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teslisine mütedair kanun lâyihaları müzakere edilerek 
maddeleri aynen kabul ve Heyeti Umumîyeferi tayi
ni esami ile reye vaiz ohındu. 

Müteakiben memurin kanunu lâyihasının müzake
resine geçilip neticede 21 madde aynen 2 madde ta-
diîen kalbul ve inci madde de encümene tevdi kılındı 

Badehu tayini esami İle reye konulan kanunlar
dan ilk ikisinin kabul edildiği ve diğerlerine ait ara
da nisap olmadığı bîttebliğ çarşamba günü içtima 
edinmek üzere cebe tatil edildi. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında bir mü
talâa var mı efendim? (Hayır sesleri). Zabtı sabık 
hulâsası aynen kabul edilmiştir, 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 14,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey {Diyarbakır), Kâzım Bey (Giresun) 

• 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — İntifa Kanununun bazı maddelerinin tadili 

hakkına kanun lâyihsaı (1/889) 
REİS — Ziraat Encümenine gönderilmiştir. 

2. — Türkiye'de çalışan müesseselerde mecburî 
Türkçe istimali hakkında kanun lâyihası (1/890) 

REİS — Ticaret ve Adliye Encümenine gönde
rilmiştir. 

3. — Memaliki ecnebiyeden ipekböceği tohumu 
celp ve memlekete ithalinin meni hakkında kanun lâ
yihası (İ/891) 

REİS — Ziraat ve Ticaret Encümenine havale 
edildi. 

Teklifler 
/. — Saruhan Mebusu Yaşar Beyin; Hariçten it

hal olunacak koşum ve çift hayvanatının gümrük res
minden muafiyeti hakkında teklifi kanunisi (2/557) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edildi. 

2. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Bey ve rü-
fekasının, Himayei Etfal Cemiyetinin damga res
minden istisnası hakkında teklifi kanunisi (2/556) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edildi. 
FUAT BEY (Kırklareli) — Bu lâyiha encümen

den çıkmıştır. Müsaale buyurursanız Kavaninj Ma
liye Encümenine gitsin. 

REİS — Lâyiha Encümeni Meclise Terdi mi efen
den? 

FUAT BEY (Kırklareli) — Verdi efendim. 
Mazbatalar 

/. — İdarei hususiye, belediye ve şehremanetleri 
sıhhiye memurlarının nasip ve azil, tebdil ve terfileri
nin ciheti adiyeti hakkında (1/804) numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Sıhhiye Encümenleri müşte
rek mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Perşembenin Gürze Köyünden Derviş Oğul
larından Çolak Mahmud'un bakiyei müddeti cezaiye-
sinin af fi' hakkında (3/593) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Adliye Encümeni Mazbatası 
1339 senesi Eylül ayı zarfında Bulamanlı Zati 

Efendinin hanesini basarak eşyalarım ahz ve gasp 
etmek maddesinden müttehimen firarda iken 1 rama
zan 1342 tarihinde iştimanla tahtı tevkife almmış 

olan Perşembenin Gürze karyesinden Derviş oğlu Ço
lak Mahmut hakkında icra kılman mtyhakemat neti
cesinde üç sene küreğe vazına ve cühnünün tarihi 
ikaı her ne kadar ilâm Cumhuriyetten mukaddem ise 
de olbaptaki kanunu mahsusun üçüncü maddesi mu
cibince üç mah zarfında teslimi nefs etmediği cihet
le kanunu mezkûrden ademi istifadesine dair Ordu 
Cinayet mahkemesinden sadır olup mahkemei Tem
yizce bittasdik iktisabı katiyet eyliyen hükmün zabıt
name ve Evrakı müteferriası meallerine! nazaran mer
kumun 5 Nisan 1340 tarihinde dehaletle tahtı tevki
fe alındığı ve 26 kânunuevvel 1339 tarihli af kanu
nunun orduda muvaffakiyeti milliye gazetesiyle 3 ce-
mazilevvel 1342 ve kânunusani 1340 tarihinde neşr 
ve ilân edildiği ve binaenaleyh merkumun mezkûr ka
nunun üçüncü maddesinde muharrer olduğu veçhile 
tarihi neşir ve ilânından itibaren üç ay zarfında tesli
mi nefs eylediği halde mahkemece işbu kanunun 
mahkemeye tarihi tebliği olan 2 kânunusani 1340 ta
rihi nazara ahnarak müddeti muayyene zarfında tes
limi ref s etmediğinin kabulü suretiyle kanunu mez
kûrdan istifade edemiyeceğine karar verildiği tahki
kat ve tetkikatı ahireden nümayan olmuş ve şu hale 
göre nısfı dahili af olması lâzım geleni merkum hak
kındaki hükmün Mahkemei Temyizden musaddak 
bulunması itibariyle turuku adiyei kaı^uniyeye teves
sül etmek suretiyle ıslâhı imkânı mefkut bulunmuş 
olduğundan mahkûm bulunduğu üç sene kürek ceza
sının nısfı olan bir buçuk senenin Teşkilâtı Esasiye 
kanununun 26 ncı maddesine tevfikan Meclisi Âlice 
affı esbabının istikmaii mukaddema arz edilmesi üze
rine merkumun firari iken derdest olunması hasebiy
le af kanunundan istifade edemiyecegi hakkında ol
duğu Ordu Mebusu Hamdi Bey tarafından verilen 
takrire binaen Büyük Millet Meclisinin 19 kânunuev
vel 1341 tarihli içtimaında yeniden tahkikat icrası ten
sip edildiği işar buyrulmakla ona göre tahkikatı muk-
taziye ifası Ordu Cinayet Müddei Umumiliğine tebliğ 
edildiğine ve mahallince İcra kılman tahkikatta mer
kumun beş Nisan 1340 tarihinde teslhtıi nefs ve de
halet suretiyle hapishaneye ilka edildiğinin mezkûr 
müddei umumilikten varit olan evrak! mealinden an
laşıldığı cihette merkumun nısıf müddeti cezaiyesinin 
Meclisi Âlice affına delâlet edilmesi ricasını natık 
Başvekâlet tezkeresi ve merbutatı Encümenimize ha
vale buyrulmakla tetkik ve icabı tezakkür edildi : 

Mahkûm Çolak Mahmudun kanunun neşrinden 
mukaddem teslimi nefs ve isthnan suretiyle dehalet 
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ederek hapishaneye ilka edildiği tahkikatı ahire ile 
de teeyyüt etmesine mebni ve mahkemece de tarihi 
neşir ve ilân değil belki kanunun mahkemeye tebliği 
tarihi nazara alınarak mahkûm edildiği ve şu suretle 
vaki hatanın suveri saire ile de ıslâhı çaresi kalma
dığı cihetle ceza müddetinin nısfı olan bir buçuk se
nenin affı heyeti umumiyenin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
namına 
Konya 

Kâtip 
Sanman . 
Kemal 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 

Aza 
Karesi 

Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

Aza 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el 
kaldırsaı... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Denizli Mebusu Yusuf Bey ve iki refikinin, 
Denizli Vilâyeti dahilinde bulunan Şamlı Çiftliği be
deli icarının affına dair (2/546) numaralı teklifi ka
nunisi ve Muvazenei Maliye encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — Sultaniye kazasının Kale mahallesinden Sü
leyman oğlu Hasanın bakiyei müddeti cezaiyesinin 
affı hakkında (3/594) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ye Adliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Sultaniye şubesinin Kale mahallesinden Süleyman 

oğlu 317 tevellütlü Hasan'ın firar maddesinden dört 
malı prangabent cezasına mahkûm edildiği ve cezası
nı çekmekte iken kısmî bir seferberliğin zuhuru ile 
askerliğini ifa etmek ve terhisten sonra yine cezasını 
ikmal eylemek üzere tahliye kılındığı ve bu devre es
nasında vazaifi mevduasını hüsnü suretle ifa etmek
le beraber askere muallimlik etmek gibi hizmetlerde 
bulunduğu ve kendisinden atiyen de nafi hizmetler 
bekleneceği cihetle cezasından- kalan kısmının affı ri
casını natık 25 (Şubat 1926 tarih ve 6/712 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi ve merbutları Encümenimize ha
vale buyrulmakla tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

Serdedilen esbabı mucibe Encümenimizce de varit 
ve şayanı kabul görülmüştür. Şu suretle nedametini 
ve hüsnü hizmet arzusunu fiiliyat ile ispat eylediği 
anlaşılan Hasan'ın bakiyei hizmeti cezaiyesinin affı 
heyeti umumiyenin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
namına Mazbata Muharriri 
Konya Sinop 

Yusuf Kemal 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Bozok 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Karesi 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Sinni mükellefiyet dahilinde bulunanların si
lâhsız hizmeti mucib arızai vücudiy elerinin tedavisi 
hakkında (1/831) numaralı kanun lâyihası ve Müda-
faai Milliye encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
6. — Muhtelif cezalara mahkûm Ali Dedeoğlu 

Ahmet ve Ali oğlu Hasan haklarında affı hususi is
tihsaline dair (3/568) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Kısmî seferberlikte kıtalarından firar etmelerin

den dolayı kırk değnek darbıyle bir sene hidematı 
şakkeye mahkûm edilmiş olan Maraş Vilâyetinin Bah
çe nahiyesinden 305 tevellütlü Ali Dedeoğlu Ahmet 
ve yirmi değnek darbı ile terhisten sonra on ay hide
matı şakkeye mahkûm edilen yine mezkûr nahiye 
ahalisinden 309 tevellütlü Ati oğlu Hasan hakkında 
vaki hükümlerin ahzı asker şubesinin yanlış işarına 
iptinaen verildiği ve bu hükümlerde esasen kaziyei 
muhkeme halinde olduğu cihetle hatanın ıslâh ve iza
lesi affı hususî istihsaline vabeste bulunduğu hakkın
da 31 kânunusani 1341 tarih ve 6/428 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve müstenidi ileyhi bulunan Adliye 
Vekâleti ve şark İstiklâl Mahkemesi müddei umumi-

— 212 
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ligi tezkereleri Encümenimize havale buyrulmakla 
tetkik ve icabı tezekkür edildi 

Mahkûmlar, kısmî seferberlik ihtidasında şubele
rince emsalleriyle beraber askere celp ve sevk edil-
mişlerse de Kolordu Kumandanlığından mezkûr şu
beye verilen tertibatta (311 -. 317) teveütttlülerjn celbi 
ve bu tevellüdat haricinde sevk edilenlerin terhisleri 
emredilmiş olduğu ve bu gibi efradın terhislerine baş
landığı ve emsallerinin terhislerinden ve memleketle
rine iade edildiğinden haberdar olan Ahmet ve Ha-
san'ın terhislerim beklemiyerek kıtalarından firar et
tikleri cihetle derdest ve İstiklâl Mahkemesine sevk 
edildikleri anlaşılmıştır. 

Esasen medu efrattan olmayıp yanlış olarak celp 
ve sevk edilmiş merkumların harekâtı haddi zatında 
mükellefiyeti askeriyeden firar mahiyetinde bulunma
dığı chietle yanlış işara binaen verilen ve kati mahi
yette olan hükümde başkaca ıslâhı çaresi bulunma
dığından mahkûm oldukları cezaların affı heyeti omu-
miyenin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
namına Mazbata Muharriri 
Konya Sinop 

Yusuf Kemal 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Bozok 

Ahmet Haindi 

Aza 
Konya 

Musa Kâzım 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazmi 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler Uitf en el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

7. — Maarif teşkilâtı hakkında (1/836) numaralı 
kanun lâyihasiyle Urfa Mebusu Refet Beyin, İlkmek-
tep muallimleri kanununun birinci ve ikinci ve seki

zinci ve Orta Tedrisat kanununun on ikinci ve, on 
üçüncü maddelerinin tadili hakkında (2/493, (2/495) 
numaralı teklifi kanunileri ve Maarif ve Dahiliye ve 
Muvazenei Maliye_ encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
MAARİF VEKfcJ MUSTAFA NECATİ BEY 

(İzmir) — Efendim, Maarif teşkilâtına ait olan bu 
kanun dahiliye, Maarif ve Muvazenei Maliye Encü
menlerinden geçmiştir. Teşkilâta, ait mevaddı ihtiva 
etmekledir. Memurin kanunundan «onca cumartesi 
günü tercihan müzakeresini rica ederim, çünkü büt
çeye aittir. 

REİS — Efendim; bu lâyiha tabi; ve tevzi edil
mektedir. Cumartesiye kadar tabi ve tevzi edilmiş ve 
müzakeresi için zaman geçmiş bulunur. Cumartesi gü
nü tercihan ve müstacelen müzakeresini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir.-

8. — Yüz ellilik listeye ithal edilerek tabiiyyetten 
' ıskat ve hudut haricine ihraç edilmiş olanlardan ve

fat edenlerin ailelerine eytam ve er amil maaşı tahsisi 
icap etmiyeceği hakkında (3/596) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Kavanini Maliye encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Rey İstihsali 

1. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesimn 1341 sene
si Bütçe Kanununa müzeyyel kanunun ikinci defa 
reye vazı, 

. 2. — Darülfünun Emanetinin 1341 senesi Bütçe 
Kanununa müzeyyel kanunun ikinci d^fa reye vazı, 

3. — Demir sanayiinin tesisine dair \Kanunun ikin
ci defa reye vazı, 

4. —Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşası hak
kındaki Kanunun ikinci defa reye vazı, 

REİS — Bu kanunlar tekrar tayini esami He reye 
vaz edilecektir. Kutuları geddirecekler, kabul eden
ler beyaz, kabul etımyenler kırmızı rey versinler. 

Müzakere edilecek mevadda geçîyonpz: 

1. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfe-
kasının; Umum memurin kanunu unvanlı (2/376) 
numaralı teklifi kanunisi ile Başvekâletten gelen 
(1/815) numaralı Memurin Kamın lâyihası ve Encü
meni mahsus ve Muvzaenei Maliye Encümenleri maz
bataları 

REİS — Efendim, Memurin Kanununu müzake
re etmekteyiz, yürmi ahıncı maddedeyiz. 

— 213 — 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

İnzibatî Cezalar 
Madde 26. — İnzibatî cezalar şunlardır: 
A) İhtar, 
B) Tevbib, 
C) Maaş katı, 
D) Kıdem tenzih", 
E) Smıf tenziH, 
F) Memuriyetten ihraç. 
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A) İhtar; Memuru vazifesinde dikkate davettir 
ve âmiri tarafından icra edilir, kabili İtiraz değildir, 
sicile geçmez. 

B) Tevbih; Memurun idarî ve inzibati nakisesi 
dolayısiyle bir fiilden muatebe edilmesidir. 

C) Maaş katı; Memurun bir haftadan on beş gü
ne kadar maaşının kesilmesidir. 

- D) Kıdem tenzili; Memuru» yalnız terfiine mü
essir olmak üzere kıdeminden Uç aydan bir sneye 
kadar tenzildir. 

E) Sınıf tenzili; memurun maaş itibariyle bîr 
mertebe madununa indirimıesîdMv 

F) Memuriyetten ihraç; memuru bir daha me
muriyette kullanılmamak üzere memuriyetten çıkar
maktır. 

B, Ç, D, E, F, fıkralarındaki cezalar komisyon 
kararı ile vekil veya valiler tarafından tatbik ve me
murun siciline kaydolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istîyen var? 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edime) — Efendim; 

bendeniz 5 - 6 madde teklif ediyorum. Fakat arz 
edeceğim bu benim mahsulüm değildir. İsviçre ka
nunundan aldım. İsviçre Memurin Kanununda ıne-
memurlann vaazifi hakkında bir fasıl vardır. Altı mad
deden İbarettir. Onu aynen teklif etmeği çok müna
sip gördüm. 
Arz edeyim. 

Efendim, burada inzibatî cezalar diye 28 nci 
maddeden İtibaren bazı harekât tavsif ve tarif edil
mektedir. Memurlardan sadır olacak ahval bunlar
dan ibaret zannedilecek olursa çok hata edilmiş olur. 
Memurlardan birçok fenalıklar ve vazife haricinde 
hareketler sadır olabilir. Bunlann bir kaç madde 
içinde sıkıştırmanın imkân ve ihtimali yoktur. Me
selâ bir kaç tanesini arz edeyim: 

Mevkii resmîde traş olmak» burada ararsanız bu
nu bulamazsınız. Faraza bunu bir vali yapmaktadır. 
Bu tecviz olunabilir hareket midir? Şüphesiz değil
dir. Sonra bir garibe arz edeyim: Meselâ 'bir vali 
meclis inikat etmiş olduğu halde cebinden tabanca
sını çıkarıyor, açık pencereden ağaç üzerinde duran 
kuşa silâh atıyor. Böyle bir hareket burada tnev-
zuulbahs olmuyor. 

MA2HAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bu, ti-
marhane kanunu değil. Öyle valiyi timarhaneye 
gönderirler. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Devamla) — Bunlar 
vakidir. Çanakkale'de olmuştur. Bilenler vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O valiyi top taşına yollamak icap eder. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Devamla) — Hufâsatan 
arz etmek istediğim memurlardan sadır olacak hare
ketleri tarif ederek o tarife göre ceza yapmanın im
kân ve İhtimali yoktur. Burada tarif edilenlerin 
haricinde birçok şeyler kabili tasavvurdur ve vaki 
olmaktadır. Binaenaleyh onlar da mevzuuıhahs edi
lecek olursa memurların vazaifini ana haltlar daire
sinde, filan hareket sadır olursa şu ceza verilir, bu 
şekilde katiyyen sarfınazar etmek lâzımdır. İsviçre 
kanununda, denilin arz ettiğim İsviçre Memurin Ka
nununda bu mevzuubahs olmuştur, memurların vazi
feleri tayin edilmiştir. Derecata ayrılmıştır. Ondan 
sonra hangi hareket sadır olursa, hangi ceza verile
cektir. Bunlar mevzuubahs olmamıştır. Binaenaleyh 
teklifim tabiî şimdi okunacaktır. Bunların bir kıs
mı elimizdeki memurin kanununda, muhtelif suret
lerle mevzuubahs olmuştur. Fakat umumî şekilde de
ğildi*. Eğer düğer kanunlarını aldığımız İsviçre'nin 
bu memurin v̂azaiffi hakkındaki ahkâmı da Meclisi 
Âlice hoş görülüyorsa buraya derç olunması faideli-
dir. Maruzatım bu kadardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendini, ihtar, 
sicile geçmez ve kabili itiraz değildir. İhtar vazife
sine davettir. Bundan vaksat nedir? Encümen izah 
etsin. 

ENCÜMENİ MAHSUS NAMINA FAİK BEY 
(Tekirdağ) — Efendim, İhtan ceza olarak kabul 
ediyoruz ve cezanın ilk kademesidir. Memurinin in
zibatını muhafaza edebilmek için, amirlerle memur
lar arasındaki münaseJbatı tanzim için, amirlere ale
lıtlak ihtar cezasını vermek salâhiyetini kanunda der
piş ettik. Büsbütün safâhiyetsiz kalmalarını, ma
dunlarına karşı muvafık görmüyorum. Bu bir ceza
dır. Amir, memura bu cezayı vermelidir. Binaen
aleyh bu cezayı kabili itiraz olmamak üzere kabul edi
yoruz. Diğer cezalara, memur haksız gördüğü vakit 
itiraz eder. Alâkadar heyetler tetkik eder. Haksız
lığı tahakkuk edince refedilir. Fakat ihtar cezasında 
bu salâhiyeti vermiyoruz. Çünkü korkuyoruz. Bu
nu verirsek memurlar arasında bulunması lâzım olan 
disiplini kaybederiz. 

MUHTAR BEY (Trahzon) — Bîr memur olabi
lir ki haksız olarak bir ihtara maruz olur da amiri
ne «Beyefendi ben bu ihtara lâyık değilim» diye itiraz 
edemez mi? İtiraz ederse kabahat mı olur? Resmen 
başka yere müracaat etmesin. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — O manada değildir 
beyefendi. Buradaki kabili itiraz değilden maksat o 
değildir. Bu gibi şeylerde amirine karşı söyliyebilir. 
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u cezayı vermek istryorsunuz, fakat benim 
bunda kabahatim yoktur. Esbabı şudur) diye İzahat 
verir ..Î 

Aşağıdaki maddelerin reye vazını arz ve teklif 
ederim. 

Memurların Vazaifi 
Madde — Her memur kendi vazifeslini bizzat lif a 

etmekle mükelleftir ve bütün faaliyetini vazifesine 
hasra mecburdur. Memurlar yekdiğerine yardım et
mekle mükelleftirler. 

Madde — Memurlar müçtetm&an tatü işgalden ve 
diğer rüfekayı teşvikten memnudurlar.; Her hangi 
bir cemiyet veya kooperatif şirketleri tatili işgale 
iştirak eylemediğinden dolayı bir memuru azafak sı
fatından ıskat veya mıenafii iktisadıiyeden mahrum 
etmesi memnudur. 

Madde — Her memur gerek vazife ifası esnasın
da ve gerek haricinde sıfatı resmüyenin mUsteMm 
bulunduğu vakarı muhafaza etmeldir. Gerek ma
fevk gerek mümasil ve gerekse madun memurlara 
karşı edep ve terbiye ile hüsnü muameleye mecbur
dur. 

Madde — Her memur vazifeye ait olarak mafev
kin verdiği emirleri tamamen ve Vicdanen ifa ile mü
kellef tür. Kezalik amirler verdikleri emirlerden me-
suıldurlar. 

Madde — Her memur mevkii resmîsi dolayısiy-
le gerek kendisi, gerek aheri içlin hediye vesair men
faat kabulünden ve temininden veya kendi malumat 
ve arzusu dahilinde bir şahsı salise kabul veya temin 
ettirmekten memnudur. 

Madde — Memurlar vazifeye alt esrarı infisalden 
sonra dahi muhafazaya mecburdurlar, 
- Madde — Safâhiyettar merciin müsaadesi olma

dıkça hiç bir memur nıüddei, mUddeüaleyh, şahit veya 
ehlivukuf sıfatiyle vazifesine ait veya vazifesinden 
mümıbais ahvali devairi adliyeye söyleyemez. Bu 
müsaade imf isalden sonra dahi mecburîdir. 

Edirne 
Hüseyin Rifkı 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kanunda 
hepsi de mevcuttur. 

FAtK BEY (Tekirdağ) — Efendim; Rrfkı Bey 
biraderimizin teklifleri müteferrik maddeler de hepsi 
de mevcuttur. Meselâ; deniyor ki: «Her memur va
zifesini bizzat İfa etmekle mükelleftir;» bunun için ka
nunda bir madde vardır. Orada «her memur ken
di vazifesinden mesuldür. Vazaifi müştereke ashabı 
müşterek vazifeden mesuldür.» Binaenaleyh o madde 

bunu temin ediyor. Sonra; «Bütün faaliyetini vazi
fesine hasra mecburdur» bu tabiî bîr şeydir. Me
murlar yek diğere «muavenetle mükelleftir» demin 
arz ettiğim cihetle bu temin edilmiştîr. «Memurlar 
müşteiman tatili işgal edemez» bunun için de ayrıca 
ahkâm vardır. Sonra (her hangi) bjr cemiyet veya 
kooperatif şikeöeri tatili işgale İştirak edemediğin
den dolayı bir memuru azafak hakkından Iskat ede-
miyecektir.» diye bir kayıt vardır. Devletin kabul et-
ınlg olduğu bîr kanunun muktaziyahnı yaptığından 
dolayı her hangi kimse olursa olsun ınjuahaze veya bir 
haktan mahrum edilemez. Her hangi bir cemiyet 
böyle kavanîni devlet büâfma hür muameleye kâfi 
kayıtlar yardir, «amirlerle memurlarım münaseıbaıtı 
mütekabüesini tespit edecek» maddeler de vardır. 
Sonra; «hediye istemek» bunu biz rüşvet telâkki et
tik. Binaenaleyh o suretle kanundaki cezasını göre
cektir, «Vazifeye alt esrarın muhafazası» - ki bu
nun için de bir madde vardır- esraruı İfşası memu
run ihracını muciptir» yafanz projemizde «badelimfi-
sal dahi esrarı muhafazaya mecburdur» kaydı yoktur. 
Bu çok doğru bir şeydir. Sırası geldiği zaman ilâve 
ederiz. 

MAIİYE VEKİIİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kablel ınfisal temim ettiniz de kaldı badeinfisal!.. 

FAtK BEY (Devamla) — «Mafevkin mezuniye
ti olmaksızın mehakimde dahi ifşa edemez»; 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Paşam, Rrfkı Bey 
biraderimizin takririni bütün meaKyle reye koyarsa
nız nmtazarrır olur. İhtimal ki maddeden birinin 
sırası gelecek ve kabul edilecektir. Şu halde teklif 
bîr lâyihai kanuniye şekfindedir ve bjöyle şekli Jhtîva 
ediyor. Binaenaleyh bu münhasıran bk lâyihadır. 
öyle mi arzu ediyorlar bilmem?.. Yani maddeye ta
alluku yoktur. Reye konamaz Çünkü bu takrir 
maddeyi tadil ediyor. . Hepsi bolden encümene gitsin; 

REİS — Efendim; bu takrir bfrcok maddeleri 
havidir ve hepsi de sahibi takrir taraf nidan bizim mü
zakere etmekte olduğumuz 26 ncı maddenin dairesi 
şümulünde addedilmiştir. Bu takrir {nazarı dikkate 
atanırsa encümen kanunun heyeti un^umiyesinin için
de mevcut omuyanları tefrik eder, tekrar getirir. Na
zarı itibara atınmazsa ayrıca fâyihaS kanuniye tek
lif etmeye mani değildir. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim, encümen bu 
takririn içinde iki nokta buluyor ve onlardan istifa
de etmek istiyor. Birisi; badelinfisat dahî esrarı if
şa etmemek, diğeri de mahkeme huzurunda oka da
hi mercü aidinin muvafakati olmaksızın esrarı ifşa 
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etmemek meselesi. Bu iki maddeyi sırası geldiği za
man teklif buyursunlar, kabul ederiz. Diğerlerini 
kabul edemiyeceğiz. 

REİS — O halde bunun doğrusu bu takriri geri 
alması, sırası geldiği vakit teklif etmesidir. 

HÜSEYİN RIFKÎ BEY (Edirne) — Geri alıyo
rum. 

REİS — Yirmi altıncı madde hakkında başka ta
dil tekKfi yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
nıâyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 27. — Yirmi afanıeı maddede zikr olunan 
cezalardan her birinin Üç defa tekerrürü bir derece 
daha ağır cezayı müstelzimdtir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 28. — İhtan mucip ahval şunlar: 
Vazifede lakaydî göstermek, vazifeden kendisini 

ziyarete gelenlerden ve ashabı mesafîhten maada kim
selerle !iş başında görüşmeyi İtiyat etmek Ve rtifeka-
sına dürüst muamelede bulunmak, vakara münafi 
hareket, kanunlar, nizamlar, talimatlar veya emirler 
ve kararlar ile muayyen hususat hakkında bilâMizum 
işar ve istişarda bulunmak ve telgraf keşidesinde israf 
eylemek, istüanılara muayyen müddet zarfında ce
vap vermemek, işte intizamsizhk göstermek, vazi
fesi başına hilâmıazeret zamanından sonra gelmek ve 
evvel gitmek. 

REtS — Maddeyi kabul edenler lütfen enerini 
kaldırsın... 

HALİT BEY (Kastamonu) — Söz Myorum (re
ye kondu sesleri). 

REİS — Aksini reye koymadan ve neticeyi de 
tebliğ etmedim. SöyKyebilir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar, bu maddenin son fıkrasına nazan dikkati 
âlilerini celp edeceğim. Vazifesi başına bilâmazeret 
zamanından sonra gelmek ve evvel gütmek bir İhtar 
cezasını mucip addedilmiş. Bizde memurlar da en 
çok noksan olan zamana riayetsizliktir. Binaenaleyh 
madem ki biz bütün ınânasiyle garplılaşmak İsliyoruz. 
Bütün memurlanmızm bühatssa askerlerde olduğu gibi 
zamana fevkalâde alışması Uzundu*. Daîrei intiha-
biyemizi gezerken görürüz ki meselâ dairenin vak
ti resmen tespit edilmiş, sekiz buçuktur. Fakat saat 
onda gittiğiniz halde en alâkadar memuru vazifesi ba
şında bulamazsınız. Binaenaleyh bu hareketlin böyle 
bir ihtar ile katması katiyyen doğru değildir. Bina
enaleyh ne olunsa olsun bu hareket tevbih cezasmı is

tilzam etmelidir ve bu fıkra burada tayyediîmelidir. 
Biz memurlarımızı ancak böyle alıştırabiliriz. Böyle 
ufak cezalara lâyık görürsek bu hal devam eder gi
der. Madem ki garplılaşmak İstiyoruz, o halde me
murlarımızı zamana riayete alıştırmalıyız. Memurla
rın zîhninıe yerleştirmeliyiz. Bir misal arz edeceğim. 
Seferberlik içerisinde bendeniz Şam'da Sekizinci Ko
lordu erkânı harbiyesMe çalışırken bir vakıa olmuş
tur./ Bunu bir misal olarak arz edeyim. Bilâhara ku
mandanlığa gecen bir Alman Von Kreş vardı. Heyet
te onunla beraberdik. Harekât şubesi müdürü bir 
binbaşı vardı. Bir gün daireye beş dakika geç geldi. 
Beş dakika geç geldiği için o binbaşıyı kolundan tut
tu attı. Orduya sevk etti. Bir daha istihdam etme
di. Binaenaleyh zamana fevkalâde riayet etmeli
yiz ve her şubemiz buna riayet etmelidir. Hiç ol
mazsa buna tevbih cezası verelim ve ihtar cezası me-
yanından çıkaralım. Tekerrüründe diyelim, bir şey 
yapalım. 

Riyasete 
Vazife başına geç gelmek tevbih cezasını mucip 

olmalıdır. Bu maddenin son fıkrasının tayyım teklif 
ederim. 

Kastamonu 

Efendim, takrir son fıkranın tayyı hakkındadır. 
Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın.. 
Nazan dikkate aîmıyanlar lütfen el kaldırsın... Takrir 
nazan dikkate ahndij Son fıkrası tay olunacaktır. 
Nazan dikkate alınan takrire göre encümen madde
de ne gibi bir tasıhühat yapıyor efendini? 

ENCÜMEN NAMINA FAİK BEY (Tekirdağı) — 
Efendim; encümen bu şekle taraftar değildir. Esasen 
bunun üç defa tekerrürü tevbih cezasını müstelziın-
dir. Esasen cezalan ağırlaştırmak... 

REİS — Kürsüye buyurun. 

FAİK BEY (Devamla) — Efendim; biz cezala
rın şedit olmasının mutlaka hüsnü netice vereceğine 
kani değiliz. Zaten üç defa tekerrür tevbih cezasını 
rntistelzimdir. Binaenaleyh maddenin o fıkrasının ay
nen kalmasını rica ediyoruz. Üç defa tekerrür ettiği 
zaman tevbih cezası vereceğiz. Memurları yavaş 
yavaş alıştırmalıdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Saati 
mesaî dört saattir. Bu dört saatta da devam etmeyen 
memur tevbihe lâyiktir. Bizde saati mesai sekiz saat 
değildir. 

FAİK BEY (Devamla) — Hayır o başka... 
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AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Doğ
rudur. Bravo!.. 

REİS — Efendim, encümen noktai nazarında ıs
rar ediyor. O halde tekrar getirdiği maddede evvel
ki kayıt mevcuttur. Demektir. Binaenaleyh encü
menin getirdiği teklifi heyeti umumiye red ederse o 
zaman tadil ile beraber madde reyinize arz edilecek
tir. 

İSMET BEY (Çorum) — Usul hakkında söz is
tiyorum. Nazarı mütalaaya alınan tadıîlnameler en
cümene gittikten sonra encümen noktai nazannda 
ısrar ederse mevzuubahs olan tadilnamedir. Binaen
aleyh tadilname ya reddedilir veyahut kabul edilir, 
maddei asliye, mevzuubahs edilemez. Binaenaleyh 
bunda da encümen ısrar ettiği için bu defa tadilna
me katî surette reye vaz olunur. 

BESİM BEY (Mersin) — Paşam; bu taydır. Ta-
diîname değildir. Encümen bunda ısrar edemez. Is
rar else dahi reye vaz olunamaz. 

REİS — Efendim, takrir umumiyet itibariyle na
zarı dikkate alınmak suretiyle reye vaz olunur. Bu 
vaziyet karşısında reye konulacak şey ya encümenin 
noktai nazarı veyahut ta tadilnamedir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz de 
encümenle beraberim. Yani tayyın aleyhtarıyım. Fa
kat kabul edilen tadilname katî surette reye vaz edi
lir, maddei asliye vaz edilemez. Bir tay tekriri vardır. 
Encümen de noktai nazarında ısrar ediyor. Madde; o 
fıkra tayyedilmiş olarak reye konmak lâzımdır. Eğer 
kabul edilmezse o vakit maddei asliye reye vaz olunur. 

REİS — Müsaade buyurun; bendeniz izah ede
yim» Nazarı dikkate alınarak encümene gönderilmiş 
olan takrirlerin hepsini encümen kabul etmez, bazısı 
olduğu gibi gelir. Bu halde burada yeniden mevzuu
bahs olur ve müzakere olunur ve reye konur. O red 
olunursa ve tadil tekliflerinde ısrar olunursa o redde
dildikten sonra tadil teklifleri reye vaz edilir. Çün
kü tadil teklifleri reye konacak olursa ve tadil üze
rine muamele yapılırsa o zaman encümenden geleni 
bir tarafa bırakıp tadil takrirleri üzerinde yeniden 
müzakere açmak lâzımdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, tay ifade eden takrirleri tadilnamelere takdimen 
reye vaz etmek nizamnamei dahilî iktizasındandır. 
Mevzuubahs olan takrirde son fıkranın tayyını ifa
de ettiği için tay teklifimi tazammum eden takriri her
halde maddei asliyeye takdimen reye vaz etmek ga
yet zaruri ve tabiîdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bendeniz öyle zannediyorum ki : Arkadaşımız bu 
fıkranın, bu maddeden tayyı ile diğer maddeye ilâ
vesine taraftardır. Binaenaleyh bu maddeden tayye
dilince kanundan çıkarılacak demek değildir. Başka 
maddeye ilâvesini teklif ediyorlar. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Bendeniz fıkranın 
bu maddeden tayyı ile bundan sonraki maddeye yani 
tevbih cezası meyanına ithalini teklif ettim. 

REİS — O bundan sonraki maddededir. Şimdi 
efendim tay teklifi nazarı dikkate alınmıştır. Encü
menden gelen şekil de aynı vaziyettedir. Şimdi bura
da onu da reye koyarız. Encümenin teklifi mi, yok
sa tay teklifi mi kabul edilecek belli olur. Mesele bu
dur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Tay tek
lifini reye koymak lâzımdır. 

REİS — Son fıkranın tayyını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Son fıkranın bu maddeden tayyı kabul edil
miştir. 

Fıkra tayyedildikten sonra maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Tevbihi mucip ahval şunlardır : 
Bir meselenin emrakım bilâsebep bir masada bir 

günden ziyade alıkoymak, maiyetindeki memur ve 
müstahdemleri zatî işlerinde istihdam etmek, vazi
fesi başına bir ay zarfında bir günden üç güne ka
dar mezuniyetsiz ve mazeretsiz gelmemek, memuriyet 
haysiyetini muhil harekette bulunmak, vazife başın
da amire hürmetsizlik etmek, kendi sunu taksiri ve 
müsamahası neticesi olarak bilâızdırar deyninden 
dolayı kesbi katiyen etmiş bir ilâm mucibince mah
kûm olmak. 

TALAT BEY (Çankırı) — Bir sual soracağım : 
Maddede «maiyetindeki memur ve müstahdemleri 
zatî işlerinde istihdam etmek» tabiri var. Bunda be
lediye reisleri ve maiyeti dahil mi? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Belediye reislerinin 
maiyetindeki memurları kendi işlerinde kullanıp kul
lanamayacağını mı soruyorsunuz? 

TALAT BEY (Kângın) — Evet. 

FAİK BEY (Devamla) — Elbette kullanamaz. 
Umuma ait olan bir memuru kimse hususî işinde kul
lanamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Fakat be
lediye reisi memurini devletten değildir. Kanunun 
ona şümulü yoktur. 
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HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Tevbihi mu
cip olan ahval yalnız bunlardan ibaret midir? Encü
men bu maddenin nihayetinde (bunlara mümasil ah
val) dese nasıl olur? 

MUHTAR BEY (İstanbul) — O zaman keyfî 
muamelâtı mucip olur. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim, Rifat Bey
efendi biraz evvel kürsüye çıktıkları vakit ifade etti
ler ki; bütün ahval ve hadisatı bu maddelerde topla
mak imkânı yoktur. Biz de kendilerine iştirak ede
riz. Muhtemel olan her şeyi böyle maddelerin sa
tırları arasında ifade etmenin imkânı yoktur. Akla 
gelenleri yazılmış, akla gelmeyenleri için de umumî 
cümleler konmuştur. Eğer umumî ihtimalâtın hep
simi buraya koydurmak istiyorsanız bu bizim yedi ik
tidarımızda değildir. Bütün muhtemalâtı cem ede
lim koyalım, bunun imkânı yoktur. 

REİS — Başka söz isteyen kalmamıştır. Takrir
ler okunacaktır : 

Riyasete 
29 ncu maddenin «vazifesi başına bir ay zarfın

da bir günden üç güne kadar mezuniyetsiz ve ma
zeretsiz gelmemek» fıkrasından evvel «vazifesi başı
na bilâmazeret zamanından sonra gelmek ve gitmeyi 
itiyat edinen» fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Hatif 

Riyaseti Celileye 
29 ncu maddenin başına «vazifesi başına bilâma

zeret zamanından sonra gelmek ve evvel gitmek» 
ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim, takrirlerin ikisi de aynı mahi
yettedir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Süleyman Sırrı 
Beyin takririne iştirak ediyorum efendim. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin takririm nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Almayanlar el
lenin! kaldırışın... Nazarı dikkate alınmıştır. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Paşanı Encümenimiz-
ce bu takrir aynen kabul ediliyor. 

REİS — Maddenin neresine konulacak? 
FAİK BEY (Tekirdağı) — «Vazifesi basma bilâ

mazeret zamanından sonra gelmek veya evvel gitmek 
ve bir ay zarfında bir günden üç güne kadar, tlh..» 
olacak. 

REİS — O halde 29 ncu maddenin baş tarafına 
değil. 
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FAİK BEY (Tekirdağı) — Dördüncü satırda va
zifesi başına bilâmazeret geç gelip ve evvel gitmek 
ve bir ay zarfında... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Encümenden ge
len madde üzerine söz söylenebilir değil mi efendim? 

REİS — Madde Encümenden gelmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Encümenden ge
len şekil hakkında söz söylemek istiyorum. Efendim, 
vazifesi başına geç gelmek, erken gitmek, ondan son
ra bir ay zarfında üç defa hiç gelmemek meselesidir. 
Bir efendi vazifesi başına yarım saat geç kaldı mı? 
O gün tevbihe maruz kalmamak için hiç gelmez. Çün
kü- üç gün gelmemek hakkıdır. Onun içün «vazifesi 
başına vaktinde gelmemeyi ve erken gitmeyi itiyat 
edinmek» demelidir. (İtiyat) kelimesini korsak me
selâ alışmış bir efendi kalem zamanı 9,5'de iken onu 
çeyrek geçer gelmeyi adet edinmiş ve adetinden do
layı mutlaka tevbilı cezasını görecektir. Onun için 
yarım saat geç kalırsa o gün gelmez, iş muattal ka
lır. Zaten o gün hiç gelmemeye hakkı vardır.- İtiyat 
kelimesini koyalım ki memurlar da itiyat hasıl olma
sın. Onun için Encümenden rica ediyorum, itiyat 
kelimesini kabul etsin. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendenizce buraya iti
yat kelimesini kabul etmek kadar zarurî bir netice 
yoktur. Madem ki geç gelme ve erken çıkmanın ce
zasını geçen maddeden tayyettik. Onun yerine bura
ya itiyat kelimesini koyalım ki bu madde değişmesin. 
İhtar yine bakidir. Âmir ihtar edebilir. Biz oraya 
koysak da geç gelen memuru âmir bir ihtar ile tec
ziye edebilir. Onun için madde arasındaki ahengi mu-
hafazaten buraya ( itiyat) kelimesini koyalım. Yu
karıda ihtar hükmen mevcuttur. Yine o her zaman 
maiyetindeki memurlara ankastin veya bilâmazere-
tin geç gelmiş ise ihtar edebilir. O salâhiyeti dahilin
dedir. Kanun mucibince itiyat edenlerden üç kerre 
yapana bir tevbih verilecektir. Üç defayı itiyat ad
detmiş olacağız. Binaenaleyh itiyat kelimesi koymak 
lâzımdır ki bu maddenin ahengini muhafaza etmiş 
olalım. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Bu izahata göre mü
saade ederseniz madde Encümene gelsin. Tetkik ede
lim. Çünkü insican bozuluyor gibi geliyor. 

REİS — Efendim, maddeyi Encümen geri isti
yor, takrirle beraber veriyoruz. 

Madde 30. — Maaş katını mucip ahval şunlar
dır : 

Kabili setir ve ihfa olmayacak derecede sarhoş
luk, madununa suimuamele etmek, bir ayda üç gün-
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den fazla sekiz günden az mazeretsiz ve mezuniyet
siz vazifesine devam etmemek, şahsa ait olarak vu
ku bulan müracaatlarda alâkadarlara işin neticesi 
hakkında malumat vermemek. 

Riyaseti CeMleye 
30 ncu maddenin madununa kelimesinden sonra 

(ashabı mesalih ve müracata) kepmelerinin ilâveleri
ni arz ve teklif ederim. 

Siverek Mebusu 
Kadri 

REİS — Efendim, Kadri Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar (anlamadık sesleri) dinleyin efendim 
tekrar okuyoruz (Kadri Beyin takriri tekrar okundu) 

REİS — Efendim, Kadri Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsm... Nazan dikkate 
almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazan dikkate alın
mıştır. Encümenin bir itirazı var mı? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Paşam nazan dikkate 
ahnan takriri Encümene tevdi buyurun. Orada dü
şünelim yukarıki madde ile alâkası vardır. 

REİS — Nazan dikkate ahnan takrirle beraber 
30 ncu maddeyi Encümene veriyoruz. 

Madde 31. — Kıdem tenzilini mucip ahval şun-
lsırdır : 

Bir ayda yedi ve bir senede ceman yirmi birden 
fazla mazeretsiz veya mezuniyetsiz vazifeye devam 
etmemek, kanunlara ve nizamnamelere muvafık veri
len emri infaz etmemek. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen el 'kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 32. — Sınıf tenzilini mucip ahval şunlar
dır : Kumar oynamak, vazifesi başına sarhoş gel
mek, hava oyunu oynamak, muayyen terfi müddeti 
zarfında ceman iki ay mazeretsiz ve mezuniyetsiz 
devamsızlığı görülmek. 

TALAT BEY (Çankırı) — Burada kumar oyna
mak tabiri vardır. Meselâ kahvede tavla oynar, evin
de iskambil oynar, bunlar da kumara dahil mi? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Herkesin evine vesaire-
sine hiç kimse müdahale edemez. Kahvede tavla oy
namak kumardan madut ise bu madde hükmüne gi
rer, değilse değildir. Zatıâliniz çok iyi bilirsiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İstanbul'da hâkimler karar vermiş, poker kumar de-
ğlmiş. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 33. — İhracı mucip ahval şunlardır : Ku
mar oynatmak, sarhoşluğu itiyat edinmek, ar ve hi
cabı mucip harekette bulunmak, harp, ihtilâl, isyan 
gibi fevkalâde ahvalde bilâemir ve bilâmazeret va-
zifei memuriyetini terk etmek, memuriyetine ait 
mahrem dosyalar münderecatım ifşa etmek. 

İSMET BEY (Çorum) — Müsaade buyurunuz. 
Encümenden bir şey soracağım. Buradaki (ar ve hi
cap) meselesi meşhuden mi, mesmuan mı olacak? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim, ceza ver
mek için sabit olmak lâzımdır. Herhangi bir fiilin 
şeraiti sübutiyesi malumdur. Malum olan şerait dai
resinde sabit olan şey mesmuan otsun veya şahadete 
istinaden olsun. 

İSMET BEY (Çorum) — Müsaade buyurunuz. 
Ar ve hicap meselesi cürüm teşkil ettiği zaman böy
ledir. Binaenaleyh bunun için meşhut olması lâzım
dır. Ar ve hicap meselesi aleniyet ifade eder. Mes
muan olamaz (doğru sesleri). 

REİS — Efendim; madde hakkında bir tadil tek
lifi yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Memurun kanunen nıüstelzimi mü-
cazat bir cürmü tahakkuk ettikçe hakkında ahkâmı 
umumiye cari olmakla beraber 28, 29, 30, 31, 32, 33 
ncü maddelerdeki inzibatî cezalarda aynca tatbik 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; bundan evvel reye koyduğumuz kanun
lara reylerini vermeyen varsa Kitfen reylerini versin. 

Madde 35. — Memurin aleyhine inzibatî ve ce
zaî muameleyi müştekim olmamak üzere halk tara
fından vuku bulan ve dairei aidesi tarafından varit 
görülen şikâyet üzerine mahalline müfettiş veya mu
hakkik gönderilir. Tahkik raporları inzibat komis
yonunca badettetkik vâki şikâyet teeyyüt ederse o 
memurun rızasına bakılmayarak mezkûr komisyon 
kararı ile tahvili caizdir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Reis Paşa müsaade 
buyurun sual soracağım. Efendim «dairei aidesi ta
rafından varit görülen şikâyet üzerine» deniyor. Bu 
ne demektir? 

ENCÜMEN NAMINA ATA BEY (Niğde) — 
Efendim, bazı şikâyetler oluyor ki mercii onun gayn 
varit olduğuna hükmedebilir, pek manasız tezviratı 
mucibi şikâyat olabilmesine dair bir kayıttır. Bu; 
mutlaka şikâyet dinlemek manasına değildir. Mercii 
bu şikâyeti varit görürse tahkik heyeti gönderecek. 
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Öyle her müracaat üzerine olamaz. Meselâ tezvir ol
duğuna artık mercii kanaat hasıl etmiş, tabiî onu na
zarı itibara almayacak. Onun için bu fıkra memurun 
lehine olarak konmuştur. Buradaki kayıt, her şikâ
yet mutlaka mercii tarafından varit görülmeyecek, 
dinlenilmeyecek manasına değildir. 

KADRİ HAMDİ BEY (Siverek) — Şikâyet edi
len mesele badettahkik bu mevad içerisindeki ceza
lardan birine taalluk ederse mutlaka memurun tah
vili doğru mudur? En büyük bir cürüm tahakkuk eder. 
Bu en ufak cürüm gerek memurun tahvilini gerekse 
hazinenin zararını mucip olsun mu? Madde gayet 
muğlak yazılmıştır. 

ATA BEY (Niğde) — Hayır efendim, tahkikat 
neticesinde şikâyet edilen madde teheyyün ve tahak
kuk ederse diğer bir maddemiz vardır, aşağıda gele
cek. Mutlaka memurun tahvili rıza'sıyle olacaktır. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Burada o yok. 
ATA BEY (Niğde) — Memurun tahvilini mucip 

ahval varsa memur tahvil edilir. Yoksa alelıtlak olur 
mu? Aşağıdaki maddelerde izah olunduğu çevhile 
komisyon kararıyle tahviline lüzum gösterilirse o 
vakit tahvil edilecektir. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Maddenin 
ilk fıkrasında «memurin aleyhine inzibatî ve cezaî 
bir muameleyi müstelzim olmamak üzere» diye bir 
kayıt vardır. Bu ancak o gibi şikâyetlere münhasır
dır. Yoksa bu, yek nazarda inzibatî ve cezaî mahi
yette bir cezayı mucibi şikâyet değildir. 

REİS — Buyurunuz Vehbi Bey. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, zihinlerde bu 
madde üzerinde ilişik kalmasın. Esasen memurların 
rızası olmaksızın tahvil yapılmayacaktır. Bir yere 
tahkik memuru gönderilmiş, tahkikat icra edilmiş, 
vali veya kaymakam, defterdar, maarif müdürü, her
hangi memur ise vazifesini ifa ediyor. Fakat bulun
duğu muhit içinde kendisini sevdirememsş ve muvaf
fak olamamış ve durması ile de kendisini sevdireme-
yecek ve muvaffak olamayacaktır. Bunun için kanun, 
tahvili caizdir, diyor ve sırf bu gibi ahvalde o me
murun rızasına bakıhnayacaktır. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Ta
dil teklifi de yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 36. — Bir vekâlet veya dairede memuri
yet inhilâl edince kanununa tevfikan yine o vekâîelt 
veya daire memurlarından biri terfian tayin olunur. 
Bir vekâlet veya daire memurları arasında ehli bulun-
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dukça diğer vekâlet ve dairelerden veya hariçten me
mur alınamaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Uzaklıklarına veya sıhhî ve idarî 
esbaptan dolayı hususî vaziyetleri haiz olmalarına bi
naen İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tefrik ve de
receleri tespit olunan mahallere bu mahaller haricin
den gönderilen memurlara sülüsten bir misle kadar 
maaş zam ve ona göre tahsisatı fevkalâde ita ve iki 
senei kâmileye mukabil bir seneye kadar kıdem zam 
olunur. Bu gibi mahallere gönderilen memurlar üç se
nei kâmile nihayetinde başka mahalle tahvillerini 
bihakkın talep edebilirler. Müracaatları üç ay zar
fında terviç olunmayan memurların istifaları mecaz 
olup kendilerine memuriyeti sabıkalarına muadil me
muriyet verilinceye kadar tam,maaş ve tahsisat ita 
kılınır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maşallah! Ne âlâ ahkâm! 

RASİH BEY (Antalya) — Yoksa beğenmedin mi? 
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Bazı 

sıhhî ve idarî noktalardan hususî vaziyeti haiz olan 
mahaller memurinine bir zam yapılmış acaba bu hu
susî vaziyet içerisine iktisadî vaziyet de giremez mi? 
Meselâ Ankara gibi ev kirası pahalı olan yerlerde 
altmış lira maaş alan bir memurun kırk lira ev kira
sı vermesi gibi iktisadî bir vaziyet de maddenin içine 
girebilir. Bunu ilâve edebiliriz. 

ESAT BEY (Rize) — Muvazenei Encümeninin 
tadili vardır. 

REİS —.Okunan odur. 

ENCÜMEN NAMINA ATA BEY (Niğde) — 
İdarî kelimesinden sonra (iktidasî) kelimesi ilâve edil
melidir. 

REİS — (İdarî ve iktisadî) öyle mi efendim? Mad
deyi bu şekilde kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Encümenden bir şey 
soracağım. 

REİS —r Madde kabul edildi. Encümen tashihi 
kabul etti, tashihi tekrar reye koyduk. 

Madde 38. — Her vekâlet ve dairenin şube mü-
dniyetleriyle müdiri umumiliklerine ve valilik ile 
müsteşarlığa irtika edebilmek için 37 nci madde veç
hile tayin olunan mahallerde en az Uç sene memuri
yet vermiş olmak şarttır. 

REİS — Söz isteyen yok, maddeyi aynen kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 39. — Kanun ve nizamnamelerde sarahat 
olmayan ve lıakkında emri mahsus bulunmayan me-
sailde memurların içtihadı hareketleri caizdir. 

REİS — Söz istiyen yok, maddeyi aynen kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Memur, emir ve talimatname ve 
nizamname ve kanun hükümlerine mugayir olarak 
herhangi bir makam veya amirinden bir emir telak
ki edince onun ahkâma mugayeretini kendi âmirine 
bildirir. Amiri ısrar ederse memur bütün mesuliyetin 
kendi âmirine ait ve münhasır olduğunu tahriren bil
direrek o emri infaz eder. Bu misullu emirlerin ka-

- nunen cürüm teşkil eden mevattan bulunmaması lâ
zımdır. Aksi takdirde memur bu emri katiyyen im-
faz «tmez ve daha yüksek makama keyfiyeti bildir
meye mecburdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Memurlar yekdiğerine muavenet 
ve muzaherete mecburdurlar. Müstakil vazifesi olan 
memur münhasıran vazifesinden ve vazifeleri ka
nunları mudbince müşterek olan memurlar o vazi
feden müştereken mesuldürler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Arâ istihsali hitam bulmuştur. 

Tahvil ve Becayiş 
Madde 42. — Tahvil rızaya tabidir. İşbu kanun

da münderiç sebeplerden biri olmadan bilârıza tah
vil edilen memurlar Şûrâyi Devlete bilnıüracaat ia-
dei memuriyet ederler ve geçmiş maaşlannı alırlar. 
Bu tahvil dolayısiyle verilen harcırahlar ve maaşlar 
tahvili lüzumsuz yapan heyet veya amire Şûrai 
Devlet kararryle ve maaşlarından kat suretiyle taz
min ettirilir, gönderilecek memurlar müstesnadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Terfian tevcih olunan memuriyeti 
kabul etmiyen memurların rızalanyla tahvilleri caiz
dir. 

REİS — Söz istiyen yok, maddeyi kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. -

Madde 44. — Sıhhi sebepler müstesna olmak üze
re bir terfi müddeti bir memuriyette kalmıyan me
mur tahvilini talep edemez. 

REİS — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 45, — Becayiş tarafeynin rızasına ve mer
cilerin kabulüne mütevekkiftir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Memuriyette memnu efal ve harekât 
Madde 46. — Memurlar tayinleri kendilerine ait 

memuriyetlere baba, oğul, kardeş, kayınpeder ve 
kayın birader, damat, enişte, yeğen, amca ve dayı
larını ve zevce ve kızlarım ve baldızlarını tayin ede
mezler. Evvelce tayin kılınmış olanlar bundan müs
tesnadır. 

Bu derecedeki akrabanın bir dairenin aynı şu
besinde veya bir heyette içtimaları caiz değildir. Mu
allimler bu madde hükmünden hariçtir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Asaleten iki memuriyet bir zat 
uhtesinde içtima edemez. Muallimlik bundan müs
tesnadır. Memurlar kanunları ve nizamnameleri mu
cibince tabiî azasından bulunmadıkları Meclis, heyet 
ve komisyonlara intihapla aza olamazlar. 

Memurlar içrasiyle mükellef oldukları resmî mü
zayede ve alelıtlak münakaşalara iştirak edemezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Kablettahkik muvakkaten işten el çektirmek 
Madde 48. — Valiler bakanlarında memleketin 

asayiş ve inzibatça mahzur gördükleri herhangi me
muru mesuliyeti kendilerine raci olmak üzere me
murun mensup olduğu vekâlet veya daireye derhal 
malumat vermek şartiyle muvakkaten işten el çektir
meye mezundurlar. Açığa çıkarılması nabemahal ol
duğu inzibat komisyonunun ksrariyle tahakkuk 
eden memur memuriyetine iade edilmekle ' berabe 
açıkta kaldığı müddete ait maaşını tamamen alır. Bu 
takdirde vali hakkındaki mesuliyet Dahiliye Vekâ
letince tespit olunur. 

İşten el çektirilen memurlar hakkında inzibat ko
misyonları nihayet iki ay zarfında karar ittihazına 
mecburdurlar. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler, bu maddei 
kanuniyeden hâkimler istisna edilmelidir. Çünkü hâ
kimler, teşkilâtı esasiye kanunu mucibince vazifele
rinde, reylerinde hür ve müstakildirler. Bir valimn 
işten el çektirmesi hâkimlere de şamil olursa o hâ
kim vazifesini hür ve müstakil olarak ifa edemez. 

Hâkimler bunda istisna edilmelidir. Çünkü hâ
kimler, her vakit hür olmalıdır ki verdiği hükümler
de tatbikat olsun, verdiği hükümler cari olsun. Va
linin gözüne bakarsa beni işten el çektirecek mi, çek-
tirmiyecek mi diye bihakkın vazifesin! ifa edemez ve 
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hükmünü veremez. On sene hapis ve idam gibi ce
zalar veren bir hâkimi bir vali işten el çekiremez. 
Bundan hâkimlerin istisnası lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Merak etmeyin, her rüesayi memurin müstesnadır. , 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bendeniz bu maddenin son fıkrasına encümende 
muhaliftim. Esbabı muhalefetimi arz edeyim i 
Meselâ, vali ipkasında mahzur gördüğü memuru iş
ten el çektiriyor, neticede memur hakkında tahkikat 
açılıyor, o memur beraat ediyor. Vali hakkında ce
za takdiri tayini vekâlete kalıyor, yani, bu takdirde 
mesuliyet Dahiliye Vekâletince tespit edilir deniyor. 
Dahiliye Vekâleti ne diyecek: Ya aferin diyecek ve
ya sükût edecek. Bendenizce bu fıkranın sonuna (29 
ncu maddenin ahkâmı tatbik edilir.) Kaydının ilâ
vesini teklif ediyorum. O madde tevbilıi mutazam-
mın bir cezadır. Madem ki kanun mutazarrır oluyor. 
Hazine mutazzarır oluyor, bence vali hakkında bir 
ceza lâzımdır. Dahiliye Vekâleti ceza verecek, ne ce
za verecek mesuliyet Dahiliye Vekâletince tespit edi
lir diyor, ne tespit edilecek? Bir şey gösterilmiyor. 
Binaenaleyh buna, 29 ncu madde ahkâmı tatbik olu
nur. Kaydının ilâvesini teklif ediyorum takririmi 
takdim ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz Re
şit Beyin beyanatı hilâfına beyanatta bulunacağım. 
Memlekette mahkeme reislerimizin ne kadar hür 
ve ne kadar serbest ve ne kadar kuyuttan azade ol
malıdır mümkün ise o kadar serbest olmalarına ta
raftarını. Çünkü her Türk yeryüzünde en son mer
ci olmak üzere mahkemeyi tanır ve ancak bir Türk, 
hâkimin huzuruna varmakla hakkının ihkak edile
ceğine kanidir. Bundan bittabi hepimiz mütefekiz. 
Henüz böyle bir kanaata varmamış isek varmak 
emelimiz olmalıdır. Ben bu memleket içimde mevkii 
makamı rütbei şahsiyeti o ne olursa herhangi bir 
zat hakkında filan hâkime müracaat ettiğim zaman 
hakkımın ihkak edileceğine kani olmalıdır ve buna 
kani olmakla her Türk mesrurdur ve bugünü de gör
mekte olduğumuzu kani olmaktayız. Oluyoruz. Ola
cağız. Tabiî bütün İnkilâ batın gayesi de budur. 
Fakat bu maddeden maksut olan gaye Reşit Beyin 
kast ettiği gibi değildir. Hâkimler, hükümler, hükü
metler hepsi memleketin asayişini, intizamını ve 
refahı umumisini temin içindir. Bu madde, refalır 
umuminin tehlikeye maruz kaldığı anlarda yapıla
cak tedabirdir ve o kayıtla mukayyettir. Valiler, 
memleketin asayiş ve inzibatı için bakalannda mah

zur gördükleri herhangi bir memuru işten el çekire-
bilirler. Kazada, vilâyetlerde memleketin herhangi 
bir kıtasında bir hâkimin yüzünden asayiş muhil ol
sun. İsyan olsun hâkim yine otursun denilirse zan
nederim hiç mantıkî olmaz. Mesele budur, madde 
budur. İdarei Umumiyei Vilâyat kanununda oldu
ğu gibi biz bugün de, yarın da valileri memlekette 
bütün vekâletlerin mümessili addetmek mecburiye
tindeyiz. Bir de o noktai nazardan düşünmek lâzım 
gelir. Vali, bir imkânını bulup bunu Adliye Vekâle
tine yazabilirse Adliye Vekili onun elini işten çeke
cek mi? Çekecek ise, onun mümessili olan vali bey 
de onun elini işten çektirecektir. (Onun alâkası yok 
sesleri). Maddeyi okusanız alâkası olup olmadığını 
görürsünüz. Asayiş ve inzibatı memleketin halel
dar olacağına kanaat getirdiği anda ve öyle bir an 
ki: Adliye Vekâletine yazmaya da imkân yoktur. 
İmkân varsa İdarei Umumiyei Vilâyat kanunu zaten 
bunu tasrih ediyor, iki ay intizar edecek, eğer asa
yişe taalluku yoksa, memleketin refahı umumisine, 
intizamı âmmeye dahli tesiri yoksa iki ay intizar ede
cek, iki ay zarfında cevap verilmezse o yolda mua
mele yapılacaktır. Halbuki bugüne kadar valiler, hiç 
bir yerde, değil hâkimler hakkında, başkaları hak
kında da bu salâhiyetlerini istimal etmemişlerdir. 
İdare reisi olan ve bir memlekette hükümetin mü
messili bulunan zat, hâkimin mahkemenin ne demek 
olduğunu elbette bilecektir ve böyle bir salâhiyeti 
keyfi için kullanmıyacaktır. Bu salâhiyeti sırf mem
leketin selâmeti ve memleketin refahı ve asayişi na
mına kullanacaktır. Bugüne kadar bu salâhiyetler 
mevcut olduğu halde henüz hangi vali, bir mahkeme 
reisini, bir müddei umumiyi veya memurlardan her
hangisini işten el çektirmiştir? Şikâyet ayuka çakar. 
memur hakkındaki şikâyet tahkik edilir, tetkik edi
lir, evrak vekâletlerde kalır, o memur yine tebdil 
edilmez. Vali o salâhiyeti yine kullanmaz. Bendeniz
ce valileri, değil bu salâhiyetin verilmesi şimdiye ka
dar verilmiş olan selâhiyeti kullanmadıklarından do
layı muaheze etmek lâzım gelir. 

Binaenaleyh bu madde olduğu gibi kalmalıdır. 
Meselenin, yalnız şahsını beğenmemiş, yok, kanaati
ni beğenmemiş gibi işlere tesiri yoktur. Valiler ba
kalannda memleketin asayiş ve inzibatınca mahzur 
gördükleri herhangi bir memuru işten el çektirecek
lerdir. Onun için bu maddenin olduğu gibi Kabul 
edilmesi memleketin selâmeti namına lâzımdır. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim: 
evvelâ meseleyi Teşkilâtı Esasiye Kanunu noktai na-
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zarından ayırmak lâzımdır. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 56 ncı maddesinde hâkimlerin tayini, nasbi, 
tahvili, hukuku vesairesi kanunu mahsus ile tayin 
olunur, diyor. Ondan başka 93 ncii maddesinde de: 
Memurinin tayini, terfii, hukuku tahvil vesairesi ay
rıca bir kanuna tabi olur diyor. Bu kanun Teşkilâtı 
Esasiye kanununun 93 ncü maddesinde zikrettiği 
kanundur ve refiki muhteremimiz Konya Mebusu 
Refik Bey tarafından verilen ve şimdi okunacak olan 
takrirde bu kanunun tatbikatında hâkimleri de it
hal gibi iltibasa mahal kalmamak için teklif olunu
yor. Yoksa bu maddenin ilgası maksadına matuf de
ğildir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu Türk Milletine 
hakkı kazasını doğrudan doğruya müstakil mehaki-
mi ve hâkimleri marifetiyle istimal ettirdikten sonra, 
hâkimlere bu kadar kuvvet ve kudret verdikten son
ra bunların da valiler tarafından işten el çektirilme 
si, - ki azil mahiyetindedir - zannederim ki ihkakı 
hak ile mükellef olan ve tevzii adalete memur olan 
hükkâm üzerinde fena tesir yapar. Bu; memleketin 
siyaseti dahiliyesine muhalif olmakla beraber mem
leketin siyaseti hariciyesine de temas eder bir mad
dedir. Bu madde üzerinde daha fazla münakaşa edil
memesini ve binaenaleyh arz edilen fıkranın kabu
lünü hasseten rica ediyorum. 

REİS — Efendim, takrirler okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Maddenin son fıkrasının atideki gibi tadilini tek

lif ederim. 
Trabzon 
Muhtar 

Bu takdirde memuru lüzumsuz işten el çektiren 
valiye tazmin ettirilir. 

Riyaseti Celileye 
48. nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

teklif ederim. 
Bu madde hükmü hâkim sınıfında bulunanlara 

şamil değildir. 
Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
48. nci madde mucibince valilere verilen salâ

hiyet ahvali fevkalâdeye ait olmak lâzımdır. Onun 
için maddenin baş tarafına iki kelimenin ilâvesine 
lüzum vardır. 

Aşağıdaki iki kelimenin ilâvesini arz ve teklif ey
lerim. 

Urfa Mebusu 
Refet 

Madde 48. — Ahvali fevkalâdede Valiler : 
Riyaseti Celileye 

Maddenin sonundaki (bu takdirde vftli hakkında
ki mesuliyet Dahiliye Vekâletince tespjt edilir) iba
resinin tayyı ile yerine (vali hakkında İDahiliye Ve
kâletince 29 «cu madde ahkâmı tatbik edilir) iba
resinin yazılmasını teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

ATA BEY (Niğde) — Efendim; Encümen na
mına cevap vereceğim. Süleyman Sırrı i Bey arkada
şımız maddenin sonundaki (bu takdirde vali hakkın
daki mesuliyet Dahiliye Vekâletince tespit edilir) iba
resinin tayyını istiyorlar ve yerine (vali hakkında Da
hiliye Vekâletince 29 ncu madde ahkâmı tatbik edi
lir) ibaresinin yazılmasını teklif ediyorlar. Bu tak
rirlerinden maksatları zannederim valilerin salâhi
yetlerini icrada daha ziyade hadim olmalarıdır. Hal
buki Dahiliye Vekâleti bu kabil icraatında isabet 
olmıyan valiler hakkındaki icraatını böyle yalnız bir 
madde tasrihi ile olmıyarak, mevcut ahkâmı cezaiye-
ye göre icrada daha serbest bırakılırsa faideli olacağı 
kanaatındadır. Encümen bunu nazarı itibare almıyor 
(doğru sesleri). 

Efendim, kürk sekizinci maddenin ruhunda sara
haten hükkâm esasen mevcut değildir, İstiklâl me-
hakimi esasının kabulü gayet aşikârdır. Kuvvei adli
yenin lâyikiyle İstiklâli tamamen mafikiyeti, mem
leketin selâmet ve saadeti namına elzem bir esas
tır. Bahusus Teşkilâtı Esasiyede buna karşı icraat ol
makla beraber hâkimler kanununda da icap eden 
izahat bulunduğundan dolayı Encümen gerek Refik 
Beyin takrirlerine gerek Ali Nazmi Beyin mütalâa-
tına taraftardır. 

Sonra Refet Bey takrirlerinde ahvali fevkalâde 
de kaydının ilâvesini teklif buyuruyorlar. Encümen 
buna da taraftardır. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, Encümenden 
bir sual soracağım. Encümen (valiler bakalarında 
memleketin asayiş ve inzibatça) diyor. Efendim, ida-
rei örfiye ilân edilir, bilmem neler olur. 

ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) —j Esasen o va
kit devletin kanunları cari olmaz. 

ATA BEY (Niğde) — Encümeni ıriahsus namma 
- Onun için de ahvali fevkalâde kaydı koyuyoruz. 

REİS — Efendim, evvelâ Süleyman Sırrı Beyin 
takririni reye vaz edeceğim. Şayet bu takrir nazarı 
dikkate alınacak olursa 29 ncu madde encümende ol
duğundan dolayı takrir nazarı dikkate alınacak olur-
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sa 29 ncu madde encümende olduğundan dolayı tak
rir de encümene gidecektir. Çünkü bu takrir 29 ncu 
maddeye atfolunuyor. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu) 
Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldır

sın.. Nazarı dikkate almiyanlar el kaldırsın.. Nazarı 
dikkate alınmadı. 

(Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takriri tekrar 
okundu) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; takririmi 
izah edeceğim. Arkadaşlar; 42 nci maddede bir memur 
kendi rızası olmadan tahvil, nakil edilirse velevki bir 
heyet olsun, haksızlığı tebeyyün ederse o memura ve
rilecek maaş ve harcirah o heyete veya amirine taz
min ettirilir deniliyor. Halbuki bu 48 nci maddede va
liler herhangi bir memuru, bir defterdarı herhangi bi
risini bu madde mucibince işten el çektirebilir, azle
debilir. Sonra bu iznibat komisyonunun tetkikinden 
anlaşıldı ki vali haksızdır, bu memur açıkta kaldığı 
müddete ait maaşını tamamen alır. Binaenaleyh vali 
de o parayı tazmin eder. Kırk altıncı madde mucibin
ce. Yoksa valinin cezasını vekâlet tespit eder. Beyhu
de hizmet görmeden memur para alıyor ve beyhude 
yere para almasına sebep vali olmuştur. Ye valinin 
sebep olması da inzibat komisyonu karariyle tebeyyün 
etmiştir. Binaenaleyh zayi olan o paranın vali tarafın
dan tazmin edilmesi 42 nci maddede kabul ettiğimiz 
esas dahilindedir. Binaenaleyh takririmin kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Muhtar Beyin takririni nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın.. Nazarı dikkate almiyanlar 
lütfen el kaldırsın.. Nazari dikkate alınmadı. 

Refet Beyin takriri maddenin başına bir ahvali 
fevkalâdede kelimesini teklif ediyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Encümen kabul ediyor efendim. 

REİS — Encümen kabul ediyor mu? 
ATA BEY (Niğde) — Arz etmiştim efendim; ka

bul ediyoruz. 
REİS — O halde reye vaz etmeye lüzum yok, o 

suretle tasdik ederiz. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Yine reye vaz edilir efen

dim. 

REİS — Hayır efendim, şimdi Konya Mebusu 
Refik Beyin takririni reye arz edeceğim. (Refik Be
yin tekriri tekrar okundu) bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın.. Nazarı dikkate almiyan
lar el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmıştır. O halde 

bu maddeye bu fıkra da ilâve edilecektir. Maddeyi 
musahhih şekilde okuyoruz efendim: 

Kablettahkik İşten el Çektirmek 
Madde 48. — Ahvali fevkalâdede valiler, bekala

rında memleketin asayiş ve inzibatınca nıehzur gör
dükleri herhangi memuru, mesuliyeti kendilerine ra-
ci olmak üzere, memurun mensup olduğu vekâlet ve
ya daireye derhal malumat vermek şartiyle, muvak
katen işten el çektirmeye mezundurlar. Açığa çıkarıl
ması nabemahal olduğu inzibat komisyonunun kara
riyle tahakkuk eden memur memuriyetine iade edil
mekle beraber açıkta kaldığı müddete ait maaşım ta
mamen alır. Bu takdirde vali hakkındaki mesuliyet 
Dahiliye Vekâletince tespit olunur. 

İşten el çektirilen memurlar hakkında inzibat ko
misyonları nihayet iki ay zarfında karar ittihazına 
mecburdurlar. 

Bu madde hükmü hâkim sınıfında bulunanlara şa
mil değildir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Usul hakkında arz ede
ceğim efendim, Refet Beyin takririni encümen kabul 
etmekle onun ayrıca reye vaz edilmesinden feragat 
etmek icap etmez. Çünkü encümen kabul etmekle rey
leri takyit edemez. Encümen ancak kabulüne taraftar 
olur. Takriri evvelâ reye vaz etmelisiniz, ondan son
ra maddeye ilâve edilir. 

REİS — Efendim, Refet Beyin teklifi, şimdi en
cümenin teklifidir. Heyeti Umumiye reddedebilir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Reye konmadan olamaz. 
Bir defa encümene gitmedi. 

REİS — Okuyun nizamnamei dahiliyi; tasrihat 
vardır. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Beraat ve Mahkûmiyetin Nşticesi 
Madde 49. — Esnayı memuriyetinde gerek vazifei 

memuriyetinden gerek şahsî bir cürmünden d«layı 
mahkemeye tevdi edilen memur beraat ettiği takdir
de bilcümle hukukuna sahip olur. Muhilli haysiyet 
ve namus bir cünha ile ve alelıtlak cinayet ve vazife
sinden dolayı laakal altı ay haps ile mahkûm olanlar 
memuriyetten ihraç edilirler. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Maddedeki cünha ve ci
nayet kelimeleri tashih edilecek. 

ENCÜMENİ MAHSUS NAMINA ATA BEY 
(Niğde) — Kanunu cezadaki ıstılaha göre 49. ncu 
maddenin şekli şöyle olacaktır: 

Madde 49. — Esnayi memuriyetinde gerek vazi-
* fei memuriyetinden gerek şahsî bir cürmünden do

layı mahkemeye tevdi edilen memur beraat ettiği tak-
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dirde bilcümle hukukuna sahip olur. Muhilli haysiyet 
ve namus bir cürüm ile ve alelitlak ağır hapis veya o 
derecere cezayı müstelzim bir fiil ile veya vazifesin
den dolayı lâakal altı ay hapis ile mahkûm olanlar 
memuriyetten ihraç edilirler. 

RElS — Efendim, maddeyi bu .şekilde kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Hakkı Şikâyet 
Madde 50. — Her memurun hakkında tatbik edi

len muameleden dolayı âmirinden şikâyete hakkı var
dır. Amir aleyhine şikâyet onun mafevki âmire, vekil 
aleyhinde ise Şurâyi Devlete olur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Çalışma Saatları 
Madde 51. — Umum memurların çalışma saatları 

mevsimlere göre altı saattan sekiz saata kadar tebed
dül eder. Bu saatlar İcra Vekilleri heyetince tayin 
olunur. Amirler ve inzibata memur olanlar için çalış
ma saati haricinde ledeliktiza iş görmek mecburîdir. 
Maiyet memurları için çalışına saatları haricinde iş 
görmek ancak ahvali fevkalâdede mecburî olup baş
ka vakitlerde rızalarına vabestedir. 

ATA BEY (Niğde) — Efendim, üçüncü satırda 
bir yanlışlık var «Saatlar» yerine «Müddetler» ola
cak. 

REİS — Maddeyi tashihiyle beraber reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lUtfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İnzibat Komisyonları 
Madde 52. — İnzibat komisyonları iki kısımdır: 

Birinci vekâlet, ikincisi vilâyet (inzibat komisyonları
dır. 

Vekâlet inzibat komisyonları vekâletin memurla
rına ait kanunlara göre teşekkül eder. Bu komisyon
larda umuru zatiye müdürleri tabiî azadandırlar. Vi
lâyet inzibat komisyonları valinin riyasetinde müddei 
umumî, defterdar veya muhasebeci ve tahrirat, maa
rif, sıhhiye, nafıa, ziraat müdürlerinden teşekkül eder. 
Ancak adliye memurları hakkında karar ittihazında 
mahallinin en büyük hâkimi işbu komisyonlarda aza 
olarak bulunur. 

Vilâyet komisyonlarının kararlan vekâlet komis
yonlarında ve adliyeden maada vekâlet komisyonları
nın kararları Şurâyi Devlette ve adtiyeıtinki Mahke-
ınei Temyizde tetkik olunur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Arkadaşlar, vilâyet 
inzibat komisyonu meyanma ormaıt, baytar, tapu 
müdürleri dah?! edilmemiş. Halbuki bilhassa orman 
teşkilâtı memleketimizde gayet vasidir. Kendi dairei 
intihabiyemde birçok orman memurları vardır. Ve 
birçok şikâyetlerde orman memurları aleyhindedir. 
Herhalde orman müdüriyetinin bu komisyonda terci-
han bulunması lâzımdır. 
. İSMET BEY (Çorum) — Her yerde orman müdü

rü yoktur. 
HALİT BEY (Kastamonu) — Olmazsa zaten ko

nulmaz. Olan yerlerde.. 
Sonra tapu muamelâtı zaten her yerde umumîdir. 

Buna dair de birçok şikâyetler vuku bulur. Memleke
timizde sık sık hayvan hastalıkları olur. Onun için 
baytarı koyarsak bir mahzuru yoktur. Kabul buyru-
lursa üçünde de mahzur yoktur. 

ATA BEY (Niğde) — Efendim, ziraat vekâletine 
mensup müdürler vardır. Orman da oraya merbuttur, 
baytar da oraya merbuttur. Encümen bir tanesinin 
bulunmasını kâfi görüyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Valinin işten el çek
tirdiği memurlar hakkında da bu komisyon mu ba
kacak, yoksa vekâletler komisyonu mu? 

ATA BEY (Niğde) — Vekâlet inzibat komisyonu
na gelecek. 

Riyasete 
52 nci maddede vilâyet inzibat komisyonları me

yanma (orman, baytar, tapu) müdürlerinin de ithali
ni teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu 
Halit 

REİS — Efendim; tekriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazan dikkate alınmamıştır. Maddeyi 
aynen reyinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 53. — Tayinleri merkeze ait olan memur
lar hakkında vekâlet inzibat komisyonları ve vilâye
te ait bulunanlar hakkında vilâyet inzibat komisyon
ları karar ittihaz ederler. Ancak müsteşarlariyle mü-
diri umûmiler ve birinci sınıf müdürler hakkında ka
rar ittihazı memurini adliyeden iseler Mahkemei Tem
yize» değüseler Şûrayı Devlete aittir. 

REİS — Efendim, hükkâm de memurini adliye
den midir? Hükkâm demin istisna edilmiş idi? 

ATA BEY (Niğde) — Efendim, Mahkemei Tem
yiz çıkacaktır. Hükkâm da öyle. 
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REİS — O halde madde nasıl olacak, encümen 
geri istiyor mu? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
istisna edilen hükkâmdır. Sair memurini adliye de 
vardık'. Onlar burada dahildir. 

ATA BEY (Niğde) — Reis Paşa, bir yanlışlık ol
mamak üzere bu maddeyi lütfen encümene veriniz. 

REİS — 53 ncü maddeyi encümene veriyoruz. 
Madde 54. — İnzibat komisyonları ledeliktiza aza

sının sülüsanı ile içtima ve ekseriyetle karar ittihaz 
ederler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 55. — Ittihamı mucip mevat memura teb
liğ edilerek heyetçe tayin edilen müddette cevap alın
madan hakkında inzibat komisyonları bir karar vere* 
me£. Aksi takdirde o karar nakz olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 56. — Komisyonların mukarreratı müdel
lel ve kanun ve nizamnamelere müstenit olmak şart
tır. Aksi takdirde bu mukarrerat mafevk komisyonu 
veya Şûrayı Devlet veya Mahkemei Temyiz tarafın
dan nakz olunur. 

ATA BEY (Niğde) — Bu maddeyi de encümen 
istiyor. Mahkemei Temyiz kelimesi var, tearuz teşkil 
etmesin. 

REİS — 56 ncı maddeyi de encümene veriyoruz. 
Madde 57. — inzibat komisyonlarının mukarrera

tı tasdike muhtaç olmaksızın lâzımülicradır. 
Ancak memur veya memurun mensup olduğu da

ire âmiri tarihi tebdilden itibaren on gün zarfında bu 
kararı temyiz edebilir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir) 

Madde 58. — İnzibat komisyonları tamiki tahki
kat sadedinde muhâkim derecesinde kuvvet ve kudre
ti haizdirler. Şahit celp ve istima edebilirler. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İdareten Azie 
Madde 59. — İdareten azie mülgadır. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen ellerim kaldırsın... Kabul edil
miştir, 

Madde 60. — Ecnebi memleketlerdeki memurlar
la vali ve kaymakam ve zabıta âmirleri lüzumu kati 
üzerine tayinlerindeki usule tevfikan mensup olduk
ları vekâletler emrine alınırlar. Bunlara (85) nci mad
de mucibince maaş verilir. 

REtS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 61. — Kalemi mahsus müdirlerinin tayini 
veya vazifelerine nihayet verilmesi bilâkayt vekillerin 
salâhiyeti dahilindedir. Cezaen olmamak şartiyle va
zifesine nihayet verilen kalemi mahsus müdürleri on
dan evvelki memuriyetlerine mezkûr müdiriyet ve me-
nıuriyetlerdeki kıdemlerine göre diğer memuriyetlere 
tayin olunurlar. Tayinlerine kadar memuriyetleri il
ga edilen memurlar gibi maaş alırlar. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

İstifa 
Madde 62. — Her memur istifa etmek hakkını 

haizdir. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 63. — 37 nci maddede muharrer yerlerden 
birine tayin edildikten sonra gitmiyerek veya gidip 
de muayyen müddeti ikmal etmiyerek istifa edenler 
tekrar memuriyet istedikleri takdirde en evvel mez
kûr yerlerden birinde muayyen müddetle memuriyet 
kabulüne mecburdurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Devlet veya idarei hususiye veya 
belediyeler hesabına memleket dahilindeki meslek ve 
ihtisas mektep ve müesseselerinde tahsil edenler tah
sillerini ikmalden itibaren nihayet üç ay zarfında bil-
müracaat tayin edilmek şartiyle orta tahsil görmüş 
olanlar beş, yüksek tahsil görmüş olanlar sekiz sene 
meslek ve ihtisasları dahilinde hizmete mecburdur
lar. 

Devlet ve idarei hususiye veya belediyeler hesa
bına ecnebi memleketlerinde tahsil görmüş olanlar, 
avdetlerinden itibaren nihayet üç ay zarfında bilmü-
racaat tayin edilmek şartiyle müddeti tahsillerinin iki 
misli kadar meslek ve ihtisastan dahilinde hizmet et
meğe mecburdurlar. Gerek birinci ve gerek ikinci fık
rada mevzuubahis olan zevat muayyen müddet hiz
met etmedikçe istifa edemezler. Aksi halde devlet ve-
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ya idarei hususiye veya belediyeler tarafından sarfe-
dilmiş olan mebaliği faizi ile beraber ödemeğe mec
burdurlar. Fakat üç ay zarfında tayin ohınmıyanlann 
mecburiyetleri sakıt olur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Memurlar müçtemian tatili işgal 
edemezler. Aksi takdirde mevcut ahkâmı cezaiye mu
cibince haklarında muamele yapılmakla beraber mü
şevvikleri memuriyetten ihraç ve iştirak edenlerin sı
nıfları bir derece tenzil olunur. 

REİS— Maddeyi kabul edenler e! kaldırsın... Et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Müstafi memur halefi gelinceye ka
dar vazifeye devam eder. Halefi bir aya kadar gel
mediği veya yerine bir vekil tayin edilmediği takdir
de mafevkini haberdar ederek vazifesini terk edebi
lir. 

Fevkalâde mazeretle istifa edenler mafevklerini 
haberdar etmek şartiyle bir ay kaydından müstesna* 
dırlar. Ancak harp, isyan, ve ihtilâl vuku bulan yer
lerdeki memurlar istifaları kabul edilerek halefleri 
muvasalat ve işe mübaşeret etmedikçe terki mevki 
edemezler. Ettikleri takdirde bu hareketlerinin kanu
nen mucip olacağı mesuliyeti cezaiyeye halel gelme
mek üzere memuriyetten tart ve kâffei hukuku mük-
tesebelerinden mahrum edilirler. -

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Müstafi memurlar tekrar memuri
yete talip olurlarsa sıra beklemek mecburiyetindedir
ler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Muavenet Sandığı 
Madde 68. — Devletin bir (Memurin muavenet 

sandığı) olacaktır. İşbu sandığın umuru ve muamelâtı 
kanunu mahsusla tayin edilir. 

TALÂT BEY (Çankırı) — Efendim; bu sandığın 
sermayesi nereden verilecektir? 

ATA BEY (Niğde) — Efendim; kanunla tayin 
olunacaktır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Muavenet 
Madde 69. — Beş seneyi ikmal etmeden vefat eden 

memurun hini vefatında ailesine tahsisatiyle beraber 

iki maaş, beş seneyi ikmal ederek vefat eden memu
run hini vefatında ailesine tahsisatiyle beraber üç 
maaş, on seneyi ikmal ederek vefat eden memurun 
hini vefatında ailesine tahsisatiyle beraber dört maaş, 
on beş seneyi ikmal ederek vefat eden memurun hini 
vefatında ailesine tahsisatiyle beraber j beş maaş, yir
mi ve daha ziyade seneyi ikmal ederek vefat eden 
memurun ailesine tahsisatiyle beraber altı maaş ita 
edilir. Bu muavenet tekaüt ve harcırah kanunlarıyla 
muayyen hukuka halel getirmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler e] kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Yirmi yaşma vusulden itibaren me
muriyet ve mâzuliyet maaşı alarak bilfiil yirmi beş 
sene hizmet edenler tekaüdünü talep edebilirler. Mes
leği memuriyet olup da mebusluğa intihap olunanla' 
rın mebusluk müddeti hizmeti fiiliye addolunur. Or
dudaki hizmetinden dolayı seferberlik, esaret ve ka
nun ile muayyen mıntıka zamları tekaüt maaşlarının 
hesabında müddeti hizmete zammolunur. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Bendeniz bu mad
dede «ordudaki hizmetinden dolayı seferberlik, esa
ret ve kanun ile muayyen mıntıka zamları» hakkında 
söz söylemek istiyorum. Encümenin esbabı mucibe 
mazbatasına baktım. «Encümenle hükümet arasında 
bir ihtilâf yoksa da..» diye başlamış, fakat eski encü
meni mahsus maddesiyle hükümet maddesinde bir 
fark ve tef arat yoktur. 

Yeni maddeye birtakım ahkâm ilâve edilmiş. Ara
daki fark, hükümetin eski teklifinde harp, esaret ve 
kidem zamları diye geçerken bu kere ordudaki hiz
metinden dolayı seferberlik, esaret ve kanunla muay
yen mıntıka zamları vilâyeti şarkiyede yapılan teşki
lât nazarı itibara alınarak yapılmış, bu şekle istihale 
etmiştir. Arada fark yok değildir. Gerek encümeni 
mahsusun vaz ettiği madde gerek hükümetin eski tek
lifinde bu seferberlik veyahut harp ve ikamın ile mu
ayyen mıntıka zamları, tekaüt müddeti nazarı itibare 
alınırken bu kere encümen yeni maddesinde bundan 
sarfınazar etmiş, tekaüt müddetine asla müessir ol
mamak şartiyle yalnız tekaüt maaşının hini tahsisin
de bu zamların nazarı dikkate alınması gibi bir neti
ceye vasıl olmuştur. Hükümet, acaba 25 sene müddeti 
ikmal edenlerin, bu gibi zamlardan da istifade eden
lerin derhal hükümet makinelerinden jçekilivermeleri 
ihtimalini mi düşünmüştür? Orası meskûttur. Bende
niz encümenden, hükümetten ve hatta encümeni mah
sustan şunu soruyorum ; 
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Bıı seferberlik, esaret zamları hangi kanunla te
min edilmiştir? 

ATA BEY (Niğde) — Yirmi yaşına vusulden iti
baren memuriyet ve mazuliyet maaşı alarak bilfiil yir
mi beş sene hizmet edenler tekaüdünü talep edebilir
ler. Mesleği memuriyet olup da Mebusluğa intihap 
olunanların mebusluk müddeti hizmeti fiiliye addolu
nur. Ordudaki hizmetinden dolayı seferberlik esaret 
ve kanunla muayyen mıntıka zamları tekaüt maaşla
rının hesabında müddeti hizmete zammolunur. 

Efendim, encümeni mahsusun bu meseleyi ordu
da hizmet kaydiyle takyit etmesi esasen orduda bu
lunanların tekaüt olabilmeleri fiilen 25 sene hizmet 
etmeğe vabestedir. Orduda yirmi beş sene hizmet 
esas olunca bilfiil hizmet ederek yirmi beş seneyi dol
durup ta tekaüt hakkım iktisap etmeği encümen de 
muvafıkı nasf et görmüştür. 

Binaenaleyh bir memur silâh altına alınmış ordu
ya gitmiş, bilfiil orduda hizmet ifa etmiş. Binaena
leyh bu seferberlik zammı ve kanunla muayyen mın
tıka zamları 25 sene müddet; fiilî hizmet olduğuna 
göre = tekaüt müddetine mahsup bulunmaması esasım 
encümen - daha muvafıkı madelet olacağı için kabul. 
etmemiştir. Fakat yirmi beş sene tekaüt müddetini 
fiilen geçirdikten sonra geçen müddet kidem zamları 
olur. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Efendim; bu sefer
berlik esaret zamlan hangi kanunla müemmendir. Ki 
tekaütlük esasında nazarı dikkate alınacaktır. Mese
lâ esaret hakkında ne vardır? Seferberlik hangi sefer
berliktir? Buyurduğunuz olmasa gerektir. 

ATA BEY (Niğde) — Bildiğimiz seferberliktir. 
ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Çünkü zabıta bu

rada mevzuubahis olamaz. Jandarma çıkmıştır, ordu
da yoktu, bunun için içinde demek memurini mülki
yenin orduda hizmeti olacaktır. Seferberlik zammına 
nail oluyor, hangi kanunla mukayyettir ki bu hesap 
yapılırken oraya katılsın? -

ATA BEY (Niğde) — Bu kanunla. 

ALt ŞUURt BEY (Devamla) — Yani bu kanun 
içerisinde iki kat hizmet diye addolunuyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tekaüt ka
nununun aslında vardır. 

ATA BEY (Niğde) — Evet, onun için fiili hiz
met esastır, şarttır. Yirmi beş seneyi doldurmuş ad-
dolunamıyacaktır. 

ÎSMET BEY (Çorum) — Efendim, 70 nci madde
ye «yirmi yaşına vusulden itibaren memuriyet ve ma
zuliyet maaşı alarak bilfiil yirmi beş sene hizmet eden

ler tekaüdünü talep edebilirler» fıkrası vardır. Kanu
nun son maddelerinin birisinde bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren mazuliyet maaşı tahsis edilmez. 

Ancak müktesep hukuk mahfuzdur diyor. Şu hal
de bu geçen zamanlarda mazuliyet maaşı alanlara şâ
mil demektir. Aynı zamanda vekilleri gelecek zaman
da da açıktan maaş alanların bu müddet tekaüdiye-
lerine mahsup edilip edilmiyeceği musarrah değildir. 
Bir de mazuliyet maaşının müddeti tekaüde mahsup 
edilen şekli iki idi. Birisi maaşları mazullüğe müsta
hak olanların yani mazuliyet maaşlannın müddeti, bir 
de mazul olanların iki seneleri tekaüt müddetine mah
sup edilirdi. Burada maaş alarak tabirine gelince 
maaşsız mazullerin iki senelik müktesip haklarıdır. 
Yani sabık kanunla bu kanunun ifade edeceği ahkâm 
iktisap olunmıyaçaktır. Bu hak da orada tasrih edil
miyor. Maaşı mazuliyet tasrih edilmiyor. Halbuki 
maaşlı mazuliyette mazide olduğu gibi maaşsız mazu
liyet de mazideki haktır. İkisi de mahsup edilmek lâ
zım gelir. Eğer kanunun son maddelerinde maaşsız 
mazuliyet müddetlerinden de iki sene müddetin ilâ
vesi kast ediliyorsa o fıkrada tavzih edilmeli. Yahut 
bu fıkrada tavzih edilmeli. Aynı zamanda «mazuli
yet maaşı alarak» ibaresinden sonra «açık maaş ala
rak» ibaresi de kabul edilmek lâzımdır. Sabıkan hak 
olarak velâhakken vekiller emrinde açıkta kalanların 
müddetleri tekaüde mahsup edilmiyecek diye ayrı ay
rı iki esas kabul edilmişse bu cihetler izah edilsin. 

ATA BEY (Niğde) — Efendim, bu kanunun ka
bulü ile mazuliyet yoktur. Vekilin emrine alınır ve 
miraslarını alırlar - ki müddeti memuriyetlerine mah
suptur -. Sarihtir. Mamafih İsmet Beyefendinin bu
yurdukları esas pek mühimdir. Nazarı itibara alına
bilir. 

İSMET BEY (Devamla) — Burada mazuliyet 
maaşından sonra aynı zamanda maaşsız. iki sene müd
deti mazuliyetin - ki o da maaşlar gibi bir hakkı 
mükteseptir. Onun da mahsup edilmesi lâzım gelir. 
Mazideki hakkı itibariyle, müstakbelde değil. 

ATA BEY — Bir yanlışlığa mahal kalmamak üze
re bu maddenin encümene verilmesini rica ederim. 

REİS — Efendim, bu maddeyi de encümenin ta
lebi veçhile encümene veriyoruz. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, takririm 
vaı*. O da okunsun. 

REİS — Efendim, madde encümene verilmiştir. 
Takririniz de verilir. 

Madde 71. — Lâekal otuz sene bilfiil hizmet ede
rek altmış beş yaşını ikmal eden memur resen teka-
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üde sevk olunur. Bu suretle tekaüde sevk edilen me
mura son maaşının matahsisat bir seneliği defaten 
ikramiye olarak verilir. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, 
71 nci maddenin her iki şeklini de okudum, her iki
sinde de sakatlık var. Şekli muaddil olarak Muvaze
ne! Maliye Encümeninin tespit ettiği maddede lâekal 
otuz sene hizmet ederek 65 yaşım ikmal edene memur 
deniyor. Olabilir ki ticarette veya başka işlerde bu
lunan bir memur 40 yaşından sonra memuriyete gi
rer. 65 yaşına girince artık hizmet etmiyecek bir ça
ğa gelir. Fakat lâekal otuz sene bilfiil hizmet etme
diğinden dolayı tekaüde şevkinin imkânı olmaz. 

AHMET MUHTAR BEY (istanbul) — Olur. 
Yirmi beş sene gibi tekaüdiye alır. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — 25 sene 
bilfiil hizmet etmedi ise? 

AHMET MUHTAR BEY (İstanbul) — Ondan 
aşağı derecat varya! 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu mad
dede derecat vardır. (Ondan evvel de derecat vardır 
sesleri). Sonra 71 nci maddeyi aynen kabul edecek 
olursak 65 yaşını ikmal eden bir adam hizmeti ne 
olursa olsun. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Meselâ iki senelik bir memur ise? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Yine 
tekaüde sevk edilir. (Öyle şey olur mu sesleri). Şim
di bir memurun müddeti hizmeti memuriyette geçir
mesiyle başka meselâ hususî işlerinde geçirmesinde 
kuvvet zindelik itibariyle fark var mıdır ki az bir 
müddet memuriyette bulunduysa, 65 yaşını ikmal et
se tekaüde sevk edilmez. Yani 65 yaşım ikmal ettik
ten sonra bir ceza olarak çıkarılır. Bu doğru değildir. 
65 yaşını ikmal eden bir adamın tekaüt olabilmesi 
yani işten ayrılması hakkı mevcut olmalıdır. Hükü
met onu çıkarabilir. Yalnız müstesna olarak o me
murun hususî hizmetinden dolayı aşağıda bir yerde 
gelecektir onun için diyorum ki lâekal 30 sene bilfiil 
hizmet meselesi olmasın. 65 yaşını ikmal eden me
mur tekaüde sevk olunur. Yani isterse 30 sene hiz
met etsin, isterse etmesin. Nitekim Memurin Encü
meni Mahsusu bunu bu veçhile yapmıştır. Yalnız 
Memurin Encümeni Mahsusunun buna ait teklifinin 
son kısmında bir sakatlık var, diyor ki «bu suretle 
tekaüde sevk edilen memura son maaşının matahsi
sat bir seneliği defaten ikramiye olarak verilir...» 

Şimdi bir kaç sene hizmet etmiş bir memura (65) ya
şım ikmal ettiğinden dolayı böyle tahsisatiyle bera
ber bir senelik maaşı ikramiye olarak verilemez. Bu 
maddenin birinci fıkrası Memurin Encümeni Mahsu
sunun tespit ve teklif ettiği şekilde kabul edilirse hak 
yerini bulmuş olur. Çünkü 65 yaşını ikmal ettiğinden 
dolayı hizmetinden çıkarılması imkânı hâsıl olur. 
Hem de 30 sene hizmet etmişse son maaşının tahsisa
tiyle beraber bir senelik maaşını ikramiye olarak 
alır. 30 seneden az hizmet etmişse tabiî bu parayı 
alamaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, maruzatım, Muvazenei Maliye Encümeni
nin tadili aynı fikri ihtiva etmektedir. Buna dair ve
rilen takrir daha sarihtir ve gayet doğrudur. Bu mad
de demek istiyor ki 65 yaşını ikmal eden bir memur, 
müddeti hizmeti ne olursa olsun artık hizmeti faale-
de kullanılamaz. Hükmün birisi budur. Müddeti hiz
meti beş sene olsun, otuz sene olsun, kırk sene olsun 
65 yaşım ikmal ettikten sonra onu hizmeti faalede 
tutamayız. Çünkü sinni şeyhuhete vasıl olmuştur. İk
ramiye meselesi için haddi asgarî bir müddet zarurî
dir. Ve otuz sene hizmet etmek lâzımdır. (Çok doğru 
sesleri). 

VEHBİ BEY (Karesi) — Madde ona göre yazıl
mak lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yazılan takrir onu daha ziyade ifade ediyor. 

Riyasete 
71 nci maddenin berveçhiati tadilini teklif ede

rim : 
Altmış beş yaşını ikmal eden memur resen tekaü

de şevk olunur. Bu suretle tekaüde sevk edilen ve 
lâekal otuz sene bilfiil hizmet etmiş olan memura 
son maaşının matahsisat bir seneliği defaten ikramiye 
olarak verilir. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

ATA BEY (Niğde) — Encümen bunu kabul edi
yor. 

REİS — Encümen bunu yetmiş birinci madde 
olarak kabul ediyor. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Yetmiş birinci 
madde olarak kabu] edilmiştir. 

Madde 72. — Yirmi beş sene hizmet eden memu
ra son ön sene zarfında aldığı en yüksek maaşının 
yüzde ellisi tekaüt maaşı, olarak tahsis edilir. Yirmi 
beş sene hizmetten sonraki her sene için yüzde elliye 
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maaşı aslinin yüzde ikisi ilâve edilir. Mütekaidinden 
hizmete alınanların tekrar tekaüde ircalarında istih
dam olundukları müddet hizmetlerine zam ile farkı 
maaş ita olunur. 

ATA BEY (Niğde) — İkinci satırda bk (N) faz
ladır. Tashihi icap ediyor. (Maaşının) değil, maaşın
dır. 

REİS — Peki efendim. Maddeyi bu suretle ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

ATA BEY (Niğde) — Evla bittarik ona da şâmil
dir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Yani Me
bus iken memuriyet maaşı fazla ise şâmildir. 

ATA BEY (Niğde) — Evet efendim. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, yetmişin
ci maddede hizmeti fiiliye addolunur denildikten son
ra yetmiş üçüncü maddede (mebuslukta geçen müd
det tekaüde mahsup edilir) ibaresi tekrar olmaz mı 
efendim? 

ATA BEY (Niğde) — Teyit için buraya ilâve 
olunmuştur. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli)— İkincisi, tahsisatın 
aslı olan on bin kuruş tekaüde esas tutuluyor. Bu iba-
rei kanuniyenin medlulü, on bin kuruş tekaüde esas 
tutularak maaşı maktu olarak tashih edilir demek mi 
istiyorsunuz? Yoksa bu hesaba göre hesap edilir mi 
demektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hesap edilir demektir. Yani on bin kuruş verilmez. 

ATA BEY (Niğde) — Aslî kelimesini kaldırmak 
daha muvafık olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tekaüt maaşı on bin kuruş verilmez. 

ATA BEY (Niğde) — On bin kuruş üzerinden 
aidatı tekaüdiye verilir. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Maktu mudur, yok
sa miktar üzerinden muamelei hesabiye mi yapılır 
demek istiyorsunuz? 

ATA BEY (Niğde) — Hayır, bu miktar üzerin
den tekaüdünü verecektir ve nihayette de hesaba da
hil olacaktır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bundan evvel 
bir madde geçti. Bir memur, memuriyeti esnasında 
aldığı maaşların en yükseği ile tekaüt edilir. İleride 
tefsire medar olur diye encümenden bir sual soraca
ğım. Bir kaç zaman içinde muhtelif maaş almış, son 
üç beş senesinde, hatta altı ay içinde on bin kuruş 
maaş almış, tecziye' edilmiş, tenzili maaşa uğramış, 
maaşı sekiz bine, veya altı bine inmiş tekaüt ediliyor-
ken ceza gören bu adam altı bin kuruş üzerinden mi 
tekaüt maaşı alacak, yoksa on bin kuruş üzerinden 
mi alacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Onun teka
üde şümulü yoktur. On bin kuruş üzerinden alacak
tır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — İkincisi, bu madde me
buslukta geçen müddet tekaüde mahsup ediliyor di
yor. Mebusluk tahsisatının aslı olan on bin kuruş 
tekaüde esas tutuluyor. Bendeniz bunun aleytarıyım 
ve istifade edeceklerden birisiyim. Bundan evvelki 
maaşım altı bin kuruştu. Şimdi on bin kuruş üzerin
den ve ihtimal ki müddeti de doldurmak üzereyim. 

Fakat bu hak mıdır? Mebusluk demek, millet 
vekâleti demektir; meclise gelen her fert milletin ve
kâletini ifa etmek üzere gelir. Burası köprü değildir. 
Farz ediniz ki bin kuruş alan bir adam, memleketin 
(öyle şey yoktur sesieri). Efendim; burada maddede 
var. Bendeniz söyliyeyim de siz cerh ediniz. Memle
ketin emniyetine, itimadına mazhardır. İntihap edilir, 
mebus olur. Buraya gelir. Yarın tekaüt edilmek lâ
zım gelirse on binden mi olacak? 

MUHTAR BEY (İstanbul) — Son on sene? 
VEHBİ BEY (Karesi) — Son on senesini geçir

mek şart değildir. Sekiz yüz, beş yüz kuruş maaş alan 
bir zat, on bin kuruş üzerinden mi tekaüde sevk olu
nacak? Bu doğru değildir. (Bravo sesleri). 

REİS — Bir takrir var okunacaktır : 

Madde 73. — Mebuslukta geçen müddet tekaüde 
mahsup edilir ve mebusluk tahsisatının aslı olan on 
bin kuruş tekaüde esas tutulur. İşbu madde hükmü 
Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclisi azalarına da 
şâmildir. Mebus olmazdan evvel bulundukları memu
riyetler dolayısiyle kesbi istihkak ettikleri tekaüt 
maaşı miktarı bu haddi mütecaviz olanlara memuri
yet maaşı üzerinden tahsis olunur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Yetmiş 
ikinci maddenin fıkrai ahiresinde (mebus olmazdan 
evvel bulundukları memuriyetler dolayısiyle kesbi is
tihkak ettikleri tekaüt maaşı) deniliyor. Halbuki ma
lumu âliniz Birinci Mecliste memuriyetle mebusluk 
içtima ediyordu. Mebus olmazdan evvel memuriyet 
ediyor. Ya mebus iken memuriyet maaşı almışsa ne 
olacak? * 
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Riyaseti Celileye 
Yetmiş üçüncü maddenin ikinci fıkrasının berveç-

hizir tadilini arz ve teklif eyleriz : 
Cebelibereket 

Avni 

Bolu 
Cevat Abbas 

Kütahya 
Cevdet 

Muş 
llyas Sami 

Adana 
Zamir 

Bitlis 
Muhittin Nami 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aksaray 
Neşet 

Rize 
Ahmet Fuat 

Denizli 
Yusuf 

Sivas 
Ahmet Muammer 

Kayseri 
Halit 

Elâziz 
Naci 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

(İşbu madde hükmü, Birinci ve ikinci Büyük Mil
let Meclisinde bulunan memur ve mütekait azalara 
da şâmildir). 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Şu halde maddeyi aynen kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 74. — Sene küsuratında altı ay ve ondan 
fazlası mütekaidin lehine vahide iblağ ve dununda 
olanlar tayyedilir. 

REİS — 74 ncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 75. — Mütekaitler memur addolunmaz. 
Muvakkaten memleket haricinde olsalar dahi tekaüt 
maaşım alırlar. 

REİS — 75 net maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 76. — İktidar ve ihtisasından istifade 
mümkün olan ve mecburî tekaüt sinnine varan bir 
memur zinde ise İcra Vekilleri Heyeti karariyle me
muriyette ipka edilir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 77. — Bulunduğu daire veya vilâyette iki 
sene vazife ve derecesinin ehli olmadığına dair sicil 
alan memurin diğer daire veya vilâyete resen nakil ve 
tahvil olunurlar. Oradaki hizmetinden ilk senesinde 
dahi aym sicili alırlarsa müddeti hizmetlerine bakıl-
mıyarak inzibat komisyonu kararıyla tekaüde sevk 
olunurlar. Müddeti hizmetleri haddi tekaüde baliğ 
olmıyan memurlardan bu suretle ilişiği kat edilecek 
olanlara ilk üç sene için üçer, fazla beher sene için 
ikişer maaşı aslî hesabiyle tazminat verilir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, istihsal edilen reylerin neticesini arz edi
yorum. 

Kayseri = Ulukışla demiryolunun inşası hakkında
ki kanuna 121 zat rey vermiştir. 120 kabul, 1 müs
tenkif vardır. Kanun, ikinci defa reye' vaz edildiği 
için 121 rey ile kabul edilmiştir. 

Demir sanayiinin tesisine dair kanuna 126 zat rey 
vermiştir. 125 kabul, 1 müstenkif vardır. Kanun 2 nci 
defa reye vaz edildiği için 125 rey ile kabul edilmiş
tir. 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 senesi büt
çe kanununa müzeyyel kanuna 123 zat rey vermiştir. 
123 rey de kabuldür. 2 nci defa reye vaz edildiği 
için kanun 124 rey ile kabul edilmiştir. 

Darülfünun Emanetinin 1341 senesi bütçe kanu
nuna müzeyyel kanuna 129 zat rey vermiştir. 128 
kabul, 1 müstenkif vardır. İkinci defa reye vaz edil
diği için kanun 128 rey ile kabul edilmiştir. 

Efendim, yarın saat 14 te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,45 
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Kayeseri - Ulukışla Demiryolunun tnşası hakkındaki Kanunun İknci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Talât B. 
Ziya B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 1 21 
Kabul, edenler : 120 
Reddedenler : 
Müstenkifler 
Münhaller : 
Reye iştirak etmeyenler : 1 

0 
1 
2 

64 

[Kabul Edenler] 

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

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. , 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Haül B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B, 

Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. , 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rağıp B. 
Rıaa B. 

MALATYA 
Röşfit B, 

MARDÎN 
AMüligiani B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Atia B. 

ORDU 
Haimjdfi B. 
Isımiaİ B. 
Reöali B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekileni B. 
Esat B, -
Fuait B. 
Hasan Cavüit B. 

SARUHAN 
Ethemı B^ 
Kemlaî B. 
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Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil HulM B. 

SİNOP 
Recep Ziihtü B. 

ADANA 
İsmail Safa1 B. 
Kemial B. 
Zalrrir B, ,. 

AFYONKARAHİSAR 
Muisai Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadıik B. (M.) 

AKSARAY 
Mustaifıa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
BSalt B. 
Nafiz B. 

ANKARA. 
AI'i Fuat Paşa (M.) 
Oaziiı Mustaıfaı Kemal 
Paşa (ReMcuimhıur) 
HImi< B, 
İhsanı B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâiki1 B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B-

AYDIN 
Dr. Mazhian B. 
Mıiıtihiat BJ 
Tahsin B. (M.) 

SİVAS 
Muammer B. 
Rasüm B. 

SİVEREK 
Halil Falhrİ B. 
Kadfclf Ahmet B. 
Mahmut B. 

BAYEZİD 
Süleyimıaın Sudi B. (M.) 
Şefilk B, 

BİGA 
Mehmet B. 
Samlı Rifat B. 
Ş/üUürlü B. 

BOLU 
Oevatt Abbas B. 
Pa»ı Rıfkı B, 
Mehmet Vasfı B. 
Şüikiriü B. 

BOZOK 
Ahmlet Hamidii B. 
Avrti B. (Şank tsttktâfl 
Mah. Â.) 

BURDUR 
Hüseyin Bâ'kıi B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Neüa!tii B< 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reûsvakil*i) 

CANİK 
Oaivtitt Paşa 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mudfcafaı AMühaffik B. 
Rilfalt B, 

ŞARKİKARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemi B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emlin B. 

ÇATALCA 
Şaikiir, B. 

ÇORUM 
Zilya B.. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydaır Rüştü B. 

DERSİM 
FerMun Fiikati B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Felyztt B. 
flbrialhimi Tâli B. (M.) 
Zülfii B̂  

EDİRNE 
Cafer Tayyaır Paşa 

ERGANİ 
İbsaw Hâmffit B. 

ERTUĞRUL 
İbrahim; B. 
Rasatn B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sabüt B, (M.) 

ERZURUM 
Ra'hrö B, 
Câziüm B. 
HâM B. 
Müriisr Hüsnev B. 
Rüştü Passa1 

Zitya'efttiiöi1 B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmlet Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

ESKİŞEHİR 
Abdülah ÂzmS B. (M.) 
Arif fi, 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B.ı 

GELİBOLU 
Celal! NurÜ; B. 

GİRESUN 
Hâc'im MıiMttin B. (Şark 
İstlÜklM Malı. Rfeiısi) 
Hafldü T a * B. (M.) 
Şevket B. 
Tahfe B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B.( 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Âsâf B. (t. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B* (M.) . 

ÎÇEL 
Emiim B, 

İSTANBUL 
Aköoraloğkı Yusuf B., 
Afi Rız&ı B, 
Halmlduİah Suıphil B. (M.) 
Hüseyimı Rauf B. 
İsmail Oartbuflat B, (M.) 

[Müstenkif] 

MERSİN 
Beşlim B, ""* 

[Münhaller] 

İstanbul : 1 
Manisa : 1 

Toplam 2 

[Reye İştirak Etmeyenler] 
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Kâzım Karalbeikıir Paşa 
Refet Paşai 
Tevfilk K â m i B, 

İZMİR 
MaJhmıult Celâl B. 
Mahmut Bsald B. (M.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. 
OsmiaMZa.de Hamldi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Alhımıöt Süreyya B. (Şark 
MMBI Man. M. U.) 

Haydalr Adil B. 
Mehmet Cavüt B, 

KARS 
Ağaoğliıı Ahmiet B. 

KASTAMONU 
H a l t B, 
Hasiarı Fehmfi B. 
Necmettin M o l a B. (M.) 
Völed Çeldbi B, 

KAYSERİ 
Dr. H a l t B* 
Salbiıt B., 

KIRŞEHİR 
Ali RızJa B, 
Lûtfli Müfit B. (Şark fe-
ıü,1klâl Matı. Â.) 
Yalhiya Ga ip B, (M.) 

[KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbralhiim Süreyya B. 
Mustafa B, 
Saffet B. (M.) 
Şükrü B. 

KONYA 
•Bekfc Bj, 
Eyüp Sabriı B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Muştala Feyzli B. 
NaJiınt Hazım B. 
Refik- B.; 

KOZAN 
Ali Sahip B. 

KÜTAHYA 
Nurii B, 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. H i n i B. (M.) 
İsimlet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nödiim B. 

MARAŞ 
Abdüdlkadıir B, 
Mehmet B. (M.) 
•MMıiaıt B, 
Tahsiiın B. 

MARDİN 
Abdüktezza'k B. 
Nedip B. (M.) 
Yakup 'Kjaldirtii B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadtö B., 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
İlyas Salmi B. (M.) 
Osmlan Kıaldirii B. 

NİĞDE 
Ebübe'Mr Hazım B. 
G a i p B. 
Halik B. (M.) 

ORDU 
Faik B. (M.) 
•Hali* Sıftikı B. (M.) 

SARUHAN 
Abidün B. 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
Mahmul B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nun B. (M.) 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. . 
Haliis Turgut B. 
Rahmi fi. 
Zdlyaiöttıin B. 

ŞARKİKARAHİSAR 
Ali Sururil B. 
İsmlaıill B. (M.) 

TOKAD 
Bekk Samji B. 
Kâmü! B. (M.) 
Mustafa Vaisfii B. (M.) 

TRABZON 
Nebtaalde Hamidü B. 
Rahmi B. 
Şefıik' B. (M.) 

URFA 
A İ B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. 
ibrahim B. , 
Mün&p B. 

. ZONGULDAK 
Hadi B. (M.) 
Ragıp B. 
Tuınaiı H i m i B. 
Yulsuf Ziya B. 

»>•« 
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AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN • 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Di. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Taşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

kza, adedi : 287 
leye Üştirak edenler : 126 
fCabul edenler : 125 
Reddedenler 
Vlüstenkifler 
Vlünhaller : 

0 
1 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 159 

[Kabul Edenler] 

ÇANKIRI 
Talât B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B, 

- ERZİNCAN 
* Abdülhak B. 

ERZURUM 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmdl B. 
Mustafa Necati B. 
Münîı* B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

I 

Halit B, 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat Bi 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. ' 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

K(j)ZAN 
Ali Sadi B. 1 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Reşit B. 

MJ\RAŞ 
Abdülkadir i B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B.! 

MENTEŞE 
Esat B, 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B, 
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ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Haiil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHÎSAR 
Mehmet Emin B. 

j TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOK AD 
Emin B. 

[Müstenkif] 

MERSİN 
Besim B. 

[Münhaller] 

İstanbul 
Manisa 

Toplam 

: 1 
: 1 

2 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

Mithat B. 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. (Şark İstiklâl 
Mah. Âzası) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (M.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M.) 

;Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sabit B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenini B. (V.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstiklâl Mah Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Şevket B. 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. (M.) 
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İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
HamduUah Suphi B. (M.) 
ismail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. • 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah. M. U.) 
Haydar Adil B. 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B, 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tiklâl Mah Azası) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. (M.) 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik
lâl Mah. Azası) 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. -
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B< 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B (M.) 

MUŞ 
Osman Kadri B, 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. (M.) 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. (M.) 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgıjıt B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B> 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
ismail B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir SamrB. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Nehizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Yahya Kemal B. (M) 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M-)' 
Tunah Hijmi B. 
Yusuf Zijja B. 
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AFYONKARAHİSAR 
Ali !B,: ' 
İzzdt üiyfi B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B.; 

AMASYA 
A l Rıza! B. . 

ANKARA' 
A l B. 
Şalidir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıitfcn B. 
Raisin B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dı«. Reşliıt Giafb B, 

BİGA 
Şükrü B.| 

BİTLİS 
MııMtftiiın) Nâmüi B, 

BOLU 
Dır. Emlin Oömlall' B. 
Fafflih Rıflka B. 

BOZOK 
Siatt B, 
Stüiltaymianı Sıırtr* B. 

BURSA» 
Mustafa <Feb_mii B. 
'Nuretltin Paşaı 

CANİK 
Tadat Ava? B. 

CEBELİBEREKET 
Avnıi Paşa: 

ÇANKIRI 
Talât B. 
2:1ya1 B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 123 
Kabul edenler : 123 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Vfünhaller : 

0 
0 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 162 

[Kabul Edenler] 

ÇORUM 
Dr. Miuisltaifial B. 
tantali Kemal B.( 
İsimöt B. 
Zliya B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzını B, 
Maızlfoaırı Müıfilt B. 
Necliip Alüi B. 
Yulsu'f B. 

DERSİM 
Ahrnteft Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
CaMilt B. 
Ş&tel B. 

EDİRNE 
Cafor Tayyar Paşa 
Flalite B. 
Hüseyin Rıtkî B. 

ELAZİZ 
Hüsayîiıni B. 
Mulh'i'ttiiın B. 
Mustafa B. 
Madi B. 
Süfeymlan B, 

ERGANİ 
Kâzıım VefoM B. 

ERTUĞRUL 
Abimlet tffelfc B. 
Dr:. Ftilksreffc B. 

'Halil B. 

' ERZİNCAN 
Abdülfoalk B. 

ERZURUM 
Ralilf B. 

ESKİŞEHİR 
'Emin. B. 

GAZİANTEP 
Ahmlet Remzfi B. 
Feril B. 
'KLıdiifç A i B. 
Şahin B. 

GENÇ 
''M'uıhliıttiiın'-B. 

GİRESUN 
Kâzılm B. 

İSPARTA 
Mülkerırieim B.t 

İÇEL 
Dr. Tövfdlk B. 

İSTANBUL 
Ahmelt Mu'htair! B. 
Akçar&ioğlu Yusuf B. 
Böhüç B. 
Dr. Halklkı Şimaısi Paşa 
Dr. Rdök B. 
Edip Servet B. 
Haımldii B. 

İZMİR 
Dr. Tevflik Rüştü B. 
'Muısltlaiflaı Necati B. 
Münir B. 

KARESİ --
!' Alli Şuutrtiı B. 

HuKM B. 
Kâzıta Paşa 
Melhmıdt Vehbi B. 
Osmian Niyazdı B. 

KASTAMONU 
Alil Naamii B. 
Ali Rıza B. 
Mehmöt Puialt B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zekli B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
ŞövHüet B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
MusMa B. 
Mosltafıa Feyzliı B. 
Reflilk B. 
TeVfilk Fikret B. 

KOZAN 
Ali Şaldliı B.f 

KÜTAHYA 
Cevdöt B. 
Faik B. 
Rağıp B. 
Rılzaı B. 

MALATYA 
Res t B. 

MARAŞ 
Abdülkadlkı B. 

MARDİN 
Abdülganli B, 
Abdütazialk B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
IBesiim Bv 

MUŞ 
flylais Samui B. 

NİĞDE 
Ata' B, 

ORDU 
Harmdi B. 
tsimlall £ . 
Recai B. 

238 — 



İ : 72 17 . 3 . 1926 O : 1 

RİZE 
Alık 
Esalt B. 
Fuat B. 
Hasan Caivit B, 

. SARUHAN 

'Etiıeim B. 
Keimlafl B. 
Mehmet Sabra B. 

Yaşar B. 
Reşalt B. 

SİİRT 
Halil" Hdkli B. 

SİNOP 
Recep ZüMii B. 

SİVAS 
Muıamimıar B. 
Rasim B. 

SİVEREK 

Halil Faıhrti B, 
Kaldrli. Ahmet B., 
Mahmut B, 

ŞARKİKARAHİSAR 

Mehmet Emta B. 

TEKİRDAĞ 

ADANA 
lsma!;l: Safa B. 
Kemialı B. 
Zarnikl B. 

AFYONKARAHİSAR 
K â m i B. 
Muısia Kâzım B. 
Ruşen Eşrtef B.( 
Saxhk B. (M.) * 

AKSARAY 
Mustlafa Ve'hlbii' B. 
Nöşöt B. 

AMASYA 
Bs'aıt B-
Nafiiız B. 

ANKARA 
AHi Fulat Paşia (M.) 
Gaiziı Mustafa Kemal 
Paşa (Röiısicumhur) 
eimffi B. 
İhsan) B. 

ANTALYA 
Abmlet SâikÜ B. 
Mumait B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
Hfaıli B. 

AYDIN 
Dr. Mazlhar B. 
Miltihalt B. 
Tahsin B. (M.) 

Gemi! B, 

[Münhaller] 

İstanbul : 1 
Manisa 1 

Toplam 2 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BAYEZİD 
Süleyman Südi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Samüh Rifaft B. 

BOLU 
Oevat AbbaS B. 
Metanet Valsffî B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamidü B. 
Avnli B. (Şark İstiklâl 
Mah. Â.) 

BURDUR 
Hüseyin BâlkJü B. (M.) 
Muştala Şerdf B. (M.) 

BURSA 
Necaıti B. 
Osman Nuüi B. (M.) 
Refet B. (Refevelkii) 

CANİK 
üaVilt Pafşai 
Süfeymanl Nedmii B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan! B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhaik B. 
R i M B., 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Münliır B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Förûdurt FÜIkri B. (M.) 

DİYARBBKİR 
Felyzlii B.; 
îbralhiiım Tâli B. (M.) 
ZüiMi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâimıiit B. 

;ERTUĞRUL 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sahilt B. (M.) 

ERZURUM 
Câzlim B. 
Halet B. 
Münlif Hüsrev B. 
Rüışitlu! PaşaJ 
ZîyaidttUni B. 

ESKİŞEHİR 
Abdiulialh Azmii1 B. 
Arif B, 

GAZİANTEP 
M Cenanı B. (V.) 

GENÇ 
MulhlMn B. (Şark İsatik-
lâl Malh. ReM) 

TOKAD 
Eımliın B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet MdfoCair B. 
Hasaın B. 
Rahmii B. | 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Röfdt B. 

GİRESUN 
Hâdiım MubittliM B. 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Şevket B. 
Taihitr! B, 

GÜMÜŞHANE 
Celma't Hüsnü B. (>M.) 
Hasan Fehmii B. 
Zetkll B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf ©. (t. A.) 
Nazımlil B. ; 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsmü B. 
İbrahim B; (M.) 

tÇEL 
Emlim B. 

İSTANBUL 
A i Rızfcl B. 
Han^dtuilalh Suphi B. (M.) 
Hüseyinı Raulf B. 
İsmialiıl Cambulait B. (M.) 
Kâzıim Kajrabelkülr Paşa 
Refe* Paşşi 
Tevflîk K â m l B., 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Ceiliât B. 
Mahmut Bsaıd B. (V.) 
Muistlafa Ralhmâ B.. 
Osmaınıziaıdie Hamdı B. 
Saniaçoğlıu! Şükrü B. 
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KARESİ 
Ahmet Süireyya B. (Şark 
Mlfclâl Mattı. M. U.) 
Haydaf Adü B. 
Mehmet Oaıvfiti B. 

KARS 
Ağaoğllu Ahmıdt B. 

•Ömletf B. 

KASTAMONU 
Halt B< 
Bais'am Fehmli B. 
Nieomıelffliin' Molla B. (M.) 
Vetod Çelebi' B. 

KAYSERİ 
Dr. Haftiti B., 
SaMlt B, 

KIRŞEHİR 
AM Rıza B, 
Lûtifii Müfit B. (Şark îs-
frlMâl MaJh. Â.) 
Yalıyla Gafllip B. <M.) 

KOCAELİ 
İbriahiml B. 
İbnalhiiml SüMeyya B. 
Mu'stiaifaJ B. 
Şüikirjii B. 

KONYA 
•Betkfir, B. 
Eyiüp Sabrfu B. 
Fujalt B. 
Muısai Kâzım B. (M.) 
Nalilıtt Hâzûn B. 

KOZAN 
Ali Saıhip B. (Saate istik
lâli Matı. Â.) 

KÜTAHYA 
Nuirti B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
BödıLr B. (M.) 
ıDr. H i r f B. (M.) 
'İsmet Paşa (Başvekil) 
Miahmıu» Nedim B. 

MARAŞ 

Mehmet B. (M.) 
Miıith&ıt B. 
Tahlste B* 

MARDİN 
AM Rıaa B. 
Neoip B. (M.) 
Yakup Kadirli B. 

MENTEŞE -f 
Şüikırü Kaya B. 
Yunus Naidi B. 

MERSİN 
Nayazi B. (M.) 

MUŞ } 
Osman Kadıf B. 
Rızia B;, $ 

NİĞDE 
Ebubdkikı Hazım B. 
Gaip B. 
Haljt B. (M.) & 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Hali Sıltikı B. (M.) 

RİZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Abildin B.r 
Muisflalfa Pevztiı B. (M.) 

SÜRT 
Maihmdt B. 

StNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevtkii B. 
Bafls Turgut B. * 

Ralhmü B. (M.) 
ZiyaieMn B, 

ŞARKİKARAHİSAR 
A l Sururi B. 
ismail B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Beldir Sataii B. 
Kâmi B. 
Mustafa Va'sfii B. 

TRABZON 
Nebizade Bamdi B. 
Sefil: B, (M.) 

URFA 
A l B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

VAN 
Halklku B. 
İbrialhitm! B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Rıagıp B. 
Tunah Jîiılmft B. 
Yusuf Ziya B. 

»>•« 

- 240 — 



t : 72 İ7 . 3 . 19İ6 Ö : İ 

Darülfünun Emanetinin 1341 Senesi Bütçe Kanununa Müzeyyel Kanunun İkinci Defa Reye Yazı Neticesi 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
izzet Ulvi B. 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza" B. 

ANKARA 
Ali B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Reşit Galip B. 

BlTLlS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANlK 
Süleyman Necmi B.
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

Âza adedi : 287 
iieye iştirak edenler : 129 
iCabul edenler : 128 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
vlünhaller : 

0 
1 
2 

Heye iştirak etmeyenler : 156 

[Kabul Edenler) 

Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERStM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZlZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 

IZMlR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Müir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzim Paşa 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Saffet B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Rpcitn R 
U1/31IİJ, JJ, 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B.. 
Recai B. 
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RİZE 
A 11 TJ 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 

Ethem. B. 

Mehmet Sabri B. 1 SİVEREK 
Yaşa B. I Halil Fahri B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

StNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rasim B. 

Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

[Müstenkif] 

ERZURUM 
Raif B. 

[Münhaller] 
İstanbul : 1 
Manisa : 1 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B, 

Toplam 2 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYONKARAHİSAR 

Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

Mithat B. 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şamih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Faih Rıfkı B. 
MehmetVasfi B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. (Şark İstiklâl 
Mah. Azası) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M.) 
Zülfi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 

Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. (V.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi> 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Şevket B. 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. (M.> 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B.. 
Ali Rıza B.. 
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Hamdullah Suphi B. (M.) 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

1 İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
istiklâl Mah. M. U.) 
Haydar Adil B. 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hasan. Fehmi B. 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

Lûtfi Müfit B. 
(Şark İstiklâl Mah. Azası) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark istik
lal Mah. Azası) 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
ismet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mehmet B. (M.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

- MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B, 
Galip B. 
Halit B. (M.) 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Halil Sıtkı B. (M.) 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SÜRT 
Mahmut B. 

StNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Yusuf Kemal B. 

SlVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKI KARAHtSAR 
Ali Sururi II. 
ismail B. (M.) 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Nebizade Hamdi B, 
Şefik B. (M.) 

URFA 
ALI B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 

Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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