tek
lif eyleyeceği memuriyetin memuriyeti sabıkası de
recesinde veya maaşça muadil olması meşrut değil
dir. Bir derece madunu memuriyeti iki defa teklif 
vukuuna karşı kabul etmemesi de mazuliyet maşının 

a ktmı mtfetelzimdir. Şu kadar ki bir derece madun 
memuriyeti kabul edip de bundan da infisal etmiş 

(l) 20 > nci Madde — Kız evlât ve valide, ve ced-
deferin, em varmalarından dolayı kat veya. münakale 
edilen, maaşları, muahharen talâk veya vefat luuebiy-
Is. dul kaldıklarında, iddedemnden sonra ita edecek
leri istidanamelerin. havalesi tarihinden itibaren iade.-
ten ita ve miktarı sabıkalarına irca olunur., bedenle
rinin ve. evMdımn İtim vefatında zutidzevc aluv aile 
maaşında.; lüssedar aimnayan kız evlât ve. valide ve^ 
ceddder kilâhara dul kaldrldamnda usiden naili ma* 
aş olurlar. Müteveffa zevcinden maaş alan zevce ve-
ym ezvaat metruke izdivaçr etmesiyle telcaüt maaşı 
ks& olunur. Fakat tsaiûk veya: zencinin. veftm vukvtbui-
cluğu-. stm&te. o tarilUsn itibaren maaşı scdakt. imleten 
tahsis oludur. Ancak vefatı vukubuidsvğri zevcinin 
tmss^t: zifBBdg âsi: er. /afe'r adunm-u Şa. kadsstr ki,, bu 
iadeü mtumade- hür dvfuya mahsustur. 

olanlara ikinci defa bu memuriyetten dûn memuriyet 
teklif edilemez. 

Madde 7. — Mülkiye tekaüt kanununun yirminci 
(1) ve Askerî tekaüt kanununun kırk altıncı (2) mad
deleri berveçhizir tadil edilmiştir : 

Kız evlât ve validelerin ere varmalarından dola
yı kat edilen maşları muahharen talâk veya vefat 
hasebiyle dul kaldıklarında ita edecekleri istidana
melerin havalesi tarihinden itibaren bir defaya mah
sus olarak iadeten tahsis olunur. Ere varan zevcat 
maaşı kat edilir ve muahharan talâk veya vefat ha
sebiyle tekrar kendilerine iade ve tahsis olunamaz. 

Madde 8. — Cetve ceddelere maaş tahsisi mül
gadır. îşbu kanunun neşrinden mukaddem muhaşses 
olanlar ıskatı hak edinceye kadar tesviye olunur. 

Madde 9. — Mazuliyet ve askerî ve mülkî tekaüt 
ve eytam ve eramil maaşlarının hini hesabında müd
deti hizmet cetvelinin yekûnuna nazaran günler mec
muu bir aydan noksan ise tayyolunur. Aylar mecmuu 
altı aydan noksan ise keza tayyedilir ve altı aydan 
fazla ise nısıf sene hesap olunur ve keza tahsisi icap 
eden maaaştın kuruş itibariyle ahat küsuratı tayye
dilir. îşbu maddenin son fıkrasının hükmü muhaşses 
maaşata da şamildir. 

Madde 10. — Askerî ve mülkî mütekaidin ile 
eytam ve eramilinden iki sene ispatı vücut ve maaş 
almak için müracaat etmeyenlerin maaş kaydı ter
kin olunur. İki seneden sonra ispatı vücut ve hüv-
viyet edenlerden biîâ vasi sabi ve mecnun olanların 
maaşlarının tahsisi muamelesi her zaman icra edilir. 

Madde 11. — Askerî tekaüt kanununa göre te

kaüt edilmiş olan mütekaidi askeriyenin tekaütlükle

ri esnasında üç sene ve daha ziyade kürek ve kale-

^ j 46 ncı Madde Kız evlât ve valide ve 
caddelerin ere varmalarından dolayı kat ve münaka-

I /e edilen maaşları muahharen talâk veya vefat hase
biyle dul. kaldıklarında iddetlerinden sonra ita ede-

ı çekleri istidanemelerin havalesi tarihinden itibaren 
| iadeten ita. ve miktarı sabıklarına, irca olunur. Peder

lerinin ve evlâdının hini vefatında zatülzevç olup 
maaşında hissedar olamayan kız evlât ve valide ve 
ceddeler bilâhara dul kaldıklarında usulen naili maaş 
olurlar. Müteveffa zevcinden maaş alan zevce veya 
ezvacı metruke izdivaç etmesiyle tekaüt maaşı kat 
olunur. Fakat talâk veya zevcinin vefatı vukubuldu-
ğu surette o tarihten itibaren maaşı sabıkı: iadeten 
tahsis olunur. Ancak vefatı vukubulâıığu zevcinden 
maaş ziyade ise o tahsis olunur. Şu kadar ki, hu. iade 
muamelesi bir defaya mahsustur. 



bentlik cezalarıyle mahkûmualeyh ~ olanların müd
deti mahpusiyetlerinde kanunen müstahak oldukla
rı maaş ailelerine ita olunur ve sebilleri tahliye olun
dukta kat olunup vefatlarında yine usulen ailelerine 
tahsis olunur. 

Madde 12. — Menkul ve gayrı menkul serveti 
beş bin altın lira veyahut daha ziyade olduğu vesaiki 
mutebere ile taayyün eden mütekaidin eytam ve era-
miline maaş tahsis edilmez. Serveti beş bin liradan 
dûn ve fakat üç bin liradan efzun olan mütekaidin 
ve eytam ve eramilin maaşları nısıf olarak verilir. 

Madde 13, — Mazulin ve mütekaidin ve eytam 
ve eramile verilecek tahsisatı fevkalâde hiç bir su
retle maaşı aslilerin bir mislini tecavüz edemez. Bi
lûmum mazuüni mülkiye ve ilmiye ile mütekadini 
mülkiye ve askeriyeden maaşı bin kuruşa kadar 
olanlara maaşı aslilerinin bir misli ve bin kuruştan 
fazla maaşı olanlara bin kuruşun bir misli ve üst ta
rafının nısfı tahsisatı fevkalâde olarak verilir. Ey
tam ve eramilin her birine elli kuruştan dun olmamak 
üzere ayrı ayrı aldıkları maaşm birer misli tahsisatı 
fevkalâde ita olunur. 

Muhassesatı Zatiye bütçesinin hidematı vataniye 
ve yurtluk, ocaklık ve emlâki mazbuta mukabili ma-
aşat ve timar ve zeamet fasıllarından maaş alanla
rın miktarı ne olursa olsun kemafissabık maaşlarının 
nısfı derecesinde tahsisatı fevkalâde verilir. 

Madde 14. — Tekaüt ve mazuliyet maaşlarının 
hini tahsisinde tahsisin muamelesi nazarı itibara alın
maz. Hizmeti devlete bidayeti duhullerinde ita ettik
leri tercümei hal varakalarında muharrer tarihi ve
lâdetler muteberdir. 

Madde 15. — Lozan muahedei sulhiyesinin tayin 
eylediği hududu millî haricinde kalan mahaller aha
lisinden olup da Türk tabiyetinde bulunmayanların 
tekaüt ve mazuliyet kanunlarından hukuku mükte-
sebelerl tamamen merfudur. Bunlara ve bilâhara ai
lelerine hiç bir namla maaş tahsis edilemez. Aslan 
hududu millî harici mahalle ahalisinden olup da 
Türk tabiiyetini ihraz- edenlerden iskân ve mübadele 
ve iare kanunları mucibince emlâk veyahut arazi 
almış olanların mülga imparatorluktan müdevver te
kaüt ve mazuliyet maaşları kat olunur ve henüz tah
sis muamelesi yapılmayanlara dahi maaş tahsis edil
mez. Ancak 23 Nisan 1336 tarihinden sonra ve sul
hun akdi tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinden vazife alrmş olanların hiç, bir su
retle tekaütlüklerine halel gelmez. 

6 — 

J Madde 16. — Uzviyeti siyasiyeye mensup anasır-
I dan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince bir 
I vazife ve hizmetle fiilen tavzif edilmemiş olan ve 

hududu millî dahil ve haricinde bulunanlar impara
torluk zamanına ait hidemat ve vazaiften mütevellit 
hukukun müktesebelerini zayi ederler. Bunların ne 
kendileri ve ne de aileleri tekaüt ve mazuliyet kanun
larından istifade edemezler. 

I Madde 17. — 16 Mart 1336 tarihinden sonra Fe
rit Kabinesinde bulunan vükelâ ve İngiliz Muhip-
ler Cemiyeti müessis ve merkezi umumî azalarıyle 

I heyeti, idare azaları ve Kızılhançercilerle Nigâhban-
I cılar cemiyetleri müessis ve heyeti idare azaları ve 
I Kuvvayt inzibatiye ile Harekâtı Milliyeyi tenkil için 
I İstanbul idaresinin vücuda getirdiği teşkilâtlarda 
I şehremanetinin atiyen bir menfaati olmak şöyle dur-

fiilen vazife deruhte edenlerden Anadolu'ya iltihak 
etmeyenlerle, Harekâtı Milliye aleyhinde fetva veren-

I lerin tekaüt ve mazuliyet kanunlarmdan şahsen hu-
I kuku müktesebeleri merfudur. Şu kadar ki bunlardan 
I istisnaen maaş tahsisine elyak olanların tahsis mua

melesi Büyük Millet Meclisi kararı ile icra edilir. Ey-
I tam ve eramil hakkında tekaüt kanununun ahkâmı 

umumiyesi caridir. 
Madde 18. — Askerî ve mülkî mütekaidinden yüz 

I kuruşa kadar «yüz kuruş dahil» maaşı olanlara ika-
I met eyledikleri liva dahilinde veya maskatı reisleri 
I olan mahallerden hazineye ait emlâk ve araziden 

maaşı aslilerinin sinleri altmışbeşi mütecaviz olan
lara on ve dununda bulunanlara yirmi seneliğine te-

I kabul edecek miktar ve kıymette arazi itasiyle kayıt
ları terkin edilir. 

Maaşları yüz kuruş ondan dun olan eytam ve era-
I mile ikmali noksan için hazineden vuku bulan za-
I maim tenzil edilmek şartiyle eytam için elyevm bu-
I lundukları yaş ile yirmi yaş arasındaki müddet ve 
I eramile yirmi sene müddet itibariyle verilecek maaş 
I kıymetinden arazi ita edilerek muhasses maaşları ter-
I kin olunur. 
I Fimabat tahsis olunacak maaşatta yüz kuruş ve 

ondan dun isabet edecek miktarlar berveçhibalâ he-
I sap edilmek suretiyle arazi ile istibdal ve hazine uh

desinde arazi bulunmadığı takdirde fıkrai anifedeki 
I nisbet dairesindeki maaşın yekûnu baliği dört taksit-
I le ve bir sene zarfında tesviye edilerek bu gibi maa-
I şat ashabının alâkalarını kat etmekte Maliye Vekâ

leti muhayyerdir. 
I Maaşat ashabına verilecek araziye vergi kıymet-
I lerinden dun olmamak şartiyle biri memurini maliye-
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«den ve biri meclisi idare ve biri meclisi belediyeden 
intihap olunacak üç zattan mürekkep bir heyet ma
rifetiyle ve dönüm itibariyle takdiri kıymet edilecek 
ve arazi de kıta veya parçanın hududuna itibar edil
meyip emri tevzide dönüm esas ittihaz edilecektir. 

Yüz kuruştan fazla maaş ashabına da aynı suret
le emlâk ve arazi itasında hükümet ̂ muhayyerdir. 

Madde 19. — Mülkiye tekaüt kanununun yirmi-
•dört ve yirmibeşinci (1) maddeleriyle askerî tekaüt 
kanununun otuzyedi ve otuzsekizinci ve kırk ve kırk-
yedinci (2) maddeleri ahkâmı berveçihizir tadil edil-; 
mistir. 

Mütekaidinin vukuu vefatlarında almakta oldukla
rı tekaüt maaşlarının nısfı ailelerine tahsis olunur. 
Bu suretle jbeher nefere tayin olunacak maaş miktan 
kırk kuruştan dun olursa kırk kuruşa iblâğ ve bin 
kuruştan fazla isabet ederse bin kuruşa tenzil olunur. 
îşbu kayıt, memur iken vefat edenlerin efradı aile
sine tahsis olunacak maaşata dahi şamildir. 

Madde 20. — îşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 21. — îşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

11 . 10 . 1339 
îcra Vekilleri Heyeti Seriye Vekili 

Reisi Mustafa Fevzi 
Ali Fethi Müdafaai Milliye Vekili 

Adliye Vekili Kâzım 
Seyyit Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Ali Fethi 
Rahatsız! bulunmaları Maliye Vekili 

hasebiyle imza Hasan Fehmi 
buyuramamıştır. Nafia Vekili 
Maarif Vekili Feyzi 
îsmail Safa Sıhhiye ve Muaveneti 

İktisat Vekili İçtimaiye Vekili 
Hasan Hüsnü Bulunmadığı 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Feyzi 

(1) (Madde 24). — Bir memurun müstahak oU 
duğu tekaüt maaşının nısfı ailesi için tahsis olunacak 
maaşa esas? ittihaz olunur. Bir yetime nısfı mezkû
run beşyüz kuruşu tam ve üst tarafından yüzde elli
si ve iki yetime beşyüz tam üst tarafının yüzde yet-
mişbeşi ve üç ve daha ziyade olan eytama nısfı mez
kûrun tamamı tahsis olunur. Eytam ve eramil maaşı
nın haddi azamî beş bin kuruştur. Bunlardan maaş
tan sakıt olan veya vefat edenlerin taksimi mezkûre-

den isabet eden hisseleri kat olunarak bir yetim kal
mışsa bu hissenin nısfının beş kuruşu tam ve beş ku
ruştan yukarısının nısfını ona tahsis ile diğer nısfı 
sandığa kalır. Eğer iki yetim kalırsa kezalik hissei 
mezkûrenin nısfının beşyüz kuruşu tam ve beşyüz 
kuruştan yukarısının üç rubu tahsis ile bir rubu san
dığa kalır ve eğer eytamı bakiye üç nefer ve daha 
ziyade ise münhal olan maaş tamamen onların maa
şına zammolunur. 

(Madde 25). — On sene hizmet etmiş bir memu
run ailesine verilecek maaş otuz sene itibariyle veri
lecek miktarın sülüsüdür. On seneden fazla hizmet et
miş ise her sene için işbu sülüsün onda biri zammo
lunur. 

(2) (Madde otuzyedi) — Erkân, ümera ve z&bi-
tan ve memurin ve ketebei aklâm ve mensubini sairei 
askeriye mütekaidinin vukuu vefatlarında almakta 
oldukları tekaüt maaşının nısfı ailelerine tahsis olu
nur. Bu suretle tahsis kılınacak maaş miktarı ikiyüz 
kuruştan dun olursa ikiyüz kuruşa iblâğ olunur. 

(Madde 28). — Berrî erkân ve ümera ve zabıtan 
ve memurin ve mensubin ve ketebei aklâmı askeriye
den eceli mevudu ile vefat edenlerin ailelerine müte
veffanın senini hizmetine göre onüçüncü maddede 
(1) muharrer kaideye tevfikan tayin ve tahdit edile
cek tekaüt maaşının nısfı (ikiyüz kuruştan dun olma
mak üzere) aile maaşı namiyle tahsis olunur. 

Bunlardan müddeti hizmetleri on seneye baliğ 
olmadan vefat edenlerin müddeti hizmetleri on sene 
itibariyle ailelerine işbu on senelik tekaüt maaşının 
nısfı verilir. îşbu maaş yüz kuruştan dun olursa yüze 
iblâğ edilir. Fakat efrat taaddüt ederse kırkikinci mad
de mucibince muamele olunur. 

Bir zevç bilâvelet vefat edip dul kalan zevcesinin 
tahtı nikâhında bulunduğu müddet üç seneyi te
cavüz etmiyorsa onüçüncü maddede muharrer 
kaideye tevfikan tekaüt maaşının sülüsü, beş sene 
nihayetine kadar mezkûr tekaüt maaşının nısfı ve 
altıncı senenin bidayetinden itibaren tekaüt maaşı
nın üç rubu ita edilir ve bu maaş da yüz kuruştan 
dun olmaz. 

(Madde 40) — Aile maaşı beş yüz kuruştan ziya
de olur ve bundan müsfit olacak ancak bir yetim bu
lunursa bu yetime aile maaşının beş yüz kuruşu ile 
işbu beş yüz kuruştan bin kuruşa kadar olan mikta
rın nısfı ve binden iki bine kadar miktarın yani 
ikinci binin yüzde yirmisi ve iki binden üç bine kadar 
olan miktarın yani üçüncü binin yüzde onu ve bunun 
yukarısı için yüzde beşi birleştirilerek hasılı yekûnu 
tahsis ve ita olunur. Eğer yetim iki olursa bin kuru: 



— 8 — 
şa kadar olan aile maaşı münasefeten verilir. Binden J 
fazlası için marızzikir bir yetim hakkında vaz ve be
yan olunan usul ve kaide üzere hesap edilen mikta- I 
rın yekûnu her ikisine münasefeten zam ve ita olu
nur. I 

Eğer yetim üç olursa bin beş yüze kadar olan aile I 
maaşı her üçüne mütesaviyen taksim olunur ve faz
lası berveçhi sabık hesap olunup her üçüne mütesa- I 
viyen zam ve tahsis olunur. Eğer yetim dört olursa 
iki bin kuruşa kadar olan aile maaşı her dördüne mü- 1 
tesaviyen taksim olunur ve fazlası kaidei mavsuta 
dairesinde hesap olunup her dördüne mütesaviyen I 
zam ve tahsis kılınır. I 

Eğer yetim beş olursa iki bin beş yüz kuruşa ka
dar olan aile maaşı mütesaviyen efradı eytama tev
zi ve ita olunur ve fazlası kaidei masture veçhile he- I 
sap olunarak her beşine mütesaviyen zam ve tahsis 
edilir. I 

Eytam beşten fazla olursa aile maaşının cümlesi 
mütesaviyen efradı eytama tevzi ve tahsis- olunur. I 

(Madde 47) — Efradı aileye tevzi ve tahsis ki- I 
lınmış olan maaşlardan birisi sinni nizamiyi doldur- j 
mak ve ere varmak veyahut vefat vukubulmak gibi I 
esbaptan dolayı münhal olmuşsa işbu münhalın nıs- I 
fi tevkif ve nısfı diğeri mütesaviyen taksim ve ita I 
edilir. Fakat aile maaşı olarak tahsis edilecek maaş I 
miktarı beş yüz kuruşu tecavüz ettiği halde kırk bi- I 
rinci (2) madde mucibince muamele edilir. | 

Aile maaşından bir yetim hissesini alan mütead- I 
dit zevcelerden ere varmak veya vefat etmek gibi se- \ 
heplerle münhal olan maaşlar diğer zevcelere usu- I 
lüne tevfikan münakale edilir. \ 

(1) 13 ncii Madde — Bilcümle erkân ve ümera I 
ve zabit an ve mensubini askeriyenin tekaüt maaşları I 
rütbei muhtelife için berveçhi ati üzere hesap edilir. I 

Esasen tekaüde istihkak müddeti akalli yirmi se- I 
neden ibaret olmak üzere kabul edildiğinden kanunen I 
müstahakı tekaüt olanlara verilecek maaş kendi ma- t 
aş ve muayyenatı bedeli tnecmuunun müddeti hiz- I 
metine darbiyle hasılı darbın rütbesine ait ve zirde I 
muharrer emsale taksiminden çıkacak harici kısmet- I 
ten ibarettir. Ancak mukaddema muayyenatları be- I 
delinden tekaüt aidatı vermemiş olanlar aidatı ken- I 
dilerine tahsis olunacak tekaüt maaşından tevkif I 
olunur. Tekaüt maaşının haddi azamisi yedi bin beş I 
yüz kuruşu tecavüz etmeyeceği gibi zabitan ve ona I 
muadil maaş alan mensubini askeriye tekaüt maaşı- I 
nın dahi haddi asgarisi üç yüz kuruştan dun olmaz. I 

Rütbei muhtelifeye ait emsal berveçhiatidir. 
Müşir, birinci ferik ve ferikler 45 
Mirliva, Miralay ve kaymakam ve binbaşı ve za

bitan ile sair bilcümle mensubini askeriye 40. 

Memurini mülkiye ve ketebei aklama tekaüt 
maaşı tahsisinde rütbei askeriyeden hangisinin maa
şına muadil ise tayin miktarında o rütbenin emsali 
nazarı itibara alınacaktır. 

(2) 41 ne i Madde — Bir aileye tahsis kılınacak 
maaşlar efradı aileye taksim olunduğu halde şahıs 
başına isabet eyleyecek miktar kırk kuruştan dun 
olursa noksanı ianeten zammedilerek her ferdin ma
aşı kırk kuruşa iblâğ olunur ve böyle ma zamaim 
tahsis olunmuş olan maaşlardan mâhlul olanlar sair 
efradı aileye taksim edilmeyip tamamen bit tevkif 
bunlardan mahlul tekrar ettikçe ianeten zammedilen 
akça kamilen istirdat edilinceye kadar münakale icra 
olunmaz. 

Encümenin Tadili 
Memurini mülkiye ve mazulin maaşlarına müte

dair 4 Şaban 1327 ve 7 Ağustos 1325 tarihli kanu
nun bazı ahkâmını muaddil kanun . 

Birinci Madde — Memurini mülkiye mazuliyet 
kanununun beşinci maddesi berveçhiati tadil edil
miştir. 

Mazul memurinin bilfiil ticaret veya sanaata sü
lük etmeleri mazuliyet maaşı talep ve ahzına mani 
olamaz. Ancak devairi resmiye ve merkez ve taşra 
idaratı hususiye ve belediyelerinde ve alelumum ano
nim ve eshama munkasem komandit ve her nevi ko
operatif şirketlerde ve bankalarda istihdam olunan 
veyahut mekâtibi hususiye ve resmiyede muallimlik 
deruhde edenlerle icrayı vekâlet eyleyenlere mazuli
yet maaşı tahsis olunmaz. İşbu hidemattan infikâk-
lerinde maaşı sabıkları iade olunur. 

İkinci Madde — Memurini mülkiye mazuliyet 
kanununun altıncı ve on birinci maddeleri berveçhi
ati tadil edilmiştir. 

Maaşa nail olan mazulin esnayi mazuliyetlerinde 
cinayet veya muhilli namus cünha ile mahkûm olur 
veya unvan sıfatı memuriyetleri ne olursa olsun me
muriyeti sabıkaları maaşının lâakal sülüsanı mikta
rında maaşlı memuriyeti ledetteklif kabul etmez ve 
bir de her altı ayda bir kere tahriren müracaatla ta
lebi memuriyette bulunmazlarsa mazuliyet maaşı kat 
olunur. 



Üçüncü Madde — Memurini mülkiye mazuliyet 
kanununun sekizinci maddei muaddilesi berveçhiati 
tadil edilmiştir. 

Mazuliyet maaşı almakta iken malul veya müdde-
ti hizmeti j kırk beş sene veyahut sinni altmış beşe 
baliğ olanlarla son müddeti mazuliyeti iki sene ve 
daha ziyade temadi edip kabulü mecaz olan müd
deti mazuliyetle beraber müddeti hizmeti beş seneye 
baliğ olanlar rıza ve taleplerine bakılmaksızın teka
üde sevk olunurlar. Bu kabil memurinin tekaüt ma

aşları sinleri altmış beşe baliğ olup müddeti hizmeti 
otuz seneden dun olanlar hakkındaki 4 Kânunuev
vel 1333 tarihli kanun ahkâmına tevfikan tahsis olu
nur. 

Dördüncü Madde — İşbu kanun halen muhasses 
olan maaşat ashabı hakkında da tatbik olunur. 

Beşinci Madde — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Altıncı Madde — tşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 
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