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MÜNDERECAT 

l. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
Sayfa 

627:628 

2. — SUALLER 
1. — Ardahan Mebusu Tahsin Beyin, petrol, 

benzin ve şekerin rüsumu inhisariyesine dair 
Maliye Vekâletinden sual takriri. 

3. — EVRAKI VARİDE 
Lâyihalar 

1. — İnşa edümekte olan Devlet Demiryol
larının mürur ettiği arazinin istimlaki hakkında 
kanun lâyihası. (1/972) 

628 

628 

628 
628 

628 

2. — Türkiye dahilinde işletilmek üzere it
hal edilmiş ve edilecek yataklı yemekli vagon
ların eşyasiyle beraber gümrük resminden mu
afiyeti hakkında kanun lâyihası. (1/973) 628 

Tezkereler 628 
1. — Emniyet Umumiye ikinci şube mümey

yizi evveli Tevfik Efendinin (3/726) ve Çerkeş' 
li Yağcıoğlu Ahmet'in (3/727) ve beş zatın 
(3/728) ve yedi zatın (3/729) İstiklâl madalyası 
ile taltifleri hakkında dört kıta Başvekâlet tez
keresi. 628 

Sayfa 
2. — Meclisi Âlinin beni bahri Cumhuriyet 

Ordularına selamlarının iblağı hakkındaki ka
rara Başvekâletten gelen cevabî tezkere. (3/730) 628 

Mazbatalar 628 
1. — Trabzon Mebym AbduHah ve Antalya 

Mebusu Ahmet S*ki Beylesin; Tekaüt maaşı ite 
muallimlik maaşının bir zat uhdesine t içtima 
edebilmesi hakkında (2/564) numarah teklifi ka
nunisi ve Müvazenei Mâliye Encümeni mazba
tası. 628:629 

2. — Şühade ailelerine intikal eden zimema-
tın affı hakkındaki kanunun esarette vefat eden
lerin zimemahna da teşmiline dair (1/953) nu
maralı lumun lâyiha» ve Müdafaai Milliye ve 
Muvazene! MaHye Encümenleri mazbataları. 629 

• • - • • ' . • • " t 

3. — Mektep kitaplarının asgari posta ücre
tine ' tabi tutulması hakkında (İ/946) numaralı 
kanun lâyihası ve Posta ve Telgraf ve Muva
zene! Maliye Encümenleri mazbataları, i 629 

4. — Münakaşa suretiyle ihalesi mü^nkün ol
mayan askeri inşaatın emaneten icrası haklan-
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Sayfa 
da (1/902) numaralı kanun lâyihası ve Müda
faai Milliye ver Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 629 

5. — Hava sınıfı zabitan ve mensubinine ve
rilecek zamaim ve tazminat hakkında (1/932) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maüye Encümenleri mazbatala
rı. 629 

6. — Tayinat ve Yem Kanununun bazı me-
vaddının tadili hakkında (1/952) numaralı ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbataları. 629 

7. — Ankara ve İstanbul Askerî inzibat me
murlarına müteferrika verilmesi hakkında 
(1/764) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 629 

Rey İstihsali 629 
1. — Ankara Otomatik telefon ücretleri hak

kındaki kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 629,671:673 
2. — Teşkilâtı mülkiye hakkındaki kanu

nun ikinci defa reye vaz'ı. 629:630,674:676 

Takrirler 630 
1. — Antalya Mebusu Rasih Beyin; Kazanç 

Kanununun bir maddesinin tefsirine dair Maz
batanın müstacelen ve tercihan müzakeresine 
dair takriri. 630 

2. — Bozok Mebusu Hamdi Beyin; Malûli-
ni guzata müteallik lâyihanın tercihan ve müs
tacelen müzakeresine dair takriri. 630 

3. — Giresun Mebusu Tahir Beyin; Aşar 
mültezimlerinden edayı deyn edenler hakkında
ki kanun lâyihasının müstacelen ve tercihan 
müzakeresine dair takriri. 630 

4. — Mardin Mebusu Ali Rıza Beyin; An
kara'da biz' İstiklâl madalyası abidesi inşasına 
dair takriri. 630 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 630,645 
1. — İstiklâl harbi malûllerine mükâfatı 

nakdiye itasına mütedair kanunun birinci mad
desine tevfikan tanzim olunan dokuzuncu def
terin takdim olunduğuna dair (3/659) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. (Sıra numarası : 200) 631,668:670 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Krallığı arasında 18 teşrinievvel 1925 tarihinde 
Ankara'da tanzim ve imza edilmiş olan muha-

Sayfa 
denet muahede ve ikamet mukavelenameleriyle 
muhadenet muahedenamesine merbut protokol 
ahkâmının ve teferruatının tasdiki hakkında 
(1/792) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası. (Sıra numarası : 217) 631,665: 

667 
3. — Ordu mensubirânin İstiklâl madalyası 

ile taltifleri hakkında (1/960) numaralı kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası. (Sıra numarası : 176) 631:639 

4. — Ermeni suikast komiteleri tarafından 
şehit edilen ricalin ailelerine ve evlâdına emlâk 
ve arazi veya nakden tazminat itası hakkında 
(1/799) numaralı kanun lâyihasıyle Denizli Me
busu Haydar Rüştü Beyin (2/511) numaralı tek
lifi kanunisi ve Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. (Sıra numa
rası : 193) 639,644,546:646,680:682 

5. — Gümrük tarifei unıumiyesinde bazı ta
dilât icrası hakkında (1/859) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. (Sıra numarası : 231) 646:647,683:686 

6. — Kazanç vergisine munzam idarei hu
susiye ve belediye hisseleri hakkında (1/916) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Kavanrni 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. (Sıra numarası : 203) 647:648,652:653,689:691 

7. — İskân Kanunu Lâyihası (1/812) ile 
Denizli Mebusu Yusuf Beyin, aşairi seyyarenin 
sureti iskânı hakkında (2/61) numaralı teklifi 
kanunisi ve Dahiliye, İskân ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. (Sıra numarası : 
214) 648:652,677:679 

8. — Şurayı Askerî Kanununun ikinci mad
desinin tadili hakkında (1/939) numaralı kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası. (Sıra numarası : 185) 653 

9. — Hizmeti maksureliler hakkında (1/948) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. (Sıra numarası : 174) 653:654 

10. — Harekâtı Askeriye mıntıkasında bulu
nan zabıtana aynen bir nefer tayım verilmesi 
hakkında (1/949) numaralı kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları. (Sıra numarası : 215) 654,686: 

688 
11. — Askerî Ceza Kanununun silki askeri

den tart edilenlerin hakkı tekaütleri hakkındaki 
ahkâmının tefsirine dair (3/65) numaralı tezke-
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Sayfa 
re ile sabık Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, mah
kûm memurin ve zabitan maaşatı hakkında 
(2/78) numaralı teklifi kanunisi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. (Sıra numarası : 
187) 654:655 

12. — Tedariki vesaiti nakliye Kanununun 
50 nci maddesine bazı mevat tezyiline dair 
(1/755) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai 

Sayfa 
Milliye ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 
(Sıra numarası : 178) 655:661,662:664 

13. — Zabitlerin ve askeri memurların hay
van teçhizatlarının tedariki hakkında (1/900) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbatala
rı. (Sıra numarası : 219) 661:662 

BtRlNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,35 

REİS : Kâzım Paşa 

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

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. 

1, — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak: 

Yüü Dokuzuncu İçtima 

29 Mayıs 1926 Cumartesi 

Birinci. Celse 

Kâzım Paşanın riyasetleri altında inikat ederek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı vari
de aid oldukları mahallere havale olundu. 

1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa mü-
zeyyel 27 Şubat 1926 tarihli Kanunun ikinci madde
sine merbut cetveldeki hatanın tashihine dair Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası okunarak kabul 
edildi. 

Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırıunıyan 
vukuat ashabının cezadan aflarına mütedair kanun 
lâyihası müzakere ve kabul ve heyeti umumiyesi ta
yini esami ile reye vaz edildi. 

Tevsii turuka mukabil emvali metrukeden veri
len emlâk bedellerinin belediyelerce sureti tediyesi
ne, zabıtanın sureti tcrfilne mütedair levayıhı kanu
niye müzakere ve kabul olundu. 

Kanunu Medenînin tatbikatına ve ticarete ait ka
nun lâyihaları ile Ticaret Kanununun tatbikatına 

dair kanun lâyihaları müzakere ve kül halinde ka
bul olundu. 

Orman mahsulatından alınacak mahsulatı arziye 
vergisi hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve birin
ci maddesi kabul ve ikinci maddesi encümene tevdi 
kılındıktan sonra tenefüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Ziraat Ve

kâletine merbut bazı mekâtip ve mtiessesatın tarzı 
idarelerine, Ankara otomatik telefon ücretlerine ve 
İstiklâl Mahakimi Kanununun üçüncü maddesinin 
(H) fıkrasının tadiline mütedair levaydı ve tekâlifi 
kanuniye müzakere ve kabul ve bunlardan telefon 
ücretlerine ait kanun lâyihası tayini [esami ile reye 
vaz edildi. 

Ermeni suikast komitaları tarafından şehit edi
len ricalin ailelerine emlâk ve arazi veya nakden taz
minat itası hakkındaki kanun lâyihası dahi müzake
re ve birinci madde Encümene tevdi olundu. Müte
akiben teşkilâtı mülkiye kânunu lâyihası müzakere 
ve kabul ve heyeti umumiyesi tayini; esami ile reye 
vaz edildi. 

Badehu tayini esami ile reye konulan kanunlar
dan müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdınlmayan 

— 627 — 
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vukuat ashabının cezadan aflanna mütedair kanu
nun kabul edildiği ve diğerlerine ait ârâda nisab ol-

/. — Petrol, benzin ve sekerin rüsumu inhisari-
yesine vesaireye mütedair Ardahan Mebusu Tahsin 
Beyin şifahî sual takriri. 

REİS — Maliye Vekâletine havale edilmiştir. 
TAHİR BEY (Giresun) — Zaptı sabUs hulâsası 

hakkında bir maruzatta bulunacağım. Dünkü celse
de müzakere buyurulan Ermeni suikastlarına uğra
yanların ailelerine verilecek tazminat hakkındaki lâ
yihada bendeniz de söz almıştım. Malumu âliniz ol
duğu üzere bunlara verilecek olan tazminatın Erme
ni emvalinden verilmeyip, emvali umumiyeden*.. 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Zaptı sabık hakkın
da değildir. 

TAHİR BEY (Devamla) — Efendim, vmüsaade 
buyurun! İhtan size mi ait, burada reis paşa vardır. 
Hata ediyorsam ihtar ederler, sözümü kesmeyiniz. 
Verilecek tazminatın emvali umumiyeden verilmesini 

Lâyihalar 
/. — İnşa edilmekte olan devlet demiryollarının 

mürur ettiği arazinin istimlâki hakkında kanun lâyi
hası. (11927) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Türkiye dahilinde işletilmek üzere ithal edil
miş ve edilecek yataklı ve yemekli vagonların eşyası 
ile beraber gümrük resminden muafiyeti hakkında 
kanun lâyihası. (1/973) 

REİS — Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Emniyeti Umumiye ikinci şube mümeyyizi 

evveli Tevfik Efendinin (3/726) ve Çerkeş'ti Yağcı-
oğlu Ahmet'in (3/727) ve beş zatın (3/728) ve yedi 
zatın (3/729) İstiklâl madalyası ile taltifleri hakkın
da dört kıta Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Meclisi Âlinin berrî ve bahrî Cumhuriyet 
Ordularına selâmlarının iblağı hakkındaki karara 
Başvekâletten gelen cevabî tezkere. (3/730) 

REİS — Okunacak. 

madiği bittebliğ pazar günü toplanılmak üzere celse 
tatil olundu. 

ve zira Ermeni emvalinin mutazarrır olanlara tahsis 
edildiğini söylemiştim. Halbuki bendenizin bu maru
zatım bazı rüfeka tarafından bu zevatın ailelerine 
böyle bir tazminatın itası taraftarı değilmişim şeklin
de anlaşılmış. Bu anlayış, sırf bendenizin maruzatı
mı ifadedeki aczimden mütevellittir. Halbuki kati
yen böyle bir maksadım yoktu. Binaenaleyh böyle 
bir şüphe altında kalmaktağımı istemem. Bendeniz iki 
misli de olsa tahsisat verilmesini arzu ederim. Mec
lisi Âlinizin ve muhterem arkadaşların huzurunda 
böyle bir leke altında kalmak istemem. Bendemiz yal
nız şuradan verilmesin de, buradan verilsin demiştim. 
Maksadım bu idi, yoksa Ermeni emvalini tesahup 
gibi bir fikrim yoktur ve olamaz, böyle bir lekeden 
azada kalmak isterim. 

REİS — Zaptı sabık baklanda söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri). Zaptı sabık aynen kabul edilmiş
tir. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
19 Mayıs 1926 tarih ve 393/2031 numaralı tezke

re cevabıdır : 
Meclisi Âlinin berrî ve bahrî Cumhuriyet Ordu

larına selâmlarının iblağı hakkındaki 13 Mayıs 1926 
tarih ve 249 numaralı kararname sureti Erkâni Har-
biyei Unlumiye Riyasetine tebliğ edilmişti. 

Cevaben yazılan 25 Mayıs 1926 tarih ve 716 nu
maralı tezkerede, vatan ve Cumhuriyetin selâmet ve 
emniyeti için MecKsi Âlinin kendilerine vereceği va
zifeyi her an ifaya hazır ve izhar olunan yüksek ve 
kıymetli teveccüh ve itimattan mütehassis ve müfte-
hir olan berrî ve bahrî ordular zabitan ve efradı na
mına Meclisi Âliye arzı teşekkürat ve ihtiramat olun
maktadır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Berayı malûmat arz olundu. 
Mazbatalar 

/. — Trabzon Mebusu Abdullah ve Antalya Me
busu Ahmet Saki Beylerin; Tekaüt maaşı ile mual
limlik maaşının bir zat uhdesinde içtima edebilmesi 
hakkında (2/564) numaralı teklifi kanunisi ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

2. — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Ruznameye alındı. 
2. — Şüheda ailelerine intikal eden zimematın af

fı hakkındaki kanunun esarette vefat edenlerin zime-
matına da teşmiline dâir (1/953) numaralı kanun lâ
yihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
3. — Mektep kitaplarının asgarî Posta ücretine 

tabi tutulması hakkında (İJ946) numaralı kanun lâ
yihası ve Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

4. — Münakaşa suretiyle ihalesi mümkün olma
yan askerî inşaatın emaneten icrası hakkında (11902) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
5. — Hava sınıfı zabitan ve mensubinine verile

cek zamaim ve tazminat hakkında (1/937) numaralı 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

6. — Tayinat ve Yem Kanununun bazı mevaddı-
nın tadili hakkında (1/952) numaralı kanun lâyihası 
ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
7. — Ankara ve İstanbul Askerî inzibat memur

larına müteferrika verilmesi hakkında (1/764) numa
ralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvaze
nei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

Rey İstihsali 
1. — Ankara otomatik telefonu hakkındaki kanu

nun ikinci defa reye vaz'ı. 
REİS — Bu Kanun, ikinci defa reye vaz edilecek

tir. Reylerinizi lütfen istimal ediniz. Kabul edenler 
beyaz, etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

2. — Teşkilâtı mülkiye hakkındaki kanunun ikin
ci defa reye vaz'ı. 

. REİS — Bu kanunu da reyinize vaz ediyorum. 
Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY 
(İzmir) — Arkadaşlar! Sobranya'da ahiren tasdik 
edilmiş olan Türk - Bulgar muhadenetnamesinin bu
gün müstacelen müzakeresiyle Meclisi Âlinizin de 
tasvibine iktiran etmesini arz ve teklif edeceğim. (Ka
bul sesleri). 

REİS — Efendim, Hariciye Vekili Beyin teklifi
ni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

TİCARET VEKİLİ RAHMİ BEY (İzmir) — 
Efendim, ruznamentn on altıncı maddesinde gümrük 
tarifei umumiyesinde bazr tadilât icrası hakkında bir 
teklif vardır. Almanya ile bundan bir kaç ay evve
lisi yapdan itilâf name ile tenzilâtlı tarif e esası kabul 
edilmiştir. Tabiî Almanya mamülâtı, mevaddı ispen
çiyariye ve kimyeviyesinin de buna mukabil olmak 
üzere tenzilâtlı tarifeye tabi olması esası takarrür et
miştir. Tatbikata geçmek için bu teklifi kanuninin 
biran evvel kesbi kanuniyet etmesi lâzımdır. Binae
naleyh diğer mevadda tercihan ve müstacelen müza
keresini rica ediyorum. (Kabul sesleri). 

REİS — Efendim, vekil beyin teklifim' reye vaz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) 
— Efendim, ruznamenin yirmi bir ve otuz ikinci 
-maddelerinde Dahiliyeye ait iki kanun vardır. Biri 
Meclisin dağılmadan karar vermesi lâzım gelen ka
zanç vergisine munzam idarei hususiye ve belediye 
hisseleri hakkındaki lâyihadır. 

Diğeri ve İskân Kanunudur. Bunların da müsta
celen ve tercihan müzakeresini rica ederim. (Muva
fık sesleri). 

REİS — Dahiliye Vekili Beyin teklifini reyinize 
•arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, Ruznamede Vekâleti aciziyi 
alâkadar eden ve bu sene çıkması arzu edilen bir kaç 
kanun vardır. Bir kaç lâyiha da encümen de vardır, 
yakında gelecektir. Bunun için tercih ve müstaceli
yet kararım istirham edecektim. Fakati diğer vekil 
arkadaşlarım bendenizden evvel bir kaç takım lâyi
haların tercihan müzakerelerini rica ettikleri için bun
ların hiç olmazsa vekil arkadaşlarımın teklif ettikle
ri lâyihalardan sonra müzakeresini rica ediyorum. 
Müzakeresini rica ettiğim lâyihalar şunlardır : 

Bu sene çıkması ordu için lâzım olan şüheda aile
lerine intikal eden zimematın affı hakkındaki kanu
nun esarette vefat edenlerin zimematına da teşmiline 
'dair kanun, münâkaşa suretiyle İhalesi mümkün ol
mayan askeri »ışaatın emaneten icrası i hakkındaki 
kanun, hava sınıfı zabitan ve mensubinine verilecek 
zamaim ve tazminat hakkındaki kanun, hizmeti mak-
sureliler hakkındaki kanun, Askeri Ceza Kanununun 

— 629 — 



t : 110 30 . 5 . 1926 C : 1 

silki askeriden tart edilenlerin hakkı tekaütleri hak
kındaki ahkânumn tefsirine dair kanun, Şurayı As
kerî Kanununun ikinci maddesinin tadili hakkında
ki kanun, tedariki vasaiti nakliye kanununun ellinci 
maddesine bazı mevat tezyin" hakkındaki kanun (top
tan çıksın sesleri.) harekâtı askeriye mıntıkasında bu
lunan zabıtana aynen bir nefer tayım verilmesi hak
kındaki kanun, zabitlerin ve askerî memurların hay
van teçhizatlarının tedariki hakkındaki kanun, tayi-
nat ve yem kanununun bazı mevaddım muaddil ka
nun, Ankara ve istanbul Askerî İnzibat memurları
na müteferrika verilmesi hakkındaki kanundur. Bun
ların sıra ile müzakeresini rica ederim. 

REİS — Müdafaai Milliye Vekilinin teklifini re
yinize arz ediyorum» Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bendeniz de dördüncü maddenin sırasını muhafaza 
etmesini teklif ederim. Çünkü üç seneden beri tesel
sül edip gidiyor. 

MUSTAFA ABDÜLHAIİK BEY (Çankırı) — 
Efendim, ruznamenin yinninci maddesinde İstiklâl 
harbi malûllerine mükâfatı nakdiye itasına dair ka
nun 1341 senesine aittir. Bunun bugün veya yarın 
müzakeresini istirham ediyorum. Çünkü 1341 senesi 
bütçesinden verilecektir. (Doğru sesleri). 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni
nin teklifi 1341 senesi tahsisatı ile malullere ait veri
lecek para olduğu için ve bu, 1341 bütçesinden te
diye edileceğinden sene çıkmazdan evvel bunun bu
gün müzakeresi lâzımdır. Encümenin teklifim reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Evvelâ bu müzakere edilecektir. Ruzname hak
kında takrirler vardır, okunacaktır. 

Takrirler 
1. — Antalya Mebusu Rasih Beyin; Kazanç ka

nununun bir maddesinin tefsirine dair Mazbatanın 
müstacelen müzakeresine dair takriri. 

REİS — Okunacak. 

REİS — Efendim, ruznamei müzakerata geçiyo
ruz. Evvel emirde istiklâl harbi malullerine mükâfatı 
nakdiye Hası hakkımdaki lâyihayı müzakere edeceğiz. 
Ondan sonra Hariciye Vekilinin teklif ettiği Türk -
Bulgar muhadenetnamesi hakkındaki Kanun lâyiha-

Riyaseti Celileye 
Bugünkü ruznamenin yirmi sekizinci maddesinde 

mukayyet kazanç kanununun bir maddesinin tefsiri
ne müteallik Kavanini Maliye Encümeni mazbatası
nın ehemmiyetine binaen müstacelen ve tercihan mü
zakeresini arz ve teklif eylerim efendim. 30 . 5 . 1926 

Antalya 
Rasih 

REİS — Rasih Beyin teklifini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Yozgat Mebusu Hamdi Beyin; Malulini gu-
zata ait lâyihanın tercihan ve müstacelen müzakere
sine dair takriri. 

REİS — Okunacak. 
Riyaseti Celileye 

30 . 5 . 1926 
Ruznamenin yirminci maddesindeki mazbata ma

lulini guzata alt olduğu cihetle bugün müztacelen ve 
tercihan müzakere Duyurulmasını arz ve teklif eyle
rim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

REİS — Bunun müzakeresini zaten Muvazenei 
Maliye Encümeni teklif etmişti. Her şeyden evvel 
bunu müzakere edeceğimiz için takriri reye koyma
ğa hacet yoktur. 

3. — Giresun Mebusu Tahir Beyin; Aşar mülte
zimlerinden edayı deyn edenler hakkındaki lâyihanın 
müstacelen ve tercihan müzakeresine dair takriri. 

REİS — Okunacak. 
Riyaseti Celileye 

Ruznamenin on dokuzuncu numarasında aşar 
mültezimlerinin edayı deyn edenlerin emlâki merhu-
ne ve mütefevvizelerinin iadesine dair Başvekâletten 
gelen (1/668) numaralı kanun lâyihasının müstacelen 
ve tercihan müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Giresun 
Tahir 

REİS — Efendim, bu teklifi de reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

sim müzakere edeceğiz ve bundan sonra da müstace
len ve tercihan müzakerelerini kabul ettiğiniz lâyiha
ları müstaceliyet ve tercih sırasına göre müzakere ede
ceğiz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT : 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşam, es
ki müstacellere takaddüm etmemek şartiyle... 

REİS — Bunlar, müstaceien ve tercihan müzake
resi takarrür edenleri takip edecektir. Yani ruzname 
sırasiyle müzakereye devam edeceğiz. 

1. — İstiklâl harbi malullerine mükâfatı nakdiye 
itasına mütedair kanunun birinci maddesine tevfikan 
tanzim olunan dokuzuncu defterin takdim olduğuna 
dair (3/659) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası. (Sıra numarası : 
200) (1) 

RElS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Muhassesatı Zatiye 1341 senesi Bütçesine Tahsi
satı Munzamına İlâvesine Dair Kainim. 

Birinci Madde — Merbut cetvelde isim, künye ve 
dereceti maluliyetleri muharrer zabitan ve efrada 9 
kânunusani 1340 tarihli ve 397 numaralı Kanuna tev
fikan mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1341 senesi 
muhassesatı zatiye bütçesinin 58/A faslına (6 800) li
ra tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul 
edildi. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Madde kabul edildi. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Madde kabul 
edildi. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Krallığı 
arasında 18 teşrinievvel 1925 tarihinde Ankara'da tan
zim ve imza edilmiş olan muhadenet muahede ve ika
met mukavelenameleriyle muhadenet muahedenamesi-

(1) 200 sıra No. lu mazbata Zaptın sonuna mer
buttur. 

ne merbut protokol ahkâmının ve teferruatının tasdi
ki hakkında (1/792) numaralı kanun lâyihası ve Hari
ciye Encümeni mazbatası. {Sıra No. : 2İ7) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında;söz isteyen 
var mı? (Hayw sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsm... Kabul etmiyenler ej kaldırsın... 
Kabul edildi i 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imza olunan Muha
denet Muahedenamesi ve umumî protokojl ile ikamet 

mukavelenamesinin tasdiki hakkında Kanun. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile; Bulgaristan 
arasında 18 teşrinievvel 1925 - 1341 tarihinde Anka
ra'da tanzim ve imza olunan muhadenet muahedena
mesi ve mütemmimi protokol ile ftamet mukavelena
mesi tasdik olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul ecjildi. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden muteber olan işbu 
kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsm... Madde kabul 
edildi. 

. i • 

Kanunun heyeti umumiyesini tayım esami ile re
yinize vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul et
miyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Ruznamenin birinci maddesi Encümetıdedir. İkin
ci maddede Encümenden henüz gelmemiştir, mütea
kip maddeyi müzakere edeceğiz. 

3. — Ordu mensubininin istiklâl madiflyası ile tal
tifleri hakkında (1/960) numaralı kanun, lâyihası ve 
Müdafai Milliye Encümeni mazbatası. {S\ıra No. su : 
176) (1) j 

REİS — Bu lâyihanın dünkü içtımada müzakere
sine başlamıştık ve Heyeti umumiyesi: hakkındaki 
müzakere kâfi görülerek maddelere geçilmiş ve birin
ci madde de okunmuştu. Encümenden burada kimse 
bulunmadığından suallere cevap vermek | üzere bırak
mıştık. Şimdi buradan müzakereye devam edeceğiz. 
Birinci maddeyi bir defa daha okuyalım : 

(1) 217 sıra No. lu mazbata zaptın sonuna mer
buttur. 

(2) 176 sıra No. lu mazbata 109 ncu içtima zabıt 
ceridesinin sonuna merbuttur. . I -
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İstiklâl Madalyası Kanununun Birinci Maddesini 
Muaddel 4 Kânunu evvel 1340 Tarihli Kanuna 

Muaddil Kanun. 

Madde 1. — İstiklâl Madalyası Kanununun birin
ci maddesini muaddel 4 kânunuevvel 1340 tarihli Ka
nun berveçhiati tadil edilmiştir. 

ABDÜLHAK BEY (Erzincan) — Bendeniz, mü-
saside buyurursanız sualimi tekrar edeyim. 

REİS — Sorunuz. 
ABDÜLHAK BEY (Erzincan) — Ordu mensubi-

ninden, ordu zabitanından mücadelei milliyeye iştirak 
etmiş, fakat orduda istihdam edihniyerek hükümeti 
mahaHiycnin emrinde istihdam edilmiş olan memu
rin ve müstahdemini askeriye olduğu, gibi orduda 
istihdam edilen memurin ve mensubini askeriye de 
vardır. Binaenaleyh bunlar Ğ& bu kamınım zabi-
tan kelmıesİBm dairei ş l ^ ^ olarak İstiklâl 
Madalyası alacaklar mıdır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMI
NA İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Erkân, ümera ve 
zabıtan alebnüfredat zfltredflmistir. Binaenaleyh 
mensubini askeriye -hatta efeâdı askeriye de buna da
hildir. Bunun hudut ve şümulü vazıhan bildirildiği 
üzere, İzmir'in işgali meşumiyle, istirdadı mesudu 
arasında mili ordu hizmet görmüş fakat hizmet gö
ren zabıtandan madalya alanlarla, almayanlar ara
sında bir nıuvazenet teessüsüne yardım etsin için 
tanzim edilmiştir. Binaenaleyh hududu 15 Mayıs 
1335'rir. Gayesi gene İkinci maddede beyan edildiği 
üzere 9 Eylül 1338'dİr. Bu İki terlh arasında miMi 
orduda hizmet almış, gerek cepheye taalluk etmiş ol
sun, gerek arkaya taalluk etmiş olsun, erkân ümera, 
zabltan ve memurin ve mensubini askeriye bu ma
dalyayı almış bulunacaklardır. 

ABDÜLHAK BEY (Erzincan) — Sair vekâletlere 
de dahil olanlar meselâ HİIâhahmerde, Nafıa Vekâ
letinde, İktisat Vekâletinde bulunmuş baytar, etibba 
vardır, onlar da alacak mıdır? Bunların hakları mev
zubahistin Eğer sınıf itibariyle alacaksa onların da 
alması icabeder. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, ikinci 
madde hakkında hasr vardır. Mahımuâlniz bu doğ
rudan doğruya şu tasrihte mUK orduda vazife almış 
muvazzaf ve mütekait zabitan ve mensubini askeri
yeye şamildir. Binaenaleyh bu alâmet, bu etiket tah
tında ümera, zabltan ve mensubini askeriye bundan is
tifade edebileceklerdir. Bu kaydın dairei şümulünden 
hariç kalanlar bittabi istifade edemiyeceklerdir. Bu 
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maddei kanuniye münasebetiyle ufak bir maruzatta 
bulunmak icabetti. 

Efendim, Meclisi Atinizin geçen sene vermiş ol
duğu bir karar mucibince üçüncü senei içtimaiyenin 
hitamından sonra gelecek istiklâl madalyalarına im
kânı tetkik bırakılmamıştı ve buna ait evrakın hüküm
süz addedilmesi suretinde bir karar ittihaz buyurul-
muştu. Heyeti muhteremenizin bu kararı müddeti iç
tima değil, müddeti faaliyet suretinde telakki edildiği 
için mensubini askeriyeye teşmil ettirilmek istenen 
bu Madalya Kanunu dolayısiyle, birinci maddesi 
umumî bir ifade altından çıkarılarak hususi bir ma
hiyet verilmiştir. Çünkü mademki Meclisi ÂK üçün
cü senei içtimaiyenin hitamından sonra madalya veril
mesini tahtı karara almıştı, hasretmekte hiç bir mah
zur mutasavver değildir. Çünkü imkânı ita kalmıyor 
kanaati hasıl oluyor. Heyeti Muhteremeniz bunu 
dördüncü senenin bidayetine kadar temdit eylemek 
suretiyle yeni bir karar ittihaz eylemiş oldu. Binaen
aleyh hasredecek olursak ahi ay müddet zarfında ge
lecek evrakı inhaiye üzerine alâkadaranın istihkakı
nı tespit mikanı katmayacaktır. O itibarla İkinci mad
deye ikinci fıkra olmak üzere mensubini askeriyeye.. 
Altı ay müddet zarfında gelecek madalyalar için ka
nuni bir vaziyet ifade edebilmek üzere bir takrir tak
dim ediyorum, ikinci maddenin ikinci fıkrası halini 
alacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
İstiklâl Madalyası Kanununun birinci maddesi 
4 kânunuevvel 1340 tarihinde tadil edilmişti. Şekli 
muaddeli de burada yazılıdır. Birinci maddesinde 
şimdiki Encümenin yeniden tanzim eylediği maddede 
tasrih edilen bütün zevatı ihtiva ettiği ve evladı ek-
berine, diğer vârislerine sureti intikali dahi vazıhan 
gösterildiği halde Encümen bu üçüncü seki yapıyor 
ve sırf askerlere hasrediliyor. Bu inhisara karşı 
4 kânunuevvel tarihli kanunun hükmü kalmamak la
zım gelir. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Şimdi efendim, 
arz etmek istedim. Filhakika istiklal madalyası hak

kındaki kanunun ilk maddei muaddelesi elimizdeki 
lâyihanın ztrinde aynen yazılmıştır. Birinci madde 
hem mensubini mülkiye hem de mensubini askeriye
yi ifade ediyor. Geçen sene verilmiş olan karar mu
cibince artık bu seneden itibaren imkânı ita kalma
dığı için. Encümeniniz mensubini askeriyeye hasret
mekte bir mahzur görmemişti. Fakat şimdi muahhav 
olan kararla bu müddet altı ay daha temdit edıifrni* 
ve imkânı müracaat tarakımuş olduğu için aynen bu 
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raya nakletmek mecburiyeti karşısında kaldık. Bu 
itibarla maddei kanuniyeye dahil edilmek üzere bir 
takrir takdim ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
şimdi Mazbata Muharriri Beyefendi, müddetin bit
miş olduğu mülahazası ile mensubin ve erkânı as
keriyeyi de bu şereften mahrum etmemek için bu 
kanunu teklif ettik diyorlar. Geçen gün bu hususa 
dair cereyan eden müzakerelerden sonra anlaşıldı 
ki müddet, Teşrinievvelin sonuna kadar devanı ede
cektir. O müddete kadar vaki olacak inhalara ve 
inhaların tetkikine mani yoktun Şu halde evvelce 
yapmış okluğumuz şekli muaddel -ki burada layi
hanın zirinde gösterilmiştir- gerek mensubini aske
riyeyi ve gerek sivil olanları kamilen muhtevidir. 
O kararın hitamı dolayısiyle yapılan şu teklife ben-
denizce hacet yoktur, bunun tayyı muvafıktır. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, Encüme
nin takdim ettiği takrirde maksat hasıl oluyor. Bu 
maddeyi esasen tadil iktiza ediyor. Elimizdeki mad
dei kanuniye kayıt ve şarta muallaktır. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİL! RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, muhterem rüfeka maruzatta 
bulunurken, bendenize iki esaslı fikir birbirine ka
rıştı gilbi geldi. Bu tavazzuh etmezse layihanın ha
kikaten lüzumsuz olduğu gibi, bir fikir arkadaşlara 
tari olabilir. Onun için bunu tasrih sadedinde ol
mak üzere maruzatta bulunacağım. Bu kanunun 
teklif edilmesinin hikmeti esasisi şudur: 

Arkadaşlar! Mevcut olan İstiklal Madalyası Ka
nunu devam ediyordu, yahut hükmü filan tarihe 
kadar cari olacak, ondan sonra tatbik edilmeyecek
ti. Bunlarla bizim şu kanunu tedvin ve takdim et
meğe esas olan fikrimiz arasında o kadar bir müna
sebet yok. Bizim esbabı takdrnıimiz büsbütün baş
kadır. 

Muhterem arkadaşlar! Elyevm mevcut olan İs
tiklal Madalyası Kanununun birinci maddesinde, cep
hede ve cephe gerisinde hizmet edenlere ait olan 
birtakım kuyudu tahkimiye tadat edilmiştir. Şu su
retle ki, bu memlekete zaferi hediye etmiş olan or
dunun heyeti mecmuasına değil, o heyeti mecmua 
ıneyanmda şu ve şu mümeyyiz evsafı Be kahramana-
ne, fedakârane, diğer arkadaşlarına f a$k bir suretle 
hizmet etmiş olanlara bir mükâfat, bir taltif maksa-
diyle verilmesini mevzubahis etmişti. Halbuki bu 
kanun büsbütün başka bir şeyi İstihdaf ediyor. Biz 
hakikaten o kanunun esası dahilinde tatbikat yap
tık. Verilen madalyaların adedi pek cüzidir. Fa

kat öyle bir vaziyet hasıl oldu ki filan köşeden bir 
zabit arkadaş çrkıyor, hakikaten kanunun tarif et
tiği şekilleri haiz.. Fakat her nasılsa inhası geleme
miş. Hizmetler, kahramanlıklar o kadar çok taad
düt ve tekessür etmiş ki - netkei zaferin yüksekliğin
den de bunu İdrak ediyoruz - lazım gelen makamat, 
her vakanın kahramanını bulup onlara madalya itası 
imkânına yetişememişler. Şu halde biz, mütalaa et
tik, tetkik ettik. Hergün bir zat çıkıp istihkakım 
İstiyor. Yapılan tetkikatta onun da muhik olduğu 
tezahür ediyor. Bmnetice şu fikir hasıl oldu ki bu 
zaferi bu memlekete kazandırmış olan Ahmet Efen
di, Mehmet Efendi, Hasan Efendi gilbi muayyen 
zevat değil, orduyu teşkil eden zevatm heyeti mec
muasının, kahraman şebekenin hulasai mesaisidir. 
Binaenaleyh bu istiklal madalyası tabiri nıahsıısiyîe 
orduya layıktır. Umumi müoahedei milÜyeyi kazan
mış olan ordu, bir istiklal madalyasına sahip olma
lıdır. Bahusus M zaman geçtikçe yapılan kuyut ite 
istiklal madalyası o mahiyeti akyor ki, bu istiklal 
madalyası, «geçkâmiş günlerin bir hatırası olmak 
üzere ensale intikal ediyor. Herkes de buna sahip ol
mak arzu ve tahaHikU vardır. Bu arzuyu tatmin et
mek için hangisi haklı, hangisi haksız aranırken, 
bazı hakhhklar haksızlıklar olabilir. Bunlara galebe 
çalmak, bu zaferi bu memlekete kazandırmış olan 
ordunun filan filan tarihler arasında İbrahim Beyin 
buyurdukları gibi iki tarih arasında, orduya nispet 
peyda etmiş ve ordu içinde çalışmış olan her mensu
bini askeriyeye verelim mütalaası bu kanunu takdi
me saik oldu. Binaenaleyh eski kanun mevkii me
riyette bulunsun veya bulunmasm bu asıl daima 
mahfuzdur. Binaenaleyh böyle bir kanun çıkarmak 
lazımdır. Esbabı mucibesini kabul edersek, kaldı 
ki Süleyman Sun Beyefendinin buyurdukları gibi 
mademki dördüncü seneye kadar bu kanun devam 
ediyor, o halde bu kanundan bilistifade bu inhalar 
yapılsın. Arkadaşlar buna da bendenizce imkân 
yoktur. Çünkü bütün zabıtanın sicilleri, kayıtları 
çıkarılarak, tahdit edilecek bir zaman zarfında Mec
lise sevk edip tasdik ettirmek, tetkikat yaptırıp bu 
neticeyi çıkarmak müşkül ohır. Sonra Süleyman 
Sırrı Bey, o kânun kalsın, onun mucibince muame
le yapılsın diyor. O kanun ise şu ve şu gibi şerait 
dahilinde ifayı vazife edenlere hasretmiştir. Hal
buki biz o tarzda ifayı vazife eden değü, bütün or
dunun heyeti mecmuasına bir taltif nişanesi olmak 
üzere teklif ediyoruz. Aramızdaki fark bundan iba
rettir. Bu kanuna lüzum vardır. Yalnız yeni kara
rın şeklinden dolayı Encümenin teklif ettiği gibi 
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maddenin birisini diğerine kalbetmek veya tayyetmek 
şekliyle ıslah etmek kabildir. 

TALAT BEY (Ardahan) — Cephe gerisinde sır
tında cephane taşıyan kadınlara verilmeyecek midir? 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Onu düşünmek bana düşmez. Meclisi 
Âti ne düşünürse onlar da ona göre alırlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vatanın 
halasına hizmet eden mensubun askeriyenin bu su
retle taltiflerini bütün samimiyette isterim* Yalnız 
maddede şu tabir kullanılmış: 4 Kânunuevvel 1340 
tarihli kanunu muaddel denilmiş, bu ise sırf askeri 
istihdaf ediyor. Sırf askere inhisar ediyor. Sivili 
de ihtiva eden o madde tadil edimiş olunca, madde 
mevkii meriyetten kalkar. O halde serlevhayı ve 
birinci maddeyi değiştirmek lazım geliyor. Şöyle 
olursa maksat hasıl olur. İstiklal Madalyası Kanu
nunun birinci maddesini muaddel 4 Kânunuevvel 1340 
tarihli Kanunun birimci maddesine müzeyyel mevaddı 
kanuniye birinci maddede şöyle ohnaUır: İstiklal 
Madalyası Kanununun birinci maddesini muaddel 
4 Kânunuevvel 1340 tarihi kanunaatidekı maddeler 
tezyil edilmiştir... Böyle denirse o madde daha doğ
ru ohır ve böyle olmak icabetler. (Doğrudur sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbap tahtında şu fıkranın 

maddenin baş tarafına geçirilmesini teklif ederim. 
Madde 2. — İstiklal Madalyası bilfiil kıta başın

da cephede veya dahıiM isyanları teskinde hamaset ve 
fedakârı gösteren veya cephe gerisinde ulvi maksa
dın husulü için azami mesai ibraz eden mili kahra
manlara beşinci madde hükmünce ita olunur. Şu 
kadar ki: 

Kocaeli 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin atideki şekilde tadilini teklif 

eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sim 

Madde 1. — İstiklal Madalyası Kanununun birin
ci maddesini muaddel 4 Kânunuevvel 1340 tarihli 
Kanuna atideki mevat tezyil edilmiştir. 

REİS — Süleyman Sun Beyin teklifi Encümence 
kabul ediliyor mu? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Zaten biz, en maz
but şekli ifade etmiş oluyoruz, 

REİS —• Zatıalüıizin yazdığı Encümen namına 
mı? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Evet 
REİS — Birinci maddeye mi yazılacak? İkinci 

maddeye mi? 
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — İkinci maddenin 

birinci fıkrası olarak teklif ediyoruz. 
REİS — Henüz birinci maddedeyiz, onu müzakere 

ediyoruz. Şimdi efendim, Süleyman Sırrı Bey ati
deki maddeler müzeyyele olsun diyor ki, aslındaki 
maddenin ahkâmı baki kalsın diye. Süleyman Sırrı 
Beyin teklifini nazarı dikkate alanlar lütfen elerini 
kaldırsın... Nazarı dikkate almıyanlar ellerini kal
dırsın... Süleyman Sırrı Beyin teklifi nazarı dikkate 
alınmıştır. O halde Encümen birinci maddeyi bu 
şekilde kabul ediyor mu? Yani bir ısrarı var mıdır? 
EsM noktai nazarında musir midir? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Hayır. 
REİS — O halde Süleyman Sırrı Beyin teklifi bi

rinci madde olmuştur. İkinci maddeye geçiyoruz: 

Madde 2. — 15 Mayıs 1335 tarihinden İzmir'in 
istirdadı olan 9 eylül 1338 tarihine kadar milli or
duda vazife almış berri, bahri, havai ve jandarma er
kân, ümera ve bazitanı ile mensubin ve memurin 
ve efradı askeriyeden, elyevm müstahdem bulunan 
veyahut tekaüt, istifa veya terhis suretiyle ordudan 
infîkâk etmiş olanlardan şimdiye kadar İstiklal Ma
dalyası almamış bulunanlara ve şahadet veya vefat 
suretiyle ufûl eylemiş bulunanların ailelerine kırmı
zı şeritli İstiklal Madalyası verilir. İstiklali m » 
uğrunda fedayı hayat eden şehitlerin büyük oğluna, 
yoksa büyük kızına, yoksa pederine, o da yoksa 
validesine, o da yoksa zevcesine verilir. 

REİS — Efendim, Encümenin bu maddenin 
baş taraf ına ilave ettiği fıkrayı da Okuyoruz. 

Madde 2. — İstiklal Madalyası, bilfiil kıta başın
da cephede veya dahili İsyanları teskinde hamaset ve 
fedakâri gösteren veya cephe gerisinde ulvi maksa
dın husuli için azami mesai ibraz eden nıüK kah
ramanlara beşinci madde hükmünce İta olunur. Şu 
kadar ki: 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim, Heyeti Celilenin malumudur ki demiryolları 
müstahdemini 1336 - 1337 muhasebatında kısmen 
cephedeki hidemat kadar hizmet ifa etmişlerdir. Bir 
çok istasyonlar düşman ateşi altına alınıncaya kadar 
vazifelerini terk etmemişler, ancak emir alarak ged 
çekilmişlerdir. Bilahara büyük taarruzda Çobanlar
dan Uşak'a kadar hatim tamiri ki, yüz yirmi kilo
metredir, bunun yirmi kilometresi kamilen kaldırıl
mış olduğu halde, en mütemeddin şimendifer kıtaa-
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tının bile yapamayacağım yirmi dört saat çalışarak 
battı sekiz günde yapmışlardır. Ondan sonra hattm 
umumi tamiratının tekemmülatı Heyeti Cetflenizce 
mahundur. Binaenaleyh bunların hizmetlerinin ay
nen ordunun geri hidematından addiyle bunlarm da 
İstiklal Madalyası İle taltiflerini rka ederim. Buna 
iki esbabı mücbire daha vardır. O da şimendiferde 
üç cins memurin vardır. Birisi filan şimendifer kı
tasını teşkil eden efrat, ikincisi Mükellefiyeti Askeriye 
Kanununun 93 nctt maddesi mucibince şimendifer 
memurları, seferberlikte istihdam Olunurlar kaydın-
dan bilistifade onlar da alacaktır. Asıl bunları idare 
eden hizmeti mükellefe haricinde kalanlardır ki, en 
çok da bunlar müstehakür. Çünkü diğerleri bunla
rı idare etmiştir. Bunların buna istihkakına 1339 
senesi bir martında Reisicumhur hazretlerinin atideki 
nutkunu da işhaıt etmek isterim. Nutkundan bir 
maddesini arz etmek istiyorum. Reisicumhur Haz
retleri buyurmuşlardır ki: VasaKi nakliyemizin en 
büyük aksamım şimendiferler teşkil etmektedir. Bu 
bapta maruzatta bulunmazdan evvel, malzeme fık
danından müteveBît her türü müşkülata rağmen şi
mendiferlerimizin orduya ve memleketimize ettikleri 
hidematı şükranla yad ederim. Binaenaleyh bunla
rın İfa ettikleri hidemattan dolayı bunlarm da kanu
na ithalini rica ederim. 

REİS — Efendim; Behiç Beyefendi Hükümet na
mına bir teklifte bulundular. Encümenin bu teklif 
hakkındaki mütalaası nedir? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, müca-
delei mitliye esnasında Şimendifer İdaresi müstahde-
mininin de faaliyetleri müsellemdir. Şu kadar ki 
elimizde bulunan layihai kanuniye sırf askeri mahi
yette bir teklifi kanunidir. Vekil Beyefendinin teklif
leri Makamı Riyasetten havale buyurulacak olursa 
ayrıca tetkik ederiz. Fakat Encümen bu taltiflerin 
bu sıraya ithal edilmesine maddeten imkân yoktur 
kanaatindedir. 

Mustafa Kâzım Bey (Konya) — Efendim, istik
lâl madalyası mücadele! mifliyede hizmeti mesbuk 
ve mücadelei milliyenin zaferle intacından alâkaları 
bulunan zevata mahsustur. Bir nimet, bir takdirna
me, taltif namedir. Ordu mensubini buna bizatihi 
müstehaktır. Ordu ile şimendiferi tefrik etmek ehem 
ve .mühim bir vazife teşkil eder. Ordunun vazifesi 
daha mühimdir. Fakat ordunun vazifesini itmam 
için şimendiferlerin vasaiti müdafaayı ihzar hususun
da hidameti şayani kayıt ve tezkârdır. Şimendifer 
memurları da en müşkül dakikalarda, en mühim an

larda orduyu takviye ve ordunun muvaffakiyetini 
temin için mühim hizmetler yapmıştır. Bu Meclisi 
Âlinin ve bütün milletin tamemen malumu ve hatta 
kısmen meşhurdur. Binaenaleyh bu, âdeta mütem
mim mahiyettedir. Ordunun vazifesini itmam eden 
bir mahiyettedir, bir zümredir. Burada jbir madde 
ilâve edecek olursak olsa olsa Müdafaai {Milliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur demekten ibaret kalır. 
Her iki vekil kendine ait aksamı tatbik ^der. Bina
enaleyh buraya bir maddenin ilâvesindê  mahzur 
yoktur. Hükümet namına teklif edildiği (gibi, En
cümen de teklif edilen maddeyi alır ve istiklâl ma
dalyası kanununun ruhu ve hududu esasiyesi dahi
linde tetkikatını yapar, her ikisi birden çıkmış ve bu 
suretle vazife ikmal edilmiş olur. Üçüncü ve dör
düncü madde olarak nagihani bir şekil tespit ettim. 
Fakat teklif ettiğim bu madde tamamiyJe işlenmiş 
değildir. Encümen alır, tetkikatını yaparsa vazife ik
mal edilmiş ohır. Bu da bir iki dakikalık bir mese
ledir. 

MÜDDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP 
BEY (Kütahya) — Efendim, Orduların muvaffaki
yetini temin içüı şimendiferlerin roMi büyüktür. Na
zari sahada malum olan bu hakikat, bizim memle
ketteki şimendifercilerin mücahedei milliyedeki yap
tığı ameli büyük hizmetler karşılaşınca, istiklâl ma
dalyası gibi bir vasıtai taltif mevzubahis johınca, si-
mendifercileri de burada ithal etmek tabiî olacağı 
kanaatindeyim. Bazı rüfeka telgrafçılardan vesair 
meslek erbabından bahsettiler. Esasen bendenizin 
zati fikrim - müdafaai Milliye Vekilliğinden ve me
busluktan mücerret olarak - kazanılmış ahin büyük 
zaferin âmil ve müessiri, tek tük fenalık etmiş ve 
cezaya maruz kalmış olanlar müstesna olmak üzere, 
milli bünye içerisinde büyük muzafferiyetin ifade 
ettiği ulvi mevkiden daha dün mertebede hiç bir fert 
kabili tasavvur değildir. -(Bravo sesleri) Ve büyük 
eser, zafer millî ve istiklâli milli addettiğimiz müca
hedei milliyenin neticesinde istihsal edilen bu zafer 
isimsiz addedilerek âli ve tarihi manasındâki yüksek 
Türk Milletinin, yüksek âh* ve pürkemal eseridir. 

Fakat şu da vardır ki muhterem arkadaşlar! Bü
tün beşeriyetten olduğu gibi bizim milletimiz dahi 
büyük maceraların hatıratı tarihiyesini tespit husu
sunda, bendenizin zati mütalaama göre, hakiki ma
nasında pek o kadar kıymetli olmayan böyle nişan 
gibi vasıtalara müracaat etmek mevkiinden daha 
yüksek bir mevkie henüz irtflca edememiştir. Yalnız 
biz değil, bütün beşeriyetde bu nofctai nazardan he-
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niiz bu mertebededir. Belki birgün gelecektir ki, 
büiün dünyada - memleketler içinde vatandaşlar ol
duğu gibi - dünya kubbesi altındaki bütün insanla-, 
rın, taltif ve tergip için nişan gibi böyle maden par
çalarından, kumaş parçalarından, palas parelerden 
ibaret olan alâmetleri lüzumsuz addedeceklerdir. 
Fakat o zaman gelinceye kadar bütün beşeriyette 
olduğu gibi, bizim memleketimizde de büyük hadi
selerin nişanını taşımak adeti devam edecektir. Biz 
kanunun orduya ait tatbikatından ameli olarak 
«efendi! Sen istiklâl madalyası talep ediyorsun, se
nin buna hakkın yoktur» demeye dilimiz varmıyor. 
Fakat o zat usulen filan kanunun filan maddesi mu
cibince, filan tepenin filan köşesinde şu muharebeyi 
yaparken oradan bir inha almış olması lâzımdır. Za
man geçmiş, bu inhalar kaybolmuş vesait ortadan 
kalkmış olduğu için ordu hakkında böyle umumi bir 
kanun getirmeyi, hatta şunu da ifade edeyim: Bü
tün Kumandanların, mühim bir çok kumandanların 
vekâlete müracaatı neticesinde lüzumunu görmüşüz
dür. Şimdi bendenizce bunların şimendifercilere teş
mili isabet olur. Fakat bu şümul şimendifercilerden 
sonra hangi mesleğe kadar gider, bunu bendeniz tak
dir edemiyorum. 

Şimendiferciler hakkındaki usul ve şekildeki ih
tilâfta Encümen ile diğer mebus arkadaşlar itilâf 
edebilirler. Ya bu kanuna bir madde konur, yahut 
başka bir teklif olarak Encümen Meclisi Âliye sev-
keder, mesele hallolunur. 

Şimdi, gelelim ikinci maddenin ruhuna, ikinci 
maddede Encümen namına vuku bulan İbrahim Be
yin teklifine - ki şimdi bu madde ile mevzubahistir -
bendenizce artık lüzum kalmamıştır. Çünkü İbra
him Bey o teklifi Süleyman Sim Beyin teklifinden 
daha başka bir tarz olarak ortaya koymuşlardır. Sü
leyman Sırrı Beyin teklifi birinci madde olarak ka
bul olununca, mevaddı atiye tezyil edilmiştir şekline 
girince artık tadil edilen bir madde kalmamıştır. Ta
dil edilen bir madde kalmayınca İbrahim Beyin tek
lifine ve ikinci maddenin başına o fıkranın ilâvesine 
dahi lüzum yoktur. İkinci madde Encümenin kabul 
ettiği ve matbu tarzda olduğu gîbi kabul edilirse 
Süleyman Sim Beyin teklifi birinci madde olduğu 
için maksat tamamiyle taüıassül eder. (Muvafık ses
leri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
Zannedersem Nafıa Vekili Beyefendi de birinci mad
denin ortadan kalktığı kanaati ile bu teklifi yaptılar. 
Fakat bendenizce bu istiklâl madalyası kanunun bi
rinci maddesinde bakidir, müsaadenizle okuyorum: 

(İstiklâl Madalyası bilfiil kıta başında, cephede 
veya dahili isyanları teskinde hamaset ve fedakâri 
asarı gösteren erkân, ümera ve zabıtan Ve efrat ve 
milli kahramanlara ve cephe gerisinde ulvi maksa
dın husulü için mesai ibraz edenlere...) diyor. 

Şimendifercilerin ibraz ettikleri fedâkârlık şaya
nı takdirdir. Şu madde hükmü baki olunca vekil be
yefendi kimi arzu ederse inha eder, Encümeni mah
sus tetkik eder. Binaenaleyh asker için yapılan şu 
maddeye ne böyle bir fıkranın ilâvesine lüzum var
dır, ne de ica'beder. 

REFİK BEY (Konya) — Orduya ve ordu men-
suibinine gördükleri çok kutsi ve ulvî vazifenin mu-
zafferiyetle tetevvücü dolayısiyle, heyeti umumiyesi 
itibariyle istiklâl madalyası verilmesi teklifi şu da
kikada müzakere edilirken - dikkatle takip ettim -
müzakere başka bir safhaya intikal etmiş oldu. Ar
kadaşlarımızdan birisi şu şubede çalışanların da bu 
kanundan istifade ettirilmesini veya bu kanuna ayrı 
bir madde ilâve edilerek anların da müstefit edil
mesini teklif ediyorlar. 

Arkadaşlar! Hiç şüphesiz ki milletin maruz kal
dığı çok elim ve acı felâketin def edilmesi ve mil
letin şerefli bir zafere ve lâyık olduğu istiklâle eriş
mesi için 'bütün efradı millet, heyeti umumiyesi iti
bariyle, kendi hissesine düşen vazifeyi ifa etmiş "ve 
mesaisinin şanlı şereflerini, mükâfatını elde etmiş
tir. Bu kanun dolayısiyle Heyeti Celilenize teklif 
edilen noktai nazar, bu şerefli vazife ifa edilirken, 
bunu fiilen icra sahasında zafere götüren şanlı ve 
şerefli ordumuzun, doğrudan doğruya, heyeti umu
miyesi itibariyle daima gerek kendi ve gerek evlât 
ve ahfadı için medarı mefharet olan nişandan istifa
de etmesi mahiyetindedir. Bu çok lâzımdır. Fakat 
arkadaşlar! Bu lüzumu teslim ederken evvelce çı
karılan kanuna tevfikan, hidematı vataniyesine bi
naen bu istiklal madalyasından istifade etmesi esası 
ki, şimdiye kadar muhtelif vesilelerle burada zemi
ni müzakere olmuştur, bundan büsbütün ayrılarak 
şu şubede bulunanlara da teşmil edilsin diye yapı
lan teklifler de mazharı kabul olursa, o hakle 'bir 
teklif kalıyor : Bu kanunun şerefli davayı başa çı
karan milletin heyeti umumiyesine teşmili. Yani bu 
teklif ile elyevm meri olan istiklal madalyası hak
kındaki kanunu tamamen mevkii meriyetten kaldır
mak lâzım gelir. 

Bir arkadaşımız şimendifer memurin ve müstah
deminin de heyeti umumiyesi itibariyle istiklal ma
dalyası ile taltifini teklif etti. Bendeniz bunu görür 
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görmez orduda aynı derecede şerefle çalışan HÜali-
ahnıer mensubinine de verilmesini teklif ettim. Tek
lif ettikten sonra düşündüm ki diğer bir arkadaşımız 
da kuvvetli bir esbabı mucibe dermeyaniyle başka 
bir şubenin aynı suretle bu kanundan istifade- etme
lerini teklif edecek. Meselâ AH Cenanı Beyefendinin 
buyurdukları gibi Posta ve telgraf memurininin de 
bu kanundan istifade etmesi lâzımdır. Hiç şüphesiz 
Posta ve telgraf memurları şuabatı devlette çalışan 
diğer memurlar gibi, mücadelei milliyenin zaferle 
tetevvücü için cidden fedakârane hizmet etmişlerdir. 
Şimendifer müstahdemini bundan istifade etsin de 
Posta ve telgraf memurları niçin İstifade etmesin? 
Onlar ki, gece sahalılara kadar çalışmışlar ve haki
katen fedakârane hizmet etmişlerdir. Fakat arkadaş
lar bunu arz etmekle şunu demek istemiyorum ki, 
bu kanun müzakere edilirken çok lâyık, çok şerefli 
ve lâzım olarak ordunun heyeti mecmuasına, şerefle 
ve fiili vazifeyi zaferle terviç ettiklerinden dolayı 
istiklal madalyası verirken, şuabatı devlette çalışan
ların hepsine de bir madde ilâvesiyle aynı şeyi tevsi 
edelim, teşmil edelim demek istiyorum. Eğer bu yo
la gidersek heyeti umumiyesi itibariyle bunun altın-
Mr madde ilâvesi lâzımdır. Türk MiHeti sureti umu-
mryede istiklâl madalyasına lâyıktır ve iftihara hak
kı vardır, bu şerefli madalyadan istifade etmesi hak
kını da elbette kabul etmemiz lâzımdır. Fakat ar
kadaşlar şurasını sureti mahsusada kaydetmek lâr 
zımdır ki, evvelce istiklâl madalyası çıkarken bilhas
sa inkilabın en ateşli zamanında ve o davanın zafer
le intacına yakın olan hadiseler içerisinde yaşadığı
mız zaman, bütün heyecanımızla bu davada fevkalâ
de, yararlıkları görülen kahramanlara aynca bir 
madalya verilsin diye bir esbabı mucibe ileri sürül
müş ve bu esbabı mucibe heyeti Celiîe tarafından 
o zaman kabul edilmişti. Şimdi, bu kanunun tevsi 
ve teşmili zannederim ki, o zaman dermeyan edilen 
esbabı mucîbeden uzaklaştığımız manasım ifade 
eder. Böyle bir yanlış yola gittiğimizi ifade etmek 
İstemiyorum. 

Milletin hepsi, ve heyeti mecmuası hazmet etmiş
tir, Fakat bu hizmetler arasında fevkalâde fedakâr-
bkJan görülenler varsa hiç şüphesiz yine o kanundan 
istifade ederler. Hiç şüphesiz ordu vazifesini fedakâr
lıkla ifa etmiş, şanlı şerefli vazifesini zaferle terviç et
miştir. Binaenaleyh bu lâyihayı diğer mesail ile karış
tırmak hususunda Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini 
celbediyorum. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Encümen namına söz 
söyKyecegim efendim. Elimizdeki lâyihai kanuniiyenin 

tanzimine saik olan ahvali ruhiyeyi sırası gelmişken 
Encümen kendi lisanından huzuru âlinizde ifade etme
yi vazife bilir. İstirdat tarihleri arasında geçen zaman 
zarfında, orduda hizmet gören ve İstiklâl Madalyası 
almayan zabıtanla alanlar arasında bir hissi istirkap 
ve istihfaf hususuna mani olmak ve bu suretle ordu 
zabıtam arasında pek elzem olan muhabbet ve emni
yeti kâmileyi halelden masun bulundurmaktır. Bu ra-
kik ve ruhî mülâhazayı Encümeniniz bihakkın musip 
görerek lâyihai kanuniyeyi mensııbini askeriyeye mün
hasır olarak kabul etmiş ve huzuru âlinize sevketmiş-
tir. Ve nitekim bu dakik mesele üzerinde, Yunanis
tan'da Yunan diktatörü Pangalos da ahiren bize ya
bancı ohnıyan Girit seyahatinde bilhassa tevakkuf 
ederek Hanya'da, şerefine keşide olunan ziyafette 
mevcut bulunan heyeti zabıtana hitaben demiştir ki: 
Zabitler, size üç tavsiyem vardır. 

Vifak ve ahengi, samimi teşriki mesaiyi idame 
ediniz ve şunu asla nazarı dikkatten dur tutmayınız 
ki bir çokların tahmin ve zannetmedikleri pek yakın 
bir atide Yunanistan hezimet ve felâket günlerinde in
kâr olunan hukukunu elde «itmek imkânına vasıl ola
caktır ve hakkım iddia etmek fırsatım eldje edecektir. 
Binaenaleyh hazır olunuz. Ancak artık bu mülahazat 
ve Pangalos'un bu nokta üzerindeki tevakkufu dola-
ytsiyle Heyeti Âlinizi fazla tasdi etmeyi zait addediyo
rum. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİLİ REJCEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, İbrahim Bey ar
kadaşımız kanunun esbabı mucibe mazbatasını zik
rederken hakikatte mevcut ohnıyan bir inahzurdan, 
yahut hakikatte mahsus ohnıyan bir mahzurdan bah
settiler gibi geldi. Müsaade buyurursanıi ordunun 
çok hassas bir noktası okluğu için, burayı ufak bir 
ifade ile tashih etmek mecburiyeti vardır, lisanlar ara
sında beşerî bir takım hisler vardır. Filan aldı, ben al
madım, o müstehak değil, bu müstehaktır gibi. Böyle 
birtakım hisler dünyanın her hangi bir yedinde olabi
lir. Fakat burada bir mebus lisanı ile Encümen na
mına söz söylemiş bir zat lisaniyle, bir vekil lisaniyle 
Söylenince hariçte şöyle bir imana bizraıj aramızda 
- zannetmiyorum - orduda İstiklâl Madalyası alanlar 
ve ahnıyaıuar arasında esaslı bir istirkap, esash bir is
tihfaf vesaire gibi birtakım tetatünı eden | hisler y a y 
mış gibi bir fikir çıkar. MuWerem adta^aşfer, sizi 
temin edeyim ki orduda böyle bir his bil* m«vcut de
ğildir. Yalnız ortkıy» idare Me mükeHef olan ve ordu
nun idaresi lucaulfr dini sizden omuzlarına alan adam
lar,ordunun Jıer ihtiyacınave her derdine ait olan 
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hisleri tetkik ederken, orduda hak namına bazı müşa
hedelerime göre, noksan gördükleri noktalara da te
mas ederlerse bunları müsavi şekle irca etmek tedbi
rimi bk tedbir olarak alırlar ye vazn kanuna, Heyeti 
Muhteremenize gelip, müracaat ederler. 

Yani İbrahim Bey böyle bir şey kastetti demiyo
rum. Ben de uzaktan işiten bir samîi gaip sıfatiyle 
bunu okusaydım böyle bir telakkiye düşerdim. Bunun 
için İstiklâl Madalyasının yerilmiş veya yerilmemiş ol
masından dolayı orduda ne zabitan ye ne efrat ara
sında hiç bir hissi isirkap, yahut kelime ile ifade edi-
lemiyecek hiç bir mütekabil hins mevcut değildir. Yal
nız arz ettiğim gibi, bu kanun neyi kastediyor ve bize 
neyi veriyordu? Kanun diyor ki, cephede ateş altın
da fedakârlık ifa edenlere kırmızı şeritli İstiklâl Ma
dalyası yerilir. Biz bunları tespit ederken o hayuhûy, 
o muharebenin mütemadi vazaifi içerisinde hasbelbe-
şeriye olmuştur ki, bir çok kahramanların, o kanunun 
derpiş ettiği kahranımanlann, usulü dairesinde inhaları 
zamanında yazılmak suretiyle muamelâtı resmiyesi ik
mal edilememiştir. İkmal edilemediği için hergün çı
kan hakka parmağımızı basıyoruz. Fakat ne yapalım 
ki kanunun tarif atma mutabık bir surette filan yerde 
filan iş yapmıştır, filan yere gitmiştir diye bir kâğıt 
çıkaramıyoruz. Bu suretle bizim müşahade edemediği
miz bir takım haklar oluyor. Bunları yerine getirmek 
ve ihkakı hak etmek için diyoruz ki, ordunun heyeti 
umumiyesi bu eseri temin etmiştir. Bunun müessirleri, 
ordunun heyeti mecmuasıdır. Binaenaleyh bu iki tarih 
arasında orduya girip fiilen hizmet etmiş olanlara ma
dalya verelim. Eski kanunun ruhunu tadil edelim. 
Mesele bundan ibarettir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Pangalos'un sözü
nün bu kanun münasebetiyle burada söylenmesi doğru 
bk' şey değildir. Bunun hakkında birkaç söz söyleme
nizi rica ederim. 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Şimdi Tahsin Beyefendinin bu baptaki 
mütalâasına iştirak etmemek doğru değildir. 

Bendeniz umumî olarak İbrahim Bey arkadaşımız
la bu noktadaki ihtilâfı nazarımı arz ettim. Fakat 
Pangalos yahut diğer bir devletin riyaseti idaresinde 

^ber-hangi bir zat bulunmuş olabilir. Şu nokta muhak
kakta' ki arkadaşlar, ne hakkın ihkak edilmesi ve ne 
de orduya ait her hangi bir muamelei resmiyenin tan
zim ve tertibi hiç bir vakit, mevzubahis olan Hükü
metlerden ve isimleri zikredilen ricalin, zevatın fi
kirlerinden, ifadelerinden numuneler almaya, istifade 

ve istianeye Türk Ordusunun ihtiyacı yoktur. {Alkış
lar, bravo sesleri.) 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye arz ediyo
rum. Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın... Müza
kereyi kâfi görmiyenler el kaldırsın... Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Kifayeti müzakere aley
hinde söyliyeceğim. 

REİS — Kâfi görüldü. Takririnizi izah ederken 
söylersiniz. 

Riyaseti Celileye 
«23 Nisan 1336 tarihinden itibaren Ankara'da mev

cut vekâletlerde ifayı vazife etmiş bilûmum memu
rine ve ketebeye beyaz şeritli İstiklâl Madalyası veri
lir.» şeklinde ikinci madde olmak üzere arz ve teklif 
eylerim. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Riyaseti CeMleye 
Sakarya muzaff eriyetinin âmili olan cephane ve 

mühimmatı dört gün zarfında İnebolu'dan cephei 
harbe isal eden kahraman Türk kadınlarının dahi İs
tiklâl Madalyası ile taltifi lâzımei kadirşinasiden Oldu
ğundan bu baptaki maddeye bunun dahi ilâveten der
cini teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Cidali millîde telgrafçılarımız da pek büyUk hiz

metler ifa ettikleri gayrı kabili inkâr bulunduğundan 
bunların da alâmeratibihim İstiklâl Madalyası ile tal
tiflerini teklif eylerim. 30 Mayıs 1926. 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — İlgaz'da cepha
ne taşıyan kadınlar da var, onlar ne olacak? 

Riyaseti Celileye 
Mücadelei milliyede hizmeti mesbuk pek çok ze

vat Meclisi Âlice İstiklâl Madalyası ile taltif edildi
ler Mücadelei milliye zamanında vazifelerinin tehlike
lerini nazara dikkate almıyarak vatanperverane bir su
rette ifa ettikleri malum ve meşhut bulunan şimendifer 
memurlarımız henüz bu şerefe nail olamamışlardır. 
Binaenaleyh maddei atiyenin kabulünü teklif ederim. 

İkinci Madde — Mezkûr tarihler arasında şimen
diferde hizmet eden memurin ve müstahdemin İstik
lâl Madalyası ile taltif edilirler. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 
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(Bravo sesleri), Muvafıktır sesleri.) 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 

(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar! Yeni teklifleri, 
tadil takrirlerini bendeniz istima ettim. Burada diğer 
bir münasebetle istiklâl madalyası verilmesi mevzu
bahis iken - zannederim Maraş'a istiklâl madalyası ve
rilmesi mevzubahis idi - geçen devrei içtimaiyede arz 
ettiğim gibi şekli müzakerede bir mahzur görüyorum, 
o da şudur : Bir zatı, kanunen şu veya bu tarzda terfi 
ettirmek gibi muamelât hakkında burada müzakere ce
reyan eder, teklifler kabul olunur, reddolunur, o ka
dar ehemmiyeti yoktur. Fakat vicdanî bir noktayı 
hatırlatacağım. Burada bir takrir okunur ve Türk tel
grafçılarına veya Türk şimendifercilerine istiklâl ma
dalyası verilmesini kabul ediyor musunuz diye reye 
konur veya mevzuu müzakere olur da, cereyanı müza
kerede buna muhalif reyde bulunan arkadaşlar bulu
nursa veya esbabı mucibeden dolayı .buna muhalif kal
mak istiyen arkadaşlar tarafından reddöluııursa, ben-
denizce alelumum diğer kanunların müzakeresine nis-
betie, Meclisi Âli bu şekli müzakeredeki nezaketten 
dolayı, bir kısım vatandaşlara karşı belki nahak bir 
karar ittihaz etmiş olur. Şu teklifin mevzuu müzakere 
olan hu kanuna girmesine muvafakat etmiyen arka
daşlar vardır. Fakat noktai nazarları, şimendiferciler 
veyahut hilâliahmerciler istiklâl Madalyasına müste-
hak değildir gibi bir fikir ifade etmez. Halbuki, böyle 
bir karara vasıl olunca neticei karar, yine bu demektir. 
Onun için bendeniz, Refik Beyin mütalaalarına ve 
Hamdi Beyin takrirlerindeki teklife iştirak ediyorum. 
Tensip buyurursanız, bu takrirlerin hepsini toplaya
lım, bir hamur yapalım, Encümene verelim. Encüme
ne gitsin, tetkik olunsun, tespit olunup buraya sevko-
lunur. Heyeti Celile de ya kabul veya ret eder, bu su
retle bir neticeye vasıl olunur. 

Riyaseti Ceiileye 
Hilâliahnier mensubini de ordunun diğer mensubi-

ni derecesinde millî mücadelemizde fedakârane hide-
matta bulunmuşlardır. Binaenaleyh millî mücadelede 
ordu emrinde hidemat ifa eden Hilâliahmer memur
larına da teşmilini teklif ederiz. 

Konya İstanbul Erzincan 
Refik Hakkı Şinasi Abdülhak 

4. — Mardin Mebusu Ali Rıza Beyin, Ankara'da 
bir istiklâl madalyası âbidesi inşası hakkında takriri. 

Riyaseti Ceiileye 
İstiklâl Harbinin zaferle tetevvücü hususunda ef

radı milletin her birisinin ayrı ayrı bir hissesi bulun
duğu ye binaenaleyh, Türk Milletinin her ferdinin az 
çok bu şereften hissement olduğu muhtelif hatiplerin 
ifadesiyle de teyit edilmiş olduğundan bütün Türk 
Milletinin istiklâl hususundaki mübareze ve mücade
lelerine ittihafen Ankara'da istiklâl madalyasını 
temsil eden bir âbidenin inşasının tasvibini teklif ede
rim. 30 Mayıs 1926. 

Mardin 
Ali Rıza 

Riyaseti Ceiileye 
İkinci maddeye (zevcesine) kelimesinden sonra şu 

fıkranın ilâvesini teklif eylerim : 
(Olmazsa erkek kardeşine, yoksa kız kardeşine) 

Mersin 
Niyazi 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, evvelce de arz 
ettim. Takrirlerin okunmasından da anlaşılıyor ki me
sele, taaddüt ve teşaub ediyor. Bunun için bu mesele 
aynca bir müzakere mevzu olabilir. Bir teklifi kanuni 
yapılır, Heyeti Celile kabul eder. Bunları bu kanunla 
kanştırmıyahm. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bunların hepsi muhtelif zevata aittir. Muhtelif dairele
re mensup zevatın taltifleri hakkındaki istiklâl madal
yası ahkâmı bakidir. Onlar için her zaman inha kabil
dir. Ait olduğu daire lüzum görürse inha eder usulen 
madalya verilir. Bunların yeri burası değildir. 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Paşa Hazret
leri! Bendenizin takririm usul meselesini halledecektir. 
Lütfen okunsun. 

Riyaseti Ceiileye 
Bu baptaki takrirler kanundan ayrı bir teklif mahi

yetindedir. Berayı tetkik Encümene tevdii ile asıl ka
nunun devamı müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Ahmet Hamdi 
Bozok 

Bizim maksadımız, buraya gelen Encümen teklifi 
müzakere edilsin ve müstakiHen çıksın. Öteki mesele 
ayrıca mevzubahis olsun. Şimdi şu ve bu takrirleri 
reddedecek olursak, bir çok vatandaşları hakikatte re
va olmayan ağır bir vaziyete düşüreceğiz. Binaenaleyh, 
Meclisi Âlinin bu noktadan tahazzür etmesi münasip 
olur kanaatindeyim. 

REİS — Şimdi iki tane takrir vardır. Doğrudan 
doğruya maddenin tadili mahiyetinde değildir. 

Niyazi Beyin takriri şimdi mevzubahis olamaz. 
Ali Rıza Beyin takriri de bir âbide yapılmasına dair
dir. 

Diğer takrirlerden biri, Ankara'daki memurların, 
diğerleri telgrafçıların, diğeri şimendifercilerin, diğeri 
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hilâliahmercilerin ve bir diğeri cephane taşıyan ka
dınların İstiklâl Madalyası ile taltifleri hakkındadır. 

Bu takrirlerin doğrudan doğruya Müdafaai Müiye 
Encümenine tevdiini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Müda
faai Milliye Encümenine veriyorum; 

(Mardin Mebusu Ali Rıza Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

Efendim, muvafık görüyorsanız temenni mahiye
tinde olmak üzere Hükümete tevdi edelim. Hükümet 
ieabederse bir teklif yapar... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
kanun şahıslan bahseder, eğer şahsiyeti maneviyeye 
verilmek için yapılacaksa o başkadır. O zaman ben de 
Yahşihan'a bir âbide rekzini teklif ederim. 

REİS — Efendim, temenni mahiyetinde Hüküme
te vereceğiz. İeabederse Hükümet ayrıca bir lâyihai 
kanuniye teklif eder. 

(Niyazi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate atan

lar... 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Geçen sene o 

tadil edilmişti. 
REİS — Nazarı dikkate almıyanlar el kaldırsın... 

Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Şimdi efendim, ikinci maddenin baş taraf ma ilâve 

edilmek üzere Encümenin bilâhare teklif ettiği fıkranın 
tayyımî, Müdaffaıi Milliye Vekili teklif ediyor. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Geri alıyoruz efen* 
dini, reye koymaya hacet yok. 

REİS — O halde madde, tabında olduğu gibidir. 
Maddeyi o şekilde reyinize arz ediyorum. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli)— Efendim, yalnız (şe
hit) kelimesi (şehadet) olarak tashih edilecektir. 

REİS — Pekâlâ efendim! İkinci maddeyi kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddede muharrer tarihler 
zarfında Anadolu'ya gelerek Millî Mücadeleye iştirak 
etmiş ve şimdiye kadar beyaz şeritli İstiklâl Madalyası 
ile taltif edilmiş olan ordu mensubîninin madalya şe
ritleri kırmızıya tahvil edilir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun mucibince yapılacak tekli-
fat Riyaseti Cumhurun tasdikinden sonra istiklâl 
madalyaları vesaiki Müdafaai Milliye Vekâletince ib
lâğ ve imza olunarak sahibine ita olunur. 

1 NİYAZİ BEY (Mersin) — Bendeniz, bu maddenin 
I tayyım teklif ediyorum. Çünkü, esasen mevcut ve 
I mer'î olan İstiklâl Madalyası Kanununa bu kanun 
I tezyil edilmiştir. İstiklâl Madalyaları Kanununun 
I üçüncü maddesi ahkâmı elyevm baki ve mer'îdir. O 
I madde, bu heyetçe muvafık görüldükten sonra Büyük 
I Millet Meclisinde kabul ve tasdiki hallinde ita olunur 
I diyor. Şu halde İstiklâl madalyalarım Meclisli Âli ili-
I das ve bu hakkı kendisine hasretmiştir. Bu madde 
j mevcut ve mer'î iken, ve istiklâl madalyalarının sebe-
I bi vaz'ı malum iken bu maddenin vücuduna hacet 
I yoktur. Zira, bu madde ile biz, Meclisi Âliye aılt olan 
I bir salâhiyeti Reisi Cumhurun tasdikinden sonra Mü-
I dafaai Milliye Vekâletine veriyoruz. Bu doğru değildir. 
i Çünkü mezkûr üçüncü madde, tadil edilmemiştir,' el-
I yevmi mer'îdir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
I (Kütahya) — Efendim, Niyazi Bey arkadaşımız af 
I buyursunlar. Bu ifadeler dolayısiyle bir zamanlar ufak 
I tefek mücadeleler yaptığımız bir nokta! nazarın hâlâ 
I tashih edilmemiş olduğu zehabına düşüyor. O da şu-
I dur: Vazıı kanun olan Meclisten, Meclise verilmiş 
I olan, Meclise ait olan bir hak alınıyor, şu veya bu 
I makama veriliyor. Şu kanunun şu maddesindeki hakkı 
I dururken bu muamele nasıl yapılır? Bunun cevabı ga-
I yet tabiîdir. O maddeyi yapan, tedvin eden kim ise, 
I bu maddeyi kabul ederse - Niyazi Beyin bu şüphesine 
I rağmen -> eski kanunun o maddesi hangi kuvvette ise, 
I bu madde de o kuvvetle tatbik edilir. Kabul edilmez-
I se mesele yoktur. Yalnız bir maddenin kabul ve ade-
I mi kabulü hakkında esbabı mucibe olarak serdedile-
I cek bir nokta vardır. O madde, bizden daha muhkem 
I bir vazıı kanun tarafından vaz edilmiştir. Bizim ikin-
I ci koyduğumuz madde daha zayıftır. O varken bu na-
I sil olur gibi?.. Bu, bir mantıksızlık ifade eder ve doğ-
I ru değildir. Meclisi Âli her hangi bir mesele hakkın-
I da kendi yaptığı bir kanunu ertesi günü usulü daire-
I sinde başka bir kanunla tadil ediyor ve şu halikı ıbu-
I radan aldım şuraya verdim dedi mi, öteki kanunun ru-
[ hu ne ise bu kanunun da ruhu odur. Tereddüde nıa-
I hal yoktur. 
I İkincisi bu maddeyi buraya koymaktaki esbabı 
I mucibe şudur: Bu maddeyi buraya niçin koyduk? 
I İkinci maddenin müzakeresinde arz ettiğim veçhile, 
t büyük bir miktar teşkil edecek olan yüzbinlerce ef-
I rat ve pek çok zabıtanın taltifi muamelesine ait evrada 
i kırtasiye o kadar tenevvür edecektir ki, bunlarla Mec-
I lisi Âliyi işgal etmek ve yormak istemedik ve bunu 
i bir kanunla, yine vazıı kanun olan Meclisin yine ken-
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di tedvin edeceği bir madde ile yapmak İstedik. Böyle 
bir esbabı mucibeye istinaden sahibi idare olan Mecli
se gelirse böyle müşkülât yardır, Meclisi Âli binlerce 
işleri içinde yüzbinlerce efrada ait olan bu işleri yap
maya vakit bulamaz mütalâası ile bu salâhiyeti siz, bi
ze verin diyoruz. Nitekim, bu memleketi idare etmek 
için verilmiş olan bütün salâhiyetler - eğer varsa - Mec
lis tarafından hepsi kanunla alınmış salâhiyetlerdir. 
Nevama Meclisin his taraflarını okşayarak mantıktan 
uzak bir fikirle böyle bir tarzda itiraz etmek baca de
ğildir. Sonra İki mühim nokta, müracaat edecekler 
arz ettiğim gibi yüzbinleri bulacaktır. Daha doğrusu 
müracaat edecekler değil, bizim künyelerini bulup çı
karacağımız efrat ve zabitan'yüzbinleri bulacaktır. Bu
na müşabih bir muamele vardır ki, bunu Meclisi Âli 
yapmıştır. Demiştir ki, malulînden şu ve şu derecede 
olan efrata şu kadar nakdî muavenet yapacağız. Fakat 
bütçeye taalluk ettiği için biz esas itibariyle kabul et
tik, siz tahakkuk ettirin, Meclise gelin, bir defterle bize 
bildirin demişti. Bu da, muamele kesretinin önüne 
geçmek için Meclisin - başka bir muamelede - tespit 
ettiği bir esastır. Mamafih şunu da arz edeyim ki, bu 
maddenin ruhu ile Meclis uzun kırtasiye muamelâtın
dan kurtarmak gayesini istihdaf ettik. Meclis isterse 
bunu kabul etmez, ben vazifem iktizası bununla iştigal 
edeceğim, bu maddeyi ortadan kaldırmakta hiç bir 
mesele yoktur. Yalnız Meclisin vazifesini tahfif etmek 
için buraya konmuştur. Kabulden sonra tatbik edi
lir. Meclisin salâhiyeti alınmıştır gibi bir mülahaza hiç 
bir zaman varit değildir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Muhterem Recep Be
yefendinin ifadahnı dinledim. Bendeniz kürsüye gelir
ken hiç bunu hatırıma getirerek çıkmamıştım. Doğ
rudan doğruya meselenin esası ile, şekli kanunîsi ile 
meşgul olmuştum. Esasen Meclis vaziyeti kanunîsine 
o kadar sahip ve kıskançtır ki, ufak bir şeyde şüphe 
görürsem, gayet kuvvetli söylerdim, hafif söylemez
dim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Gayet kuvvetli cevap vermek de benim 
tabiatımdır. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — İstiklâl madalyaları 
münasebetiyle hükümet Meclisi Âlinin salâhiyetini 
ahyor diye, böyle bir şey ifade etmedim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — İfadelere göre hükmolur. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Fakat mesele büsbü
tün başkadır. İstiklâl madalyalarının sebebi ihdası 
malumdur. Bu, mücadelei milliyede en yüksek bir 

şereftir ve Meclisi Âli bizzat ihdas ettiği madalyayı, 
bizzat vermek cihetini iltizam etmiştir ve daima bu
na ait kanunlarda en son fıkra olarak İşbu kanunun 
icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur demiştir. 
Kendisi üzerine almış ve Meclisçe kabul ve tasdiki 
halinde ita edilir demiş, ve daima kendisi memur ol
duğunu ifade etmiştir. Şu halde başka I bir şey dü
şünülemez. 

İkinci nokta, İstiklâl Madalyası Kanununun bi
rinci maddesinde - şimdiki tadilde - deniyor ki, İs
tiklâl Madalyası Kanununun birinci maddesini muad
del 4 Kânunuevvel 1340 tarihli Kanuna {atideki mad
deler tezyil edilmiştir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — O değişti. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Bu tadilât, mevzu
bahis olan İstiklâl Madalyası Kanununun üçüncü ve 
on birinci maddesini tadil etmemiştir. Elyevm o mad
de mer'îdir. Bu kanun nasılsa yanlışlıkla böyle bir 
maddeyi ilâve ediyor ve bizim öteden beri kabul et
tiğimiz esasa mugayir olarak işbu kanunun icrasına 
Müdafaa! Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur di
yor. Bendenizce bu, hem istiklâl madalyasının hik
meti ihdasına ve hem de mevcut ve mer'î olan kanun
lara mugayirdir. 

Sonra Meclisi Millînin yorulma meselesi mevzuba
his olamaz. Meclisi Âli bir çok zabitamr. ve ntalulî-
nin defterlerini bizzat tasdik etmiştir. Bunun kendisi
ne mahsus usulleri vardır. Meclis, şimdiye kadar is
tiklâl madalyası için gelmiş olan evrakı Encümene 
verir, Encümen de onu tetkik «der. Şekli tetkik Mec
lise ve Meclisin Encümenine aittir. Çabuk çıkarır ni
tekim böyle malulîne ait şeyleri kabul ermiştir. Bi
naenaleyh Meclisi Âli, hiç bir vakit böyle şeyleri yap
makla yorulmaz ve erkân ve ümerasına | bizzat ken
disi istiklâl madalyası ita etmeyi tercih eder. 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — Ne kadar 
yorulduğunu Encümene sorunuz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ R^CEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, takriben aynı şeyleri söyliye-
ceğim. Çünkü Niyazi Bey de aynı şeyleri söyledi. Mec
lis böyle bir salâhiyeti vermemiştir diyorlarsa ben 
bunu iddia etmiyorum. Dedim ki teklifimizi Meclisi 
Âli kabul ederse o dakikadan itibaren biz sahibi sa
lâhiyet oluruz. Üç ve on birinci maddeleri tadil et
memiştir buyurdular. Fakat cam istediği dakikada 
tadiLeder ve tadil ettiği dakikadan itibaren de kaziyei 
muhkeme ohır. Sonra başka bir sebep daha vardır ki 
demin arz etmeyi zühul ettim. O da şudur : 
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Bizi, bu kanunu Meclisi Âliye göndermeye saik 
olan sebep, demin Encümen arkadaşımız İbrahim Bey
efendinin buyurdukları gibi, istiklâl madalyası ile tal
tifin muayyen müddete maksur olunmasıdır. Bunu 
yaptık ki artık Meclisi Âli istiklâl madalyası ile uğ-
raşmıyacaktır. Bu tarzda bir kanun mevcut olunca 
Orduya ait olan inhaların yahut evrakının, defterle-
rinni tasdiki ile Meclisi Âli meşgul olmaz diye dü
şündük. Sonra şurası da şayanı arzdır ki, böyle mah
dut bir zaman mevcut olunca vekâletçe teşrinievvele 
kadar inhaların ihzar ve Meclise sevkedilmesi lâzım 
gelir. Halbuki Teşrinievvele kadar zabitan ve efra
dın künyelerini, kuyudatını çıkarıp Meclisi Âliye in
halarını yapmak da müşküldür. Kanun teklifinin mu
cip esbabı meyanında bunlar da dahildi. Eğer böyle 
bir maddei istisnaiye koymazsanız o zaman, teşrini
evvele kadar kastedilmiş olan inhaların ne zamana 
kadar bitirilmesi imkânı varsa o vakit Meclise şevki 
hakkında başka bir madde kabul etmek lâzım gelir 
ki, biz o vakte kadar bunları ikmal ve intaç edebile
lim. 

Neticeten şurasını arz edeyim ki, teklif olunan 
muamelenin uzun ve istiklâl madalyası ile taltifin 
mahdut zamana maksur bulunması bizi öyle bir tek
life saik olmuştur. Meclisin salâhiyetini bize devret
mesini teklif ediyoruz. Hükümet, sahibi rey ve ka
rar olan Mecilse kendince tensip ettiği her teklifi ge
tirir. Meclisi Âliniz kabul ederse öyle yapar. Kabul 
etmezse ayrı bir madde teklif etmek lâzım gelir ve o 
vakit filan senenin teşrinievveline kadar kaydı kalkar 
ve biz hazırlıyabildiğimizi ne vakit getirirsek o vakit 
tasdik buyurursunuz. Mesele esas itibariyle ısrara de
ğer bir şey değildir. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, Niyazi Bey 
arkadaşımızla Recep Beyefendi zannederim anlaşa
madılar. Bir kanun ihtilâfı, iki kanunun bir birleriy-
le tenakuz teşkil edeceği mütalaası serdolundu. Rey 
verirken müşkül mevkide kalmıyalım. Bendenizin gör
düğüm, ortada tenakuz yoktur. 

Bu gelen kanun, evvelce Meclisi Âlinin kabul ey
lediği istiklâl madalyasının sureti itasına dair olan 
kanunun fevkalâde hidematı sebkat edenler fıkrasına 
dahil oluyor. Bu kanunla bütün ordu mensubinine 
itasını kabul edeceğiz. Şu halde ita salâhiyeti ne Mü-
dafaai Milliye Vekâletine tevdi ediliyor, ne de Reisi
cumhur tarafından veriliyor. Doğrudan doğruya Mec
lisi Âli ordunun heyeti umumiyesine istiklâl madal
yası veriyor. Burada Müdafaai Milliye Vekâletine 
kalan iş, ordu efrat ve zabıtanın künye ve defterleri

ni çıkarmaktır. Yalnız Müdafaai Milliye Vekili Bey
efendi ile Niyazi Beyefendi arasındaki ihtilâf, vesi
kaları, beratları Meclis riyaseti mi tasdik etsin, yok
sa Müdafaai Milliye Vekâleti mi tasdik etsin nokta
sıdır. Bu nokta eğer her iki kanun arasında bir te
nakuz teşkil edecek olursa kanunun sonuna bir mad
de ilâvesiyle bunun halli mümkündür. Binaenaleyh 
tenakuz yoktur. İstiklâl madalyaları doğrudan doğ
ruya Meclisi Âli tarafından veriliyor demektir. Ve
kâletin yapacağı şey, efrat ve zabıtanın künyelerini 
çıkarıp millî orduda hizmet ettiklerini tespit etmek
ten ibarettir. 

REİS — Efendim, şimdiki teamülde beratları, 
Meclisçe karar verildikten sonra biz hazırlıyoruz ve 
Reisicumhur imza ediyor. (Tamam tamam sesleri) 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, kanunun 
ilk maddesi ile mensubîni askeriyeye bilâkaydüşart 
madalya itası tasvip olunuyor demektir. Yine aynı 
esas dairesinde bu kanunla Müdafaai Milliye Vekâ
letine doğrudan doğruya heyeti umumiyesi için ma
dalya itası salâhiyeti bahşolunuyor demektir. Fertler 
hakkında vuku bulan evrakı inhaiye yine Meclis ta
rikiyle gelecek ve Encümence intaç edilecektir. (Ha
yır sesleri) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar! Şu tarihle şu 
tarih arasında orduya iltihak edenlere istiklâl ma
dalyası vermiyor musunuz? İşte bu kanunla da o ta
rihle bu tarih arasında orduya peydayı nisbet etmiş 
olan her ferdin istiklâl madalyası ile taltifi hususu 
Meclisi Âlice kabuî olunuyor demektir. Yani bu ka
nunu kabul ile filan tarihten filan tarihe kadar mü
cadeleyi yapan orduya istiklâl madalyası verdim. Al
tına imzamı koydum, malum ola. İşte bu kanun o 
demektir. Eskiden olduğu gibi Ahmet onbaşı, Mehmet 
çavuş, Yusuf paşa diye ferden ferda nazarı dikkate 
almıyorum, herkese veriyorum diyorsunuz. Bende
niz İbrahim Beyin buyurduklarını tecviz etmiyorum. 
Şu tarihle şu tarih arasında orduya gelen her ferde 
istiklâl madalyası verildikten sonra artık Encümen 
neyi tetkik edecektir? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, bendeniz 
mensubîni mülkiyeyi kastettim onlar her halde umum 
meyanındadır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Müsaade buyurunuz, mensubîni mül
kiyeyi bendeniz anlamadım. Orduya mensup olan 
memurini askeriye vardır. Şu tarihle şu tarih arasın-
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da orduya giren her mensubîni askeriyeye madalya 
yereceksiniz. Ben böyle anlıyorum. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Kanun zeyldir bey
efendi. Memurini mülkiye hakkındaki ahkâm baki
dir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — İbrahim Beyin buyurdukları bu kanu
nun ruhunda ifade edilmeyen ve eskiden mevcut ve 
elyevm mer'î olan istiklâl madalyası Kanunu muci
bince inhaları Meclisi Âliye gelecek olanlardır ki, 
bunlan tabiî Encümen tetkik edecektir. Fakat bu ka
nunun ihtiva ettiği hususu tetkik etmiyecektir. Ni
yazi Beyle aramızdaki ihtilâfı anlamıyorum. Meclis 
bu kanunu kabul etmekle, eskiden ferdden ferde ver
diğini şimdi şu tarihle şu tarih arasında orduya giren 
her ferde verdim diyor. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Mülkî olanlara da Da
hiliye Vekili mi verecektir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
kanunun aslında madalya itası Meclisin hukuku esa-
siyesi sırasına girmiştir ve işbu kanunun icrasına Bü
yük Millet Meclisi memurdur denmiştir. Şimdi, yap
tığımız kanun o kanunun birinci maddesinin zeylidir. 
Aslolan maddenin tatbikine Meclisi Âli memur olur 
da, zeyline nasıl olmaz? Yine Vekâlet tarafından ve
rilir, vekâlet mezuniyete verilir, fakat yine behema-
hal Meclisin memur olması lâzımdır. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim, dördüncü madde hakkında Ni
yazi Beyin bir takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl madalyalarının Büyük Millet Meclisince 

kabulü hakkındaki Kanunun ahkâmı mer'î olduğun
dan bu madalyaların Riyaseti Cumhurun tasdikinden 
sonra Müdafaai Milliye Vekâletince itasına dair olan 
dördüncü maddenin tayyını teklif eylerim. 

Mersin 
Niyazi 

REİS — Efendim, takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar el kaldırsın... Takrir nazarı dik
kate alınmamıştır. Maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İstiklâl madalyasını hâmil olanlar
dan vefat edenlerin istiklâl madalyası erkek oğulla
rının en büyüğüne, erkek oğlu yoksa kız çocuklarının 
büyüğüne, yoksa pederine, o da yoksa validesine, o 
da yoksa zevcesine intikal eyler. Bunların vefatında 
yine bu suretle intikal eder. Bunlardan biri vefat edip 

de tertip dahilinde vâris bulunmadığı halde diğer ta
bakada bulunanların veya onlann veresesine aynı su
rette intikal eder. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Paşa Hazretle
ri! Bu madde aynen 520 numaralı Kanunun ikinci 
maddesinde münderiçtir. O kanunda varken buraya 
tekrar konmasına lüzum yoktur. Encümen bunu ne 
maksatla buraya getirdi? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Zeyl olduğu için lüzum yoktur. 

REİS — Şimdiki şekline göre yani mevadı mü-
zeyyele olarak kabul edildiğine göre artık buna lü
zum yoktur. Encümen tayyına muvafakat ediyor. 
Bunu tayyediyoruz. Altıncı madde beşinci madde olu
yor. 

Madde 5. — 29 Teşrinisani 1339 tarihli İstiklâl 
Madalyası Kanununun birinci- maddesindeki intikal 
dahi maddei sabıkaya göre cereyan eder. 

YUSUF BEY (Denizli) — Ona da lüzum yoktur. 
Zaten ahkâm mevcuttur. (Lüzum yok sesleri) 

REİS — Bu maddede aynı ahkâmı havidir. En
cümen bu maddeyi kaldırıyor mu? 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Evet efendim, lü
zum yoktur. Eski kanunda bu madde vardır. 

REİS — Encümen bu maddeyi de kaldırdı. 

Riyaseti Celileye 
Şu maddenin kanuna beşinci madde olarak itha

lini teklif ederim : 
Madde 5. — Hukuku Medeniyeden işkat veya ci

nayetle mahkûm olanlarla casusluk yapan ve ordu
dan firar edenlerin ve alel ıtlak 25 Eylül; 1339 tarihli 
Kanunun birinci maddesine tevfikan nisbeti askeriye
si kat edilenler ikinci madde ahkâmından istifade 
edemezler. 

Kocaeli 
İbrahim 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — Zaten ka
nunda sarihtir. Hizmeti sebkedenlere verilir. Bunlara 
lüzum yoktur. 

REİS — Efendim, takrir şudur : İstiklâl madalya
sı ile taltif edilmiş olup da ondan sonra şu veya bu 
suretle ceza görmüş olan, yahut şu ef'ali irtikâp etmiş 
olanların hakkı taliki olamaz. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Hayır hayır. 
REİS — Bu gibilere verilmez demek istemiyor

sa bu takrir onu ifade etmez. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) - r Zaten ka

nunun aslında vardır, hakkı taliki yoktur. 

— 643 — 



t : 110 30 . 5 . 1926 C : 1 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÎLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Halikı talik meselesi hakkında mura-
zatım yoktur. Hakkı talik meselesi esası kanunla hal-
loiunmuştur. Zannederim. Bir şey teklif buyuracak
lardı, bununla onu kast buyurdular. Mutlak olarak 
dediniz ki şu iki tarih arasında orduya nisbeti olan 
fert istiklâl madalyasına kesbi istihkak etmiştir. Fa
kat sonradan casusluk etmiştir, ordudan firar etmiş
tir. Ordudan firar etmek ağır bir cürümdür. Bu, fi-
rârîlik, casusluk ve ihanet etmiş olanları istisna ede
lim. İstisna için bir madde mevzubahistir. O vakit 
yine mahkûm olur, fakat maddeye yine hacet kal
maz. Zira mücadelei milliye devrini nasıl geçildiği
miz malûmdur. Af kanunu da malumdur, ne gibi 
adamları, ne gibi şeyler altında hâlâ bu vatanın kub
besi altında tutmak vaziyetindeyiz. Bundan maada 
beynelmilel harplerden dolayı bir takım şerait gir
miştir. Bundan dolayı o şeraitle bu memlekette hâlâ 
yaşamakta olanlara maatteessüf müsaade etmekteyiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müsaadei 
âlinizle maddeyi aynen okuyayım. 

REİS — Esas kamımı mu? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Evet, esas 

kanundaki maddeyi. 
REİS — Efendim, esas kanunda bu gibilere ma

dalya verilmez diye kayıt vardır. Fakat, bu ikinci 
maddede buna dair hiç bir sarahat yoktur. «Müda-
faai Milliye Vekili bu iki tarih arasında hizmet et
miş olanların hepsine madalya verir» diye mevadı 
müzeyyele de yazılmıştır. Binaenaleyh tasrih etmek 
lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müsaade 
buyurunuz da esas kanunundaki maddeyi okuyayım. 
(Okuyunuz seslen) «Hukuku medeniyeden ıskat ve 
cinayetle mahkûm olanlann hakkı taliki olmaz» alır, 
fakat talik edemez. «Fakat madalya hatıra olarak ve
resesine intikal eder» Ya madalya verilmiştir, yahut 
verilecektir. Verilmiş ise kendisi talik edemez, vere
seye intikal eder. Binaenaleyh böyle bir maddeye lü
zum yoktur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bu maddenin hükmü madalya verilmiş 
olanlardır. Madalya verildikten sonraki hükme aittir. 
Yoksa verileceklere değildir. 

••*•-—*»y« 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Paşa Hazretle
ri! Müdafaa! Milliye Vekili Beyefendinin maksatla
rını verilen bu takrir ifade etmiyor. Onun için bu tak
riri Encümene iade buyurulsun, ondan sonra müzake
re edilsin. 

REİS — Efendim, İbrahim Beyin takriri şudur : 
Madde 5. — Hukuku medeniyeden iskat veya 

cinayetle mahkûm olanlarla casusluk yapan ve ordu
dan firar edenler ve alelıtlak 25 Eylül 1339 tarihli Ka
nunun birinci maddesine tevfikan nisbeti askeriyesi 
kat edilenler, ikinci madde ahkâmından istifade ede
mezler. 

REİS — Kanunun ikinci maddesi ki umumîdir. 
Ondan istifade edemezler. 

Bu maddeyi, beşinci madde olarak reyinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, yedinci maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ismi şimdi böyle oluyor efendim. 
(İstiklâl Madalyası Kanununun birinci maddesini 

muaddil 4 Kânunuevvel 1340 tarihli Kanunun birin
ci maddesine müzeyyel mevadı kanuniye) 

Kanunun ismi böyle oluyor. Bu suretle tashih edi
yoruz. Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen elerini kaldırseın... Kabul edil
miştir. 

HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Tayini esa
mi ister, madalyalar bedelsiz verilecektir. 

REİS — Bunun bedellerinin nasıl verileceğine dair 
ayrı kanun vardır. Binaenaleyh tayini esami istemez. 

On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 16,15 

:«e»—<... 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat Dakika : 17,00 

REİS : AK Surun Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talat Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

Ermeni suikast komitaları tarafından şehit edilen 
ricalin ailelerine ve evladına emlâk ve arazi itası hak
kındaki kanunun birinci maddesi Encümene gitmişti. 
Encümenden gelen şekli okuyacağız. 

4. — Ermeni suikast komitaları tarafından şehit 
edilen ricalin ailelerine ve evladına emlâk ve arazi 
veya nakden tazminat itası hakkında (1/799) numara
lı kanun lâyihası ile Denizli Mebusu Haydar Rüştü 
Beyin (2/511) numaralı teklifi kanunîsi ve Kavanıni 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbatala
rı. (Sıra No. su 193) (1) 

REİS — Heyeti unıumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler, kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz : 
Ermeni Suikast Komiteleri tarafından şehit edi

len veya bu uğurda suveri muhtelife ile duçarı kaidr -
olan ricalin ailelerine verilecek emlâk ve arazi hak
kında Kanun. 

Birinci Madde — Ermemi suikast komitaları tara
fından şehit edilen veya bu uğurda süveri muhtelife-
de ifnayı hayat eden merbut cetvelde isimleri muhar
rer ricalden her birinin nafakası üzerine vacip iken, 
terkettiği efradı ailesi mecmuuna, İcra Vekilleri heye
ti karariyle yirmi bin liraya kadar kıymette Ermeni
lerden metruk emvali gayrımenkule mütesaviyen tak
sim edilerek temlik ve efradı aileden her birine his
sesine isabet eden miktar için meccanen tapu senedi 
ita olunur. İşbu suretle verilecek emvali gayrimenkule 
on sene müddetle satılamaz. 

RASİH BEY (Antalya) — Yirmi bin liralık em
val verilecek, bu yirmi bin lira ne suretle tespit olu
nacaktır, kıymete esas ne olacak? 

(1) 193 sıra No. lu mazbata 109 ncu içtimain ni
hayetine merbuttur. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Kıy
meti hazırai mukadderedir. 

RASİH BEY (Antalya) — Bir heyet tarafından 
mı takdir edilecektir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bir heyeti muhammine 
tarafından takdir edilecek kıymeti hazirai mukadde
redir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, nujddede yirmi 
bin liraya kadar diyor. Denıekki yirmi! bin liradan 
daha az bir miktar verilebilecektir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bunun içirt İcra Vekil
leri Heyeti salâhiyettardır. Yirmi bin liraya kadar 
emvali metruke verebilecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Yirmi beş bi* lira da ve
rir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır, yirpri bin lira
dan fazla veremez, yirmi bin liradan aşağı olanı ve
rebilir. 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Yok 
sesleri) Bir takrir var okuyacağız : 

Riyaseti CeMeye 
Ermeni emvalinden emlâk verilecek ailelerin hîde-

matı vataniye tertibinden almakta oldukları maaşları
nın kat'ını teklif ederim. 

Burdur 
Hüseyta Baki 

REİS — Efendim, takriri reyi âlinize arz ediyo
rum. Takriri nazarı mütalaaya alanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı mütalaaya ahnıyanlar eli kaldırsın... 
Nazarı mütalaa alınmamıştır. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul 
elmiyenler işaret buyursunlar... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince verile
cek emvali gayrımenkule bedelleri emvali metruke ha
sılatından mahsup olunur. 
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MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Birinci 
maddede Heyeti Cetölenin ıniazarı itibare almış olduğu 
takrirler müeddasına göre yapılan tadilin neticei za-
ruriyesi olmak üzere ikinci maddeyi tadil ettik, ikin
ci maddeyi muaddelen arz ediyorum. 

REİS — Evvelki şeklin ikinci maddesi tamamen 
değişmiştir. İkinci madde hakkında mütalaa var mı? 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler işaret buyursunlar... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler işaret buyursunlar... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Birinci maddenin cetvelindeki tashihat da Heye
ti CelMemin kabul buyurduğu şekilde yapılmıştır. 
Cetvele iki isim ilâve olunmuştur. Efradı aileye dair 
olan isimler çıkarılmıştır. Heyeti Celileye bunu arz 
ediyorum. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? Maddeyi kabul edenler işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler işaret buyursunlar... Kabul edil
miştir. Efendim, tenslip buyurursanız bir de cetveli 
okuyalım. 

Cetvel 
Ermeni suikast komitaları tarafından şehit edilen 

rical, 
Talat Paşa, Cemal Paşa, Cemal Azmi Bey, Ba-

ftattin Şakir Bey, Cemal Paşa'nın yaveri Süreyya Bey, 
Cemal Paşanın Yaveni Nusret Bey, Sait Halim Paşa» 
Muş Mutasarrıfı Servet Bey, Urfa Mutasarrıfı NÜS-
ret Bey, Boğazhyan Kaymakamı Kemal Bey muha^ 
kemesinin kimi cereyanında firar ve intihar eden Dok
tor Reşat Bey Erzincan'lı Hafız Abdullah Efendi. 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Karis) — Celvel de 
Sait Halim Paşa da var im? (Var sesleri) Buna Saiit 
Halim Paşa ailesinin ihtiyacı var mıdır? 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumıiyesîni 
tayini esansı)! ile reyinize arz ediyorum. 

Ruznamenlîn 16 nci numarasına geçiyoruz. 

5. — Gümrük Tarifesi Umumiy esinde bazı ta
dilât icrası hakkında (1/859) numaralı Kanun lâyi
hası ve Müdajai Milliye Encümeni mazbatası. (Sıra 
No. : 231) (I) 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi * hakkında 
mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler işaret bu
yursunlar... Kabul edilmiştir. 
Güısırtik Tarifei Umumiyesinde Bazı Tadilât İcrasına 

Dair Kanun 
Birimci Madde. — Tanifei umumiyenin 595 nci 

maddesinin «Tasîan» fıkrasına, (Hidrıo süllfit ve bi-
süfflt düısut ile bunların başlat namlar tahtmdaki ter
kipçe mümasilleri ibaresi ilâve edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul eden
ler işaret buyursunlar... Kalbul etmeyenler işaret bu* 
yunsunlar... Kabul edilmiştir. 

İkindi Madde. — Tarifesi umumiyenin 6Ci7 nci 
maddesinin «salisen» fıkrasında muharrer mevaıt ile 
bunların başka naımfar tahtında terkipçe mümasille
rini Türkiye'ye hini ithallerinde yalnız tarifei asliye
ye tabi tutmaya veyahut azaıni tarifede muayyen mi
silleri tamamen istiyfaya hükümet mezundur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Bundan şu çıkı

yor ki bazı ticaret muahedelerimde Hükümet bunları 
bazen tarifeli asliyeye, yahut da azami tarifeye tabi 
tutacaktır. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ŞAKİR BEY (Çatalca) — Tari
fei umumiyenin 607 nci maddesinde mezkûr mevad-
dın ticaret mukavelelerinde doğrudan doğruya ash 
üzerimden veyahut da misillerini de ilâve ederek aza
mi tarife üzerinden mütekabilen kalbul eltriıeye bu 
madde ile mezuniyet veriyoruz. Maddemin istihdaf et
tiği noktai nazar budur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ticaret mukave
lelerinde serbest olabilmek için mezuniyettir. Değil 
mi efendim? 

ŞAKİR BEY (Çatalca) — Evet efendilin. 
REİS — Madde hakkında başka mütalâa var mı? 

Madldeyli kalbul edenler işaret buyursunlar... Kalbul 
etmeyenler İşaret buyursunlar... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Maddle. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

(1) 231 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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REİS -j Maddeyi kabul edenüer işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü Madde. — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Kabul 
edilmiştir. 

Bu kanunu da tayini esami ile reyimize arz ediyo
rum. 

Ruznamemizin 22 nci numarasındaki maddeyi! 
müzakere edeceğiz. 

6. «— Kazanç Vergisine munzam idarei hususiye 
ve belediye hisseleri hakkında (1/916) numaralı Ka
nun lâyihası ve Dahiliye, Kavanini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. (Sıra No : 
203) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddeîere geçilmesini kabul edenler lütfen 
elerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elerini 
kaldırsın... Maddelere geçilmiştir. 
Kazanç Vergisine Munzam Vilâyat İdarei Hususu-

yeSeri ve Belediye Hisseleri Hakkında Kanun 
Birinci Madde. — Kazanç Vergisine idarei hutsu-

siyeler ve beledliyeîerden her bireri namına yüzde be
şe kadar kesri munzam ilâve edilebilir. 

HAFIZ EMİN BEY (İçel) — Efendim, bu temet
tü kanunumun ismindeki tebdil dlolayısıyie Ticaret 
Odalarının Kanununda mezkûr yüzde beş kesri mun
zamın itasında tereddüt ediliyor. Şu halde bûr de 
maddeye Ticaret Odaları iMve edilmek lâzım gelir. 
«İdarei hususiyeler ve belediyeler ve Ticaret Odaları 
... ilh.» demelidir. Yani Ticaret Odalarına da kesri 
munzam verilmesi lâzımıdır. Çünkü esasında varılır. 
Onun için bir takrir takdim ediyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz bu madde
nin esası hakkında maruzatta bulunmayacağım. Yad-\ 
nız rica ederim ki, bu sene bir ik?. belki on tane va
ridata ait kanun kabul ettik. Beleddyelere şu, idarei 
hususiyelere şu.. Rica ederim. Ticaret Odaları da ge
lecek seneye kalsın. Un çuvalının artık ne tozu kal
dı, ne de tozağı kaldı. Bir kısmı da gelecek seneye 
kalsın efendim, rica ederim halk fakirdir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Efendim, Temettü Kanununda yüzde yirmi beşe 
kadar idarei husulsiyelere hisse vardı. Kazanç Kanu-

(1) 203 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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nu Temettü Kanununun üç misli olduğu halde, biz 
yüzde beş teklif ediyoruz. Temettü Kanununun Ti
caret Odalarının hissesi yüzde beş olduğu halde, ida
reli hususîyeîerin hissesi yüzde yirmi beş idS. Binaen
aleyh bu nisıbete muvazi gidemez onun için Ticaret 
Odalarının bu lâyihaya girmesi doğrul değildir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız bu, (her 
bireri) kellesini (her biri) yapalım, yanlış olduğu an^ 
laşıhyor. 

REŞİT BEY (Malatya) — Ticaret | Odaları hak
kında itiraz ettim, idarei hususiyeleı hakkında bir şey 
söylemedim; 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim* 
Emin Beyin mütalâası çok doğrudur. Ticaret Odala
rının temettü Kanununun da yücede beşe kadar res
mi munzam almaya hakkı vardır. Bnuri için ayrı bir 
kanun çıkarıp da Heyetli Celileyi meşgul etmekten
se bu kanunla beraber çıkaralım. Ticaret Odaları ke
limesinin ilâvesiyle maksat hasıl olur. Zaten bu lâ
yihadaki nispet de yüzde beşe kadardır. i 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) —4 Buraya geç
mesin, ayrı bir kanunla yapılsa daha iyi otur. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Ayrı bir ka
nun yapmaya ihtiyaç yoktur. Nisbeti fazıla ilse nöbe
tini biraz indirebiliriz. Müsaade buyurulursa bu ka
nunla çıkaralım, daha iyi olur. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Takrir okunacak: 

Riyasetti Celleye 
Temettü Kanununun ismindeki tebeddül sebebiyle 

Ticaret Odaları Kanununun sekizine} maddesinde 
mezkûr yüzde beş kesri munzamın itasnıda tereddüt 
edilmekte olduğundan birinci maddeni^ berveçhiatî 
tadilini teklif eylerim. 

Birinci Madde. — Kazanç Vergisine idarei hu
susiye ve belediyeler ve Ticaret odalarından her biri 
namına ve usuKi mevzuası dâhilinde yüzde beşe ka
dar kesri munzam ilââve edilebilir. 

İçel Mebusu 
Mehmet Elenin 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL B E ^ (Tekirdağ) 
— Efendim, idarei hususiyelere bu kanunla verile
cek olan yüzde beş temettü kanuriiyle yeriîen yüzde 
yirmibeşin yerine kainidir. Ticaret Odalarına ise te-
aneHtü Kanununda yüzde beş veriliyordu. Binaen
aleyh yüzde yirmi beşe mukabil yüzde beş verilirse, 
yüzde beşe karşı da yüzde bir verilmek lâzım gelir. 
Bu nisbeti muhafaza etmek zaruridir. 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Ticaret Odalan 
herkesden alacak değildıir. Tüccara aıi bir şeydir. 
Onun için buraya koymayalım^ onu ayrı bir kanunla 
çıkaralım. 

REİS — Efendini, takriri reyinize arz ediyoruraı. 
Hafız Emin Beyin takririni nazarı itibara alanlar, 
ahnayanlar, nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz edliyoruan. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde. —Kesri munzam miktarlarının 
tayin ve takdiri, idarei hususiyeler için meclisi umu
milere, belediyeler için cemiyeti belediyelere aittir. 

REÎS — Mütalâa var mı? 

RAHMİ BEY (Tralbzon) — Bu resimlerin ne su
retle tahsil edileceğine dair kanunda sarahat yoktur. 
Evvelce Malye tahsildarları tarafından tahsil edi
lirdi. Şimdi ne suretle tahsil edilecektir, bu suretle 
bir kaydın konmasına lüzum yok mudur? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Zannediyorum ki, kes
ri munzamların Maliyece tahsilledierek idarei huşu-
siyelere ve belediyelere veditaesini kasdettiler. Ka^ 
nunda derpiş edilen maksat bu değildi. İdarei hnsu-
siyeierin ve belediyelerin doğrudan doğruya tah&'l 
etmeleri şeklinde düşünülmüşjtü. Evvelki kanunda da 
bu tarzda mevcut olduğu içtin, Encümeniniz bunu 
tebdil etmeye lüzum görmedi. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Belediye ve idarei 
hususiyeler masraf ihtiyariyle tahsildar mı istihdam 
edecektir? 

REİS — Encümenin bu madde hakkında müta
lâası var mı? 

SAKİR BEY (Çatalca) — İştirak etoiyoruz. 
RASİH BEY (Antalya) — Asîmi Malliye tahsil

darları tahsil eder de idarei hususiye ve belediyeler 
ayrı tahsildarla kesri munzam tahsil eder. Her iki 
taraf ayrı ayn tahsildar istihdam edecek, bu doğru 
değildir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — İdarei hususiye ve be-
lediyelerin tahsil edecekleri varidat yalnız bundan 
ibaret olsa idi, melbusu muhteremin hakkı olurdu. 
İdarei hususiyeler ve belediyelerce tahsilat içlin ya
pılacak olan masrafı münhasıran bu maksatla yapıl
mış addetmek doğru değildir. Mamafih Encümeni
niz bu şekil Heyeti Ceîlîe tarafından kabul edildiği 
tarkdMe b!r noktai nazar arz etmeyecektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Fil
hakika îdarei hususîye ve bilhassa belediyeler düğer 
vergileri de tahsil edeceklerinden, bunu tahsil etme
lerinde beis yoktur gibi, görünüyor. Halbuki beledi-
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ye veya muhasebei hususiye her mükellefin kazanç 
vergisi miktarını ayn ayrı maliyeden tahkik edecek 
ve ona göre yüzde beşini veyahut karar verilecek mik
tara göre yüzde şu kadarını mükellefinden tahsil ede
cek. MaEye her mükellefin vergisıini bildiği için hep
sini kendisi tahsil edip de, yüzde beşini idarei huisu-
siyeye ve yüzde beşimi de belediyelere verirse, d&lha 
sühuM olur. Muamele de büyük bir külfetten kur
tulur, hem de masraf az olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim, nazarî olarak Maliye marifetiyle bu kü
suratı munzammanın tahsili çok kolay görünür. Fa
kat bu hisseleri tahsilat nispetinde mal sandıkların
dan hesap ederek, Mal sandığının vusu nispetinde ve 
belediyenin ihtiyacı anında alabilmek tatbikatta çok 
müşküldür. Binaenaleyh maddeyi haliyle bırakmayı 
daha muvafık addediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, Dahiliye Ve
kili muhtereminin dermeyan buyurduğu mahsur o 
kadar büyük değildir. Her meclisi umumî veyahut da 
belediye meclisi, miktarı tayin ettikten sonra mahalli 
maliyesine bildirir. Mahalli maliyesi de ona göre 
tahakkuk ettirir. Zaten tahakkuk ettirilecek şey ci-
bayet olunan kazanç vergisinin yüzde şu kadarıdır. 
Ay başında veyahut hafta başında bunu belediyeler
ce almak şüphe yok daha müreccahtır. Şimdi tasav
vur buyurunuz, belediye veyahut muhasebei hususiye 
bu iş için ayrı ayrı bir çok tahsildarlar istihdam ede
cek, ayrı defterler tutacak ve ayrı bir çok muamele
ler yapacaktır. Ticaret Odası da araya girince, dört 
makam bununla meşgul olacağına göre, bir maka
mın bunu gayet kolay bir surette, yüzdelerini tayin 
etmek suretiyle basit bir şekilde cibayet etmesi hem 
mükellefinin rahatı hem de maslahatın selâmeti na
mına müreccahtır zannediyorum. Bir mükellef ka
zanç vergisi için Maliye Tahsildarına muhatap olduk
tan bir hafta sonra, Belediye tahsildarı gelecek ve 
kazanç vergisinin üzerine 3,5 kuruş da belediyeye ve
receksin diyecek, bir gün sonra muhasebei hususiye 
tahsildarı gelecek, kazanç vergisinin yüzde şu kadarı 
muhasebei hususiyeye aittir diyecek. Öbürgün Tica
ret odasından birisi geleek, şu kadarı da bize aittir 
diyecek, bir mükellef dört beş kişiye muhatap ola
caktır. Şüphe yoktur ki bir adam tarafmdan muha
tap olup, hepsini birden vermeyi herkes tercih eder. 
Onun için bir takrir verdim kabulünü rica ede
rim. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. İki 
takrir vardır. Bu resmi munzamların maliye tahsil-
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darları tarafından tahsili teklif olunuyor. Fakat bu 
takrirler üçüncü madde olmak üzere teklif olunuyor. 
Binaenaleyh ikinci madde hakkında hiç bir teklif 
yoktur. İkinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Takrirleri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü madde olarak maddei atiyenin kabulünü 

rica ederim. 
Madde 3. — İşbu tekâlif Maliyece tahsil edilip 

ait olduğu mahalle tevdi olunur. 
Çanakkale 

Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Atideki maddenin üçüncü madde olmak üzere ka

bulünü teklif eylerim. 
Madde 3. — Bu munzam resimler Maliye tahsil

darları tarafından tahsil olunarak, ait okluğu dairele
re verilir. 

Trabzon 
Rahmi 

REİS — Efendim, takrirleri nazari mütalaaya 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalaaya amıı-
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalaaya alınmış
tır. Tabii Encümene göndereceğiz, Encümen şimdi iade 
ederse müzakeresine devam ederiz. Ruznamenin 31 
nci maddesine geçiyoruz. 

7. — İskân Kanunu lâyihası -(1/812) ile Denizli 
Mebusu Yusuf Beyin, asairi seyyarenin suret iskânı 
hakkında (2/61) numaralı teklifi kanunisi ve Dahili
ye, İskân ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
ları. (Sıra No. : 214) (1) 

REİS — Efendim, kanun tabi ve tevzi olunmuş
tur. Tekrar okunmasına lüzum yoktur zannederim. 
(Hayır sesleri) Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa 
var mı efendim? Maddeye geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İskân Kanunu 
Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti memaliki 

dahilinde tavattun etmek maksadıyla hariçten mün
feriden veya müçtemian gelmek istiyenlerin hükümet
çe müttehaz kararlara tevfikan, kabulleri ve İskân 
mahallerinin tayini ve bu mahallere şevki Dahiliye 
Vekâletine aittir. 

(1) 214 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci Madde — Türk harsına dahil ohmyanlar-
la sirayet devrindeki frengililer, cüzzama müptelâ eş
has ve aileleri, ceraimi siyasiye ve askeriye müstesna 
olmak üzere cinayetle mahkûm olanlar, anarşistler, 
casuslar, çingeneler ve memleket haricine çıkarılmış 
oüanlar kabul edilmezler. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Dahili memleketteki seyyar 
aşiretlerle alelumum göçebelerin ve sıhhî esbap do-
layısiyle nakli icabeden veya ormanlar dahilinde va-
sıtai maişetten mahrum bulunan köylerin münasip 
ve müsait mahallere nakil ve iskânları ve evleri çok 
dağınık olan bazı köylerin münasip merkezler etra
fında teksifi ve casusluklarından şüphe edilen eşhasın 
hudutlardan uzaklaştırılması, İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle Dahiliye Vekâletince icra edilir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, «Orman
lar dahilinde vasıtai maişetten mahrum bulunan köy
lerin münasip mahallere nakillerinden» bahsediliyor. 
Nakil muamelesi bu gibi köy halkının rıza ve muva
fakati ile mi olacak, yoksa resen hükümetçe mi ya
pılacak? Bunu anlamak istiyorum. Bir de «casusluk
larından şüphe edilen eşhasın hudutlardan uzaklaş
tırılması» deniliyor. 

Bunlar bir şüphe üzerine mi çıkarılacaktır, yoksa 
mahakimi umumiyeden bir hüküm alarak mı çıkarıla
caktır? Bu hususta bizi tenvir buyursunlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Efendim, muhtelif vesilelerle Meclisi âlide ormanlar 
dahilinde vasıtai mayişetten mahrum bazı ufak köy
lerin bulunduğu ve bu köylerin kentdini geçind'irebile-
cek mahallere nakli teklif olunmuş ve bu arzu izhar 
edilmiştir. Meclisi Âlinin bu arzusunu tatminen bu 
madde tedvin ediliyor. Ormanlar dahilinde ve mem
leketin bazı taraflarında, zannediyorum Kastamonu 
Mebusu Halit Beyefendi de bir kaç defa bu kabil köy
lerden bahsetmişlerdi. Bu kayıt o kabil köylerin geçi
nebilecekleri yerlere naklini istihdaf ediyor. Halk aç 
kaldığı bir yerden iyi geçineceği yere nakledilmeyi 
bittabi tercih eder. Hudutlarda casusluklarından şüp
he hasıl olan eşhas mahkemeye verilince, şüpheyi te
yit edecek vesaik varsa zaten mahkûm olur. Hudut
lardan uzaklaştırmaya hacet yoktur. Fakat hudutlar 
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üzerinde, hudutların haricindeki muhtelif teşkilâtla te
mas ve onlara vasıta! muhabereiik eden fakat vesaiki 
elde edilemiyen bazı inasır bulunmak ihtimali vardır. 
Bu gibi anasırın hudutlardan içeri girmeslpi men için 
lâzım bir tedbirdir. (Muvafık sesleri) 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, ormanlar 
arasında küçük köylerle evleri dağınık olan köylerin 
daha iyi yerlerde toplanması için bütçeye tahsisat 
kabul edecek miyiz? Yoksa «siz filan yere gideceksi
niz, yahut sizin evleriniz şu noktada toplanacak» mı 
denecek? Eğer tahsisat varsa hakikaten bu maddeler 
doğrudur. Yani bunları daha müreffeh bk noktaya 
götürebiieceksek - bu iki fıkra için söylüyorum - doğ
rudur. Yok, doğrudan doğruya masrafı köylüler ya
pacaktır ve bu esas üzeriıride köylüleri ormanlarda;» 
çıkarıp daha iyi yere getirmek esasını takip edecek 
olursak madde tatbik edilemez. Mevcut nüfusumuzu 
zayi ederiz. O yerleştikleri köylerden kaldırıp başka 
yere gidim denince, eğer masarifi iskân vermiyecek 
olursak, belki bir iki kişi gidip orada yerleşebilecek 
vaziyette olur. Fakat diğerleri gidip ev yapamıyacak, 
yerleşemiyecek bir vaziyettedir. O vakit bu köylerin 
nüfusunun ziyama sebebiyet vermiş oluruz. Bu hu
susta dahiliye Vekili Bey biraz bizi tenvir buyursun
lar. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Efendim, bu kanun devletin iskân hakkındaki umumî 
siyasetim tespit eden bir kanundur, bir seneye münha
sır değildir. Bundan başka kanunun içinde muafi
yet ve muavenat kısmı da vardır. Bittabi bunların 
hepsinin bir senede, iki senede tatbikine imkân yok
tur. Her sene bütçesine bu maksatla konan para musi
betinde kanunun emrettiği vazaif ifa olunacaktır. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Tadil teklifi de 
yoktur. Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler el kal» 
dırsın... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bir muahedei mahsusaya 
binaen Türkiye'ye mecburî olarak gelenler, muahedei 
vakıa ahkâmına ve hükümetçe müttehaz kararlara 
tevfikan kabul ve iskân edilirler. 

REİS — Mütalaa yok, maddeyi kabul edenler ci 
kaldırsın... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci Madde — Türk tabiiyetinde bulunan çin
geneler münasüp mahalde ikamet ettirileceği gibi, ec
nebi tabiyetinde bulunanlar da huidut dışarısına çıkarı
lırlar. 

HÜSEYİN BAKİ BEY (Burdur) — Efendim, da
ha altı ay evvel ecnebi tabiyetinde olaın çingeneler 
biliyorum, Türk tabiyetine geçiyoruz diye nüfusa 

kaydoluııdular, şuraya buraya iskân olundular. Fa
kat bunlar yine eski melanetlerinde devam ediyorlar. 
Bunlara bir müddet verilsin. Yani bunlar ne vakitten 
itibaren Türk tabiyetine girmiş olarak kabul oluna
caktır? Çünkü bunlar fenalık yapıyorlar, asayişi ih
lâl ediyorlar. Sonra hasat zamanında, zürram bulun
madığı zamanlarda evleri soyuyorlar. Bunlar o kadar 
müthiş fenalığa alet oluyorlar ki burada söyliyerek 
Heyeti Alileyi tasdia lüzum görmüyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Baki Beyefendinin buyurdukları mahzur nazari 
dikkate alınarak, zaten şurada burada gezen kıptilerin 
iskânı bu madde ile temin ediliyor. Ecnebi tabiyetinde 
olarak memleketin bazı taraflarında gezenler varki, 
bunların iskânı arzu edilmiyor. Bunlar bittabi hudut 
haricine çıkarılacaktır. Kıptilerin iskânı temin edil
dikten sonra bu mahazir de tabiî kalmaz. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Beyefendi! Bunların bir 
kere tabiiyeti kabul edilmiştir. Bunlar hakkında ne 
yapılacaktır: 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Onlar iskân edilecek. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bunlar İran çingene
leridir ki, en şenî eşkıyalardır. Bunlar çocuk öldürür
ler, adam öldürürler, her şey yaparlar, kabili ıslah 
kimseler değildir. Bunları memleketten kovmak lâ
zımdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Efendim, o dedikleriniz ecnebi tabiiyetinde bulunan
lardır ve derhal hudut haricine çıkarılacaklardır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Fakat bunlar maalesef 
Türk tabiiyetini ihraz etmişler ve sicille kaydolunmuş-
lardır. Bunlar hakkında ne muamele olacaktır. Bun
lar def olup gitmelidir. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Maddeyi aynem 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muavenat 
Altıncı Madde — İşbu kanun mucibince kabul ve 

iskân şeraitim haiz bulunanlardan, köylerde ikamet 
edecek mulıtacîne ve ledilhace iskân edilecek aşiret
ler ve göçebelere ve yerlilerden mahalli ikametleri 
tebdil edileceklere, bedelleri Borçlanma Kanunu mu
cibince istiyfa edilmek şartiyle, mesken olarak müş
temilatı lâzımesiyle bir hane ve bundan başka aynı 
şartla içlerinden çiftçi olanlara lüzumu miktar ara
zi ve sanayi erbabına bir dükkân veya arsa ve mün
hasıran muhtaç olanlara çiftçi iseler çift hayvanatı, 
alât ve edevatı ziraiye, tohumluk ve sanayi erbabına 
alât ve edevat ve mevaddı iptidaiye ve ayak satıcı
ları ile çerçilere sermaye verilir. 
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Şehir ve kasabalarda sakin olacak muhtaç erbabı I 
sanayi ile ufak esnafa da, köylerde ikamet eden hem -
meslekleri gibi muamele olunur. I 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, maddenin 
baş tarafında, şekle ait ufak bir tadilât arz edeceğim : 

«İşbu kanun mucibince kabul ve iskân şeraitini I 
hiaz bulunanlardan köylerde ikamet edecek muhtacı- I 
ne ve ledelhace iskân edilecek aşiretlere ve göçebe» I 
lere» deniyor. I 

Ledelhace denilince, aşiretlerden bazılarının iskân I 
editnıiyeceği anlaşılıyor. Aşiretler mutlak değildir. I 
Seyyar aşiretler iskân edilecektir. Bunlar üçüncü mad- I 
de ile iskâna tabi tutulmuşlardır. Binaenaleyh bura
da îedelhaceden sonra, iskân edilecek seyyar aşiretfere I 
ve göçebelere demek daha doğru olur zannederim. I 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Efendim, iskân edilecek aşair ve göçebelere bu mua- I 
venet behenıahal yapılacak değildir. Ledelhace, yani 
aşiretlerin ve göçebelerin ihtiyacı varsa bu muavenet I 
yapılacak demektir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — O halde ledelhace ta
biri bu maksadı ifade etmiyor, Sigai iktidariye kul- I 
lanıhrsa bu maksat hasıl olur. Verilecek yerine vere- I 
bilir denirse maksat hasıl olur. Şimdi ledelhace is- I 
kân edilecek manası anlaşılıyor. I 

REİS — Efendim, bir takrir vardır, okunacaktır : I 
=* * I 

Riyaseti Celileye I 
Altıncı maddemin berveçhiati tadilini teklif eylerim. I 

Trabzon I 
Rahmi I 

Altınca Madde (...İkamet edecek muhtacîne ve I 
üçüncü madde mucibince iskân edilecek seyyar aşi- I 
retlere ve göçebelere ve yerlilerden... İlh.) I 

REİS — Bu teklifi nazarı mütalaaya alanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazarı mütalaaya almıyanlar lüt- I 
fen el kaldırsın... Nazarı mütalaaya alınmamıştır. Mad
deyi aynen reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler { 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaktır
sın... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Madde — İşbu kanun mucibince hariçten 
kabul veya üçüncü madde mucibince nakilleri icra 
edileceklerden muhtacı muavenet olanların masarifi 
nakliyeleri ve mahalli iskânlarına kadar yollarda ve 
iskân olununcaya kadar geçecek zaman zarfında ve 
badeliskân azamî iki ay müddetle iaşeleri meccanen 
ve iki aydan sonra iaşeleri, zürradan iseler ilk sene I 
mahsulünü idrak edinceye kadar ve sunufu saireden 
iseler azamî altı ay müddetle (borçlanma) Kanununa 
tevfikan istiyfa olunmak şartiyle karzan icra ve lede- j 

I licap kendilerine yine aym şartla mahrukat ve levazı
mı iksaiye ita edilir. 

REİS — Madde hakkında mütalaa varmı? (Ha
yır sesleri) Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ksjünıl edilmiş
tir. 

Sekizinci Madde — İşbu kanun mucibince iskân 
edileceklere tahsis veya yeniden tesis edilecek köyler 

I için miktarı kâfi mera ve mektep ve cami ve hamam 
ve karakol ve pazar ve harman kabristan vesair yer
ler ile mümkün olan mahallerde orman ve baltalık 

I ittihazına elverişli ve umumun ihtiyacatına nuıktazi 
I yerler meccanen tefrik ve tahsis olunur. 
I REİS — Madde hakkında mütalaa yoktur efen

dim. Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Aynen kabul edü-

I mistir. 
Dokuzuncu Madde — İşbu kanunla iskân edile

ceklerin iskânlarına nuıktazi emlâk ve arazi mevat 
ve haliye ve mahlûle ve hükümete ait emlâk ve arazi-

I den ve alelıtlak mübadeleye tabi veya gayrı tabi em
vali metrukeden tefrik olunacak ve indelhace eşhasa 
ait çiftlikler dahi satın alınmak suretiyle tedarik ve 

I tahsis olunabilecektir. 

REİS — Mütalaa yoktur ete udini. Maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul et
miyenler etlerini kaldırsın... Kabul-edilmiştir. 

I Muafiyet 
I Onuncu Madde — İşbu kanun mucibince muhacir 
I sıfatiyle kabul edileceklerin ve hariçten gelecek mül

tecilerle aşiretlerin aile başına beraberlerinde getire-
I çekleri emvali menkulden ve tohumluk ve çift hay^ 

vanları ve alât ve edevatı ziraiye ve suıaiyeleriyle 
mevaddı iptidaiyeleri kamilen ve mevaşi sürüleriyîe 

I mamulâtı sınaiye ve eşyayı ticariyelerinden beş bin 
liralık miktarı, gümrük resmi ile bir defaya mahsus 
olmak üzere sair bilcümle tekâliften mafudurlar. 

Bu gibilere tahsis edilecek emvali gayrımenkuIenM 
tasarruf senetleri de damga resmiyle bilumum harç 
ve resimlere tabi değildir. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Birinci Madde — Muhacir, mülteci sıfatiyle 
kabul edilenler tarihi tescillerinden bed ile iki sene 

I müddetle mükellefiyeti askeriyeden müstesnadırlar. 
REİS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi aynen 

kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
1 lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Muvakkat Madde 
On İkinci Madde — Balkan harbinin tarihi ilânın

dan sonra Türkiye'ye gelip de eFan tescil edilmemiş 
olan muhacir ve mülteciler işbu kanunun neşri tari
hinden itibaren altı ay ve muhtaç olup da henüz is
kân muamelesi görmemiş olanlar, yine mezkûr tarih
ten itibaren bir seen zarfında ve işbu kanunun tarihi 
neşrinden sonra gelip de tarihi muvasalatlarındım iti
baren üç ay zarfında tescil veya iskânlarım talep et
medikleri takdirde işbu kanunun bahşeylediği hukuk 
tan istifade edemezler. 

REİS — Mazbata Muharriri Bey! Muvakkat mad
de dedikten sonra, on ikinci madde demeğe mahal 
var mı? Yanlışlık olmasın. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Baş ta
raftaki (On ikinci) nin kaldırılması muvafıktır. 

REİS — Efendim, on ikinci rakamı kalkacaktır. 
Muvakkat madde olacaktır. Mütalaa varmı? (Hayır 
sesleri) Muvakkat maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

On İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyemler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmımı ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi ay
nan kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi! 
Maddei muvakkateyi maddelerden sonra yazmak 
usulümüze muvafık düşer. 

REİS — Yani on üçüncü maddeden sonra mı? 
(Evet sesleri) 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Şimdiye kadar böyle 
yazsîmıştır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Esasen burada maddei 
muvakkate unvanı zaittir. Çünkü madde daimî hük
mü ihtiva ediyor. İşbu kanunun tarihi neşrinden son
ra geldiği takdirde bu kanunun bahşettiği haktan is
tifade edemez gibi daimiyeti haiz bir hüküm var. 
Onun için maddei muvakkate değil, on ikinci mad
de olarak kalması daha muvafıktır. 

REİS — Efendim, şekil ve insicama ait talepler 
vardır. Müsaade buyurursanız halledelim. Abdullah 
beyefendi maddei muvakkatenin, maddei muvakkate 
unvanı ile en son olarak yazılmasını teklif ediyorlar. 
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ABDULLAH BEY (Trabzon) — Maddei muvak
kate olarak kabul edildiği takdirde, tabu sıraya gö
re yanü sona yazılmak lâzım gelir. Şimdiye kadar ka
bı»! ettiğimiz usullere nazaran sıra numaralarından 
sonra yazılmak lâzım gelir. Usulümüz böyledir. 

REİS — Efendim, şimdi muvakkat madde un
vanı ile Heyeti Celileniz kabul buyurmuştur. Bunu 
tekrar sıraya koyarak on ikinci madde olarak reyi âli
nize arz etmeye imkân göremiyorum. Şu halde insi
cama taalluk eder, reyi âlinize arz edeyim. 

ATÂ BEY (Niğde) — Emsali vardır. Memurin 
Kanununda da muvakkat maddeler en sonraya alın
mıştır. 

REİS — Efendim, muvakkat maddenin en sonra
ya alınmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Muvakkat madde
nin en sonraya alınması kabul edilmiştir. 

Efendim, lâyihanın heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye koymak istiyoruz. (Tabiî sesleri) Bu bap
ta mütalaa var mı? (Paraya taalluk eder sesleri) Efen
dim, lâyihayi tayini esami ile reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey 
vereceklerdir. 

Efendim, birinci celsede tayini esami ile reye arz 
edilen dört kanun hakkında rey vermiyen arkadaş 
varsa lütfen rey versinler. Onlar hakkındaki istihsali 
ârâ hitam buldu efendim. 

Efendim, deminki iki kanun her nasılsa kutular 
dolaştırılmak suretiyle reyi âlinize arz edilmiştir. Bu 
bir zühuldür. Fakat mademki bir defa reyi âlinize 
arz edilmiş, müsaade buyurursanız şimdiki kanunu 
da o suretle reyi âlinize arz ediyorum. Zühuldür, fa
kat olmuştur. 

6. — Kazanç vergisine munzam idarei hususiye 
ve belediye hisseleri hakkında (1/916) numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, kazanç vergisine ait demin en
cümene gönderdiğiniz madde gelmiştir, okuyacağız. 

Üçüncü Madde — Bu munzam kesirler kazanç 
vergisi ile birlikte maliyece tahsil olunarak her ay 
nihayetinde ait olduğu idarei hususiye veya belediye 
veznesine teslim olunur. Küsuratı munzâmma tahsi
latını ay nihayetinde azamî on beş gün zarfında ait 
olduğu idarei hususiye veya belediye veznesine teslim 
etmiyen mal memurları mesuldürler. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri). Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 
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Dördüncü Madde — İşbu kanun 1926 senei ma
liyesi bidayetinden muteberdir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

RElS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reye arz edeceğim efendim. Kabul edenler 
beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

8. — Şûrayı Askerî Kanununun ikinci maddesinin 
tadili hakkında (1/939) numaralı kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. (Sıra No : 
1*5) O) 

REİS — Var, müzakeresine başlıyoruz. Efendim, 
heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var mı? Madde
lere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 
29 Nisan 1341 Tarihli Şûrayı Askerî Kanununun 

İkinci Maddesini Muaddil Kanun 
Madde 1. — Âli Şûrayı Askerînin reisi tabiîsi 

Reisicumhurdur. 
İndelHizum Reisicumhur tarafından davet edil

mek üzere Başvekil ile vükelayı saire, Âli Şûrayı As
kerî içtimaında bulunurlar. Bu takdirde bizzat Reisi
cumhur Hazretleri bulunmazlarsa müşarünileyhe ve
kâleten Başvekil veya Müdafaai Milliye veya Bahriye 
vekillerinin biri heyete riyaset eder. Âli Şûrayı Aske
rînin münhasıran üçüncü maddede zikrolunan azayı 
daimesi ile içtimai halinde Riyaset, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi tarafından ifa olunur. 

HAMDİ BEY (Ordu) — Efendim! Bu maddede 
bir şey var. 

(Bizzat Reisicumhur Hazretleri bulunmazlarsa) 
denilmiş zannedersem «bizzat Reisicumhur hazır bu
lunmazlarsa» olacak, ifadede bir zühul olsa gerek. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Pek âlâ muvafıktır. 

REİS — (Hazretleri) kelimesinin yerine «hazır» 
olacaktır. Başka mütalaa var mı? Birinci maddeyi o 
suretle kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

(1) 185 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

I REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
miyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını j icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.». Kabul et-
I miyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el kal-
I dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

I 9. — Hizmeti maksureliler hakkında \( 1 /948) nu-
I maralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni 

mazbatası. (Sıra No. : 174) (1) 

REİS — Onun müzakeresine geçiyoruz. Efendim, 
I tabı ve tevzi olunmuştur, tekrar okumaya! lüzum yok-
I tur. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
I (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler 
I el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
I edildi. 
1 Muallimin ve.Talebenin Askerlikten Tebcilleri Hak

kında 21 Şubat 1338 Tarihli Kanunun Birinci Mad-
I desini Muaddil 26 Kânunusani 1340 Tarihli Kanuna 

I Müzeyyel Kanun 
I Madde 1. — Derecei tahsil itibariyle hizmeti mak

sure şeraitini haiz olanların bu haktan istifadeleri ih-
I tiyat zabiti olacaklarına ve İhtiyat Zabitart Kanununa 
I tabi tutulacaklarına dair taahhüt senedi vermeleriyle 
I meşruttur. Bu yolda senet vermiyen veyja verdikleri 

halde bulundukları hizmet ve vazifede liyakat gös-
teremiyerek ihtiyat zabitliğine namzet olamıyacakla-

I rım kıt'a ve müesseseleri heyeti zabitamjnın mazba
tası ile tahakkuk edenlerin hizmeti fiiliyjei askeriye-

I İcri tam olarak ifa ettirilir. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen kabul edenler {ellerini kal
dırsın... Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edildi. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber 
ve halen silâh altında maksuren hizmet çtmekte bu-

I lunan bilumum efrada dahi şâmildir. 

REİS — Bilumum efrada dahi şâmildjlr. Bir dahi 
I kelimesi ilâvesi lâzım geliyor. Mütalaa va{ mı? Mad

deyi kabul edenler el kaldırsın». Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Kabul edildi. 

I Madde 3. — Bu kanunun ahkâmım icraya Mü
dafaai Milliye Vekili memurdur. 

J (1) 174 Sıra No. lu matbua zaptın s&nuna mer-
I buttur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edildi. 

10. — Harekâtı askeriye mıntıkasında bulunan 
zabıtana aynen bir nefer tayını verilmesi hakkında 
(1/949) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Mil
liye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 
(Sıra No. : 215) (1) 

REİS — Onun müzakeresine başlıyoruz. Kanu
nun heyeti umumlyesi hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edildi. 
Harekâtı Askeriye Halinde Zabitan ve Memurini 

Askeriyeye Aynen Bir Nefer Tayını Verilmesi 
Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Harekete iptidardan itibaren bir 
aydan fazla devam eden ve muharebe ve müsademe
leri istilzam eyliyecek mahiyeti ve hususî ehemmiyeti 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik ve Divanı Muhasebat
ça da tebliğ edilen harekâtı askeriyeye fiilen iştirak 
eyliyen erkân, ümera,. zabitan, memurin ve mensubî-
ni askeriyeye aynen bir nefer tayını verilir. 

REİS — Mütalaa var mı (Hayır sesleri) Maddeyi 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edildi. 

İkinci Madde — İşbu tayının itası harekâtı aske
riyeye fiilen iştirak müddetine maksur olup, mezuni
yet alanların infikâklerini ve harekâtın hitamı takdi
rinde kıtaatın hazarı garnizonlarına avdetlerini mü
teakip kesileceği gibi harekât fasılalarında bir aydan 
fazla kalmak üzere muvakkaten hazarı garnizon ad
dedilecek ınevakie çekilen kıtaata mensup olanların 
da, kıtaatı mezkûre bir aydan fazla bu mevakide kal
dığı surette, bir aydan sonraki zaman için tayınları 
verilmez. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

(1) 215 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

r Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic-
I raya Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur-
I dur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka-
I bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile reye 
I vaz edeceğim. 
I Efendim, ruznamemizdeki on dördüncü maddenin 
I müzakeresine geçiyoruz. 

I 11. — Askerî Ceza Kanununun silki askerîden 
j tart edilenlerin hakkı tekaütleri hakkındaki ahkâmı-
I nm tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 

gelen (3/65) numaralı tezkere ile sabık Kırşehir Me-
I busu Sadık Beyin, mahkûm memurin ve zabitan maa-
I şatı hakkında (2/78) numaralı teklifi kanunîsi ve Ka-
I vanini Maliye Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 187) 

I (D 
I REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
I var mı? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMINA 
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Encümen namına arz 

I edeceğim. Efendim, vazu kanun, muvazzaf olan men-
I subîni askeriyeyi silk askerîden tardı müstelzim ah-
I valden tahzir için Askerî Ceza Kanununun 24 ncü 

maddesi ile silki askerîden tart cezasını, rütbe ve ni-
j şanlarının nez'i ve tekaüt maaşına istihkakın kat'ı 

suretiyle karşılaştırmıştır. Bir zabıta hakkı tekaüt 
I verildikten sonra onun bilâhare yani hali serbestide 
I iken, ika edeceği cürümden dolayı defaten tekaüt maa-
I sının kat'ına gidilmesi, biletraf düşünülecek, icabe-
I derse Askerî Ceza Kanununun metninde veya Askerî 
I Tekaüt Kanununda tadilât yaparak halledilecek bir 
I mesele teşkil eder. Bu itibarla Kavanini Maliye En-
j cümeninin mazbatasının bir kere de Müdafaai Mil-
I liye Encümenine havale edilmesini istirham ederim. 
I Tekaüt Maaşının kat'ını istilzam eden ahval şudur k i : 
I Askerî Tekaüt Kanununun 18 nci maddesi ile Mülki-
j ye Tekaüt Kanununun on birinci maddesinde ifade 

edilir. Bunların her ikisini birden toplayınca ifade et
mek lâzım gelirse, vazu kanun şunu istilzam etmiş
tir : Gerek memurinden, gerek mütekaidinden me-

I zuniyet almaksızın hidematı ecnebiyeye girenlere teb
ligat ifası ile, avdet etmedikleri halde bunlar hakkı 

I tekaüde mazhar olamazlar. Evveîce tekaüt olanlar da 
maaştan sakıt olurlar. Fi zamanına mevcut olan hü-

I küm budur. Fakat bir zabit hali serbestide iken, irti-

I (1) 187 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer-
I buttur. 
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kâb edeceği bir cezadan dolayı tekaüt maaşının kat'-
ına gidilmesi, yeni bir mesele teşkil eder ki, onun da 
yeri, ya Askerî Ceza Kanunu veya Askerî Tekaüt 
Kanununun metnidir. Onun için, bu Kavanini Maliye 
Encümeninin mazbatasının Müdafaai Milliye En
cümenine gönderilmesini rica ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, bu askerî mahiyette olan bir 
kanundur. Müdafaai Milliye Encümeninden geçme
miştir. Bendenizce de Encümenin talebi veçhile bir 
kere de Müdafaai Milliye Encümenine gitmesi fay
dadan hali değildir. 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Mazbatada «Mü
dafaai Milliye Encümeninin teklifi» diye sehvi tabı 
vardır. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim, maaşata taalluku itibariyle Muvazenei Ma
liye Encümeninin de görmesi lâzımdır. Heyeti Ce
hle müsaade ederse gerek Müdafaai Milliye, gerek 
Muvazenei Maliye Encümenleri de görmüş olurlar. 

REİS — Gerek Müdafaai Milliye ve Gerek Mu
vazenei Maliye Encümenlerine tevdii talep olunuyor. 
Bunun hilâfında bir mütalaa var mı? (Hayır sesleri) 
O halde her iki Encümene tevdi ediyoruz. 

12. -— tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 50 nci 
maddesine bazı mevat tezyiline dair (1/755) numa
ralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Dahiliye 
Encümenleri mazbaatları. (Sıra No. : 178) (1) 

REİS — Var, bunun müzakeresine başlıyoruz. 
Efendim, heyeti uınumiyesi hakkında mütalaa var 

mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ka
bul edildi. -

28 Ağustos 1305 Tarihli Tedariki Vesaiti Nakliyei 
Askeriye Kanununun 52 nci Maddesine Müzeyyel 

Mevaddı Kanuniye 

Madde 1. — Bilumum vesaiti naküye tebeddüla
tının makamatı aidesine ihbar muamelesi berveçhiati 
cereyan eder. 

(A) Tedariki Vesaiti Nakliyei Askeriye Kanunna
mesine tevfikan tahrir edilmiş olan insan veya eşya 
taşıyan bilcümle vesait ve edevatı müteharrikenin 
şahsı âhara furuhtunda veya telef olduğunda ve es
babı saire ile elden çıkarıldığında veya sirkat edildi-

(1) 178 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

ğinde veya yeniden mubayaasında, sahipleri tarafın
dan mahalle veya karyesi muhtarına haber verilmesi 
ve muhtarlar tarafından da her ay nihayetinde bu 
vukuatın bir cetvel ile mahallî ahzı askelik şubesine 
veyahut kazası tedariki vasaiti nakliye komisyonuna 
bildirilmesi mecburîdir. Vesaiti nakliye vukuat cet
velini alan ahzı asker şubesi veya tedariki vasaiti nak
liye komisyonu tarafından her nevi vesait için ashabı 
namına bir kayıt vesikası tanzim ve sahiplerine tevzi 
olmak üzere muhtara tevdi olunur. 

(B) İşbu vukuatı re'sen alan ahzı asker şubesi 
ve eşkal ve künye tasrihi suretiyle vasaiti nakliyenin 
ait olduğu tedariki vasaiti nakliye komisyonuna ma
lumat verir. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Efendim, 
son fıkradaki «ahzı asker şubesi ve eşkal» kelimele
ri vardır. Buradaki (ve) fazladır, kaldırılacaktır. Bu 
suretle maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede zikredilen vukuatı 
bir ay zarfında muhtara haber vermiyen vesaiti nak
liye ashabından beher vesaiti nakliye için beş lira ce
zayı nakdî alınır. 

İşbu cezayı nakdî idare heyeti karariyle tahsili 
Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, Vekâletin bu teklifinin ne ka
dar mühim olduğunun malum olduğu zannındayım. 

Sefer planlarının tertip ve tanzim edilmesi için 
harpten evvel vakti hazarda memlekeîin neresinde, 
kimin elinde hangi cinsten vesaiti nakliye olduğu vak
ti hazarda hazırlanmalıdır ki Erkânı Harbiyei Umu
miye o zamandan itibaren bu kuyudata göre yapabil
sin. Fakat bunun bir defada yapılması mümkün de
ğildir. Malumu âliniz hakkı mülkiyet vardır. Herkes 
atını, merkebini, devesini, arabasını, otomobilini is
tediği zaman satar, bu hakkı haizdir. Fakat bu vu
kuat hükümete bildirilmezse, ihbar edilmezse, hükü
met muameleyi yürütemez ve bu muamele yürüme
yince eldeki vesaiti nakliye kuyudatı şayanı itibar 
olmayan bir vesika haline gelir ve devletin umumî 
seferberliğe ait bütün muamelâtı alt üst olur. Vesaiti 
nakliye ordunun ruhunu teşkil eder. Bu kanun bunun 
için teklif edilmişti. Bu kanun iki muhterem En
cümence, Müdafaai Milliye ve Dahiliye Encümenle
rince tetkik edildi. Arkadaşlar bunu dikkatle tamik 
ettiler, İki Encümen arasında bir ihtilâf hâsıl oldu. 
Birinci ihtilâf noktasında Müdafaai Milliyedeki ar
kadaşlarla görüştük ve Dahiliyenin tadiline biz de te-
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mayül ettik ve kabul edilen şekilde Dahiliyenindir. 
Halk doğrudan doğruya memurları, ahzı askerle

ri iz'aç etmektense doğrudan doğruya Dahiliyenin 
bulduğu usul veçhile, muhtar delaletiyle her ayda 
bir yapılacak vukuatı ahzı asker şubesine kaydettir
meyi daha eşlem bulduk, birinci madde kabul edildi. 
Fakat ikinci maddede Müdafaai Milliye ile Dahiliye 
Encümeni ihtilâf etti. Vekâlet Müdafaai Milliye En
cümeninin fikrine mütemayildir. Ve ona taraftardır. 
O da cezayı nakdî miktarıdır. 

Müdafaai Milliye Encümeni ziruh vesait için yir
mi beş diğer ve motorlu vesait için iki yüz lira gibi 
vakti seferde dört yüz lira gibi bir ceza tayin etmiş, 
otomobille haşa huzurdan merkep vesaire gibi da
ha ucuz bir takım vesaiti nakliye arasında fark var
dır. Binlerce lira kıymetindeki buharlı veya motorlu 
vesait ile bir merkebin tahmil edeceği ceza müsavi 
olamaz. Bunun için Müdafaai Milliye Encümeni ce
zayı ehemmiyetli surette ve iki sınıf arasında bir nis-
beti mutedile olarak teklif etmiştir. Dahiliye Encü
meni ise bu cezayı çok görmüştür. Seferde kaydet
tirilmeyen buharlı motorlu küçük veya büyük makine 
veya hayvanlı vesaitten Müdafaai Milliye Encümeni 
elli ile dört yüz lira arasında bir cezayı nakdî alın
masını tâyin etmiş ve Dahiliye Encümeni de bunu 
alettesavi beş liraya indirmiştir. Malumu âlinizdir ki 
motorlu vesaiti, otomobil ve emsali vesaitini kaydet
tirmek için her zaman beş lira cezayı nakdî veımeye 
her babayiğit razıdır. Bunun neticesinde de şu olur : 
Bir taraftan herkesin eşeği, atı, kağnısı, öküzü böyle 
basit vesaiti nakliyesi alınırken, asıl ashabı servet 
kullandığı motorlu vesaitini kaydettirmemek yüzün
den beş lira ile kürtulursa seferberlikte bile onlardan 
istifade edilmez. Binaenaleyh biz bu hususta Dahili
ye Encümeni ile beraber değiliz. Müdafaai Milliye 
Encümeni bu baptaki teklifinin ikinci madde olarak 
müzakere edilmesini bendeniz şekil olarak arz ediyo
rum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMI
NA İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Encümen de aynı 
mülahazaya iştirak ediyor efendim. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA ATÂ BEY 
(Niğde) — Efendim, Tedariki Vesaiti Nakliye Ka
nununun hükümetin teklifindeki şeklinde vesai
tini bir ay zarfında kayıt ve terkin ettirmeyen 
eşhastan zîruh hayvanlar vasıtasiyle cerredilen 
arabalardan her biri için yirmi beş lira ceza verilme
si esası teklif olunuyor. Sonra motorlu vesaiti nakli
ye için de iki yüz lira ceza alınıyor ve bu seferberlik

te daha fazla teşdit olunuyor. Dahiliye Encümeniniz 
esasen vesaiti nakliyenin miktarım tespit ve bir elden 
diğer ele geçmesi vazaifini hükümetin vazaifi asliye
sinden gördüğü için ahaliye bu vazaifin tahmilini çok 
ağar görmüştür. Bu itibarla bunu tadil etmiştir. Re
cep Beyefendinin buyurdukları veçhile kanun bu va
zifeyi muhtarlara tahmil ediyor ki, muhtarlar bir ay 
zarfında mahallesi veya karyesi dahilindeki vesaiti 
nakliye bedelâtından dolayı ahzı asker şubelerine ve
yahut tedariki vesaiti nakliye komisyonuna malumat 
versinler ve halkı da muhtarlara malumat vermeye 
mecbur kılıyor. Çünkü hükümetin, tedariki vesaiti 
nakliye komisyonunun, eldeki vesaiti nakliyenin, bir 
elden diğer ele geçmesini takibine imkân olmadığın
dan bu zarureti kabul etmiştir. Ancak ceza olarak 
tayin olunacak miktar için Dahiliye Encümeniniz ah
kâmı mevcudenin birisine temas ettirmek zaruretini 
görmüştür. O da bunların heyeti mecmuasını evamiri 
devlete, nizamatı devlete mugayir hareket telâkki et
tiği için ve buna da İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nunu ancak beş lira cezayı nakdî kadar bir ceza tak
dir ettiğine göre, bu esasatı hukukiyeden inhiraf et
memek maksadiyle beş lirayı muvafık görmüştür. 
Ve bunu ahkâmı mevzuamıza da gayet muvafık gör
müştür. Onun için Dahiliye Encümeninizin noktai 
nazarı budur. Yoksa buyurdukları varittir. Daha faz
la miktarda olursa şüphesiz ki herkes bu cezadan 
korkarak vesaiti nakliyesini vaktiyle haber verir. Fa
kat Dahiliye Encümeninin tetkik ettiği nokta, ahkâ
mı mevzuamıza mugayir olmamak cihetidir. Heyeti 
Celile ne şekilde kabul ederse o suretle olur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, iki Encümenin vekâletle nok
tai nazarları arasındaki farkın esasındaki telâkkiye, 
Atâ Beyefendinin izahatından sonra daha vuzuhla 
muttali oldum. Bendeniz bu noktai nazarın esasına 
da muvafık değilim. Gerek esası, gerek kanunun ame
lî noktasından Müdafaai Milliye Encümeninin teklif 
ettiği gibi, yapılması daha muvafık olur. Bunu kısa
ca bir daha tavzih edeceğim. Buyuruluyor ki, vesaiti 
nakliyesini hükümete gelip, haber vermesi, kaydet
tirmesi, bunları takip etmek hükümetin vazaifi asli
yesinden iken, ahali kendi aldığı sattığı şeylerin vu
kuatını gelip haber vermeye icbar ediliyor. Bunu ta
kip etmek için muhtarları koyduk. Cezayı nakdîyi 
de az çok bu telâkkiden dolayı nisbeten haiff koy
duk. Sonra buyuruyorlar ki, bu olsa olsa evamiri 
devlete mugayeret mahiyetindedir. Evamiri devletin 
ahkâmı umumiyemizde natık olduğu cezaya muvazi, 

— 656 — 



t : 110 30 . 5 . 1926 C : 2 

ve amıala muadelet tefmil edecek bir ceza düşündük 
ve beş lira koyduk. Bendenizce bu, hiç bir vakit hü-
kttmete müteveccih vazaiften olmadığı gibi ve dünya
ma hiç bir yerinde böyle olmadığı gibi, evamiri dev
lete mugayeret gibi hafif bir cürüm telâkki edilmez. 
Biz, seferberlik ilân ederiz, yalnız vesaiti nakliye de
ğil, memleketin bütün evlâtlarını silâh altına topla
rız. O vakitte hükümet birer birer gitsin her neferi 
bükün, Mehmet'i, Ahmet'i kolundan tutup getirsin. 
Bu bittabi böyle değildir. Tevzi pusulaları herkesin 
ellerine gönderilmekle beraber sureti umumiyede ilân 
edilir. İfân edildiği vakit, şu şu senelerin efradı çağı
rtıyor deyince o efrat icabete mecburdur. Çünkü 
hükümet yalnız seferberlik meselesini tanzim etmek 
ve o işlerin vakti hazarda ihzaratmı yapmak için me
mur kullanır. Yoksa her ferdi ayrı ayrı takip sure
tiyle işleri tanzim etmekte hiç bir hükümet başa çı
kamamıştır. Onun için bizzat tahammül etmek mec
buriyetindedirler. Bu suretle vesaiti nakliyesini ihbar 
etmekte o külfetlerden birisidir ve vatani bir borç
tur. Bunun, evamiri devlete mugayir hareket edenler 
gibi, umumî bir telâkkiye tabi tutulmasına bendeniz 
taraftar değilim. Evamiri devlete mugayir hareket 
edenler malumu âliniz sınıf sınıftır. Meselâ, sokakla
ra tükürülmesin diye şehremaneti bu veya buna mü
şabih bir emir neşreder. Buna kuvvei müeyyide ola
rak ve sırf umumî devlet nüfuzunu takviye etmek için 
ufak bir ceza konulmuştur. Sonra müddeiumumi, ya
hut müstantık, yahut mahkeme şahit olarak bir zatı 
çağırır, gelmediği takdirde cezayı müstelzim olur. 
Bunun da muadil kuvvei teyidiyesi daha ağır olarak 
konmuştur. Çünkü bu tevzii adaleti tenrin edecek bir 
emri devlettir, o da başkadır. Ötekinden farklıdır. Bu 
emri devlet ise, vesait! nakliyesini herkesin kaydet
tirmesi tarzındaki emri devlet ise, erkânı harbiyenin 
esasını ve tonajlarını hesaplarım teşkil ettiği için, bir 
seferin zaferle veya aksi İnhizamla tecellisini mucip 
olacak Mr emri hükümettir. Böyle bir emri hüküme
ti infaz etmek için, kuvvei teyidiye her halde kuvvet
li olmalıdır. Ondan başka demin arz ettiğim gibi, bir 
merkebini yazdırmayanla, bir otomobilini yazdırma
yalım müsavi cezaya maruz kalması, zannediyorum 
ki nasafet ve madefete muvafık düşmez. Onun için 
Müdafaa! MiIBye Encümeninin teklifi öküz, kağnı, 
çift arabası gibi, vesaitin beheri İçin yirmi beş lira, 
motorlu vesaitin beheri için iki yüz Ura ceza koymuş
tur. Çünkü Müdafaai Milliye Encümeninin nokta! 
nazarına göre bir araba üç parçadan mürekkeptir. 
İki öküz ve bir kağnıdan yirmi beş liradan, demek ki 
koşulmuş bir kağm arabası için yetmiş beş Ura ce-
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zayi nakdi almıyor. Bu ağır bir şeydir. Şu halde bir 
arabadan yetmiş beş Ura ahuca bir otomobilden dahi 
ekaüi iki yüz lira almak lâzım gelir. Hatta Müdafaai 
Milliye Encümeni otomobilleri de tasnif edelim, cins 
cins koyahm diye düşündü. Bu kabili tefrik olmadığı 
için müsait göremedim. Alelumum beheri için İki 
yüz lira denmiştin Sonra seferde kaydettirmemek bü
tün bütün cezayı muciptir. Cezalar tazMf edilmiştir. 
Şu halde Dahiliye Encümeninin usulü kaydın tarzı 
teklifi için koyduğu ahkâm münasip olmakla bera
ber cezada, kuvvet teyidiye bahsinde bebemahal Mü
dafaai Milliye Encümeninin nokta! nazarı tasvip 
edilmelidir. Kanaati acizanem budur efendim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Otomobiller
de temavüt var, yüz liraya kadar dersek takdirî olur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Müsaade buyurursanız bir araba yet
miş beş lira olursa, bir otomobilin en ucuzunda iki 
yüz Ura tatbik etmek en ucuzdur. Şu miktara kadar 
dernekte şu hata olabilir. Erzincan'daki bir otomobil 
bir memurun müşahede ve mikyası ile, İzmir'deki bir 
otomobil hakfcmda başka bir memurun müşahede ve 
mikyasını telif etmekte umumî bir yol yoktur. Onun 
için motorlu vesaitten mutlak olarak flti yüz ura de
mek kâfidir efendim. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, Dahiliye Encü
meninizin tâyin ettiği cezayı nakdîler vakti hazar 
içindir. Seferberlikte zaten ahkâm şiddetlenir. Sefer
berlik ilân olunduğu zaman vesaiti nakkye hakkında 
şehid cezalar vardır. O mevzubahis değildir. Dahili
ye Encümeni o ciheti nazarı itibare almamıştır, yal
nız vakti* hazar için düşünmüştür. Bir de Encümen 
şuna kani olmuştur ki, bu cezalar ne miktarda tâyin 
ve takdir olunursa olunsun, her halde bü işin memu
rini mttteaAtkası tarafından sık sık teftiş: ve yoklama 
edilmesi mecburiyeti de vardır. Çünkü bunlar vazi
felerini hüsnü ifa etmezlerse, haber vermezlerse böy
le bîr seferberlik okluğu zamanda eMö mükemmel 
bir vesaiti nakliye defteri de bulunmuş; olmaz. Her 
halde bu işin memurini müteallikası tarafından teftiş 
ve yoklaması lâzım geldiği kanaatindeyim. Onun için 
Encümen cezanın teşdidinden ziyade işin şiddeti* ta
kibi lâzım geldiği kanaatindedir ve o mülâhaza ile 
bu miktarı tâyin etmiştir. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Atâ Beyefendiye bilhassa teşekkür ede
rim. Bu nokra etrafında ne kadar karanhk nokat var
sa tenvir etmek için fırsat ve vesile bah^ buyuruyor
lar. Hakikaten doğrudur. Memurla? bunları kaydet-
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ineli, tescil etmeli. Bunlar hakkında geçen sene He
yeti Celilenize bir kanun arz ettim ve bu vesaiti nak
liyenin tahrir vesair muamelâtına çıkacak komisyon
lar için eskiden harcırah yoklu. Bir fuzulî iş gibi 
telâkki edilirdi. Bunlar için harcırah da tespit edildi. 
Fakat bunlar senede muayyen zamanda - bütün mil
letin vesaiti nakliyesini düşünün - malumu âliniz biz 
öküzleri, arabaları, kağnıları sayıp, cins ve miktar
larına göre, tespit etmek hususunda yalnız vesaiti 
nakliye tedarik komisyonunu çalıştıracak olursak, 
tahrir işinde bir defa insanları saymak hususundaki 
müşkülâtı nazarı dikkate alalım. Ondan sonra hay
vanları tespit için ne kadar müşkülât çıkacağını dü
şünelim. Malumu âliniz tarafeyn bunun için çalışma
lıdır. Hükümet zaten mükelleftir, muamelesi devam 
etmektedir. Arz ettiğim gibi yeni bir kanunla bunla
rın harcırahlarını dahi temin ettik, tşi daha ehemmi
yetle takip ediyorlar. Fakat şu varki senede bir defa 
gidecek, iki senede bir defa gidecek, komisyonun ya
zacağı miktar o zaman zarfında o kadar müşkülâta 
duçar olur ki, senelik cetvellerin alt üst olması ihti
mali vardır. Onun için bunu halkta bir itiyadı tabiî 
haline getirmek ve halkı kendi vesaitini alıp sattıkça, 
tebeddülat oldukça muhtarı vasitasiyle haber verme
ye sevketmek ve bu itibarla seferberliğin teshiline 
halkı bizzat hadım kılmak lâzım bir şeydir ve bu, 
itiyat haline gelmezse, yalnız jandarma, yalnız me
murlar gidip hayvanları, arabaları sayacak biz de he
saplan buna istinaden yapacak olursak zannederim 
ki Atâ Bey bunda bendenize iştirak ederler. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, bendenizde Da
hiliye Encümeni Reisi muhtereminin fikrine iştirak 
edeceğim. Cezaların ağır olması bunların her halü
kârda kabili tatbik olduğunu göstermez. Bir çok va
kit hatta hayatını ifna eden idam cezası ile tehdit et
mekte olduğumuz öyle zamanlar olmuştur ki, bunu 
bile göze aldırıp yapacaktan şeyi yapmışlardır. Ce
zanın ağır olmasından ziyade bu işin sureti daimede 
takip olunmasıdır ki, en müessir vasıtadır. 

Şüphe yoktur ki bu ceza cürmün hafif olduğun
dan dolayı değildir. Cürüm haddi zatında evamiri 
hükümete itaatten çok fazla büyüktür. Yani vatan mü
dafaasına taalluk eden bir mesele olduğundan dolayı 
büyük mikyasta nazarı itibare alınabilir. Fakat halkımı
zın seviyesini düşününüz ve şimdiye kadar da bu gibi 
mesailde itiyatsızlığım ve lâkaydisini ve sonra da mer
kep için koyacağınız yirmi beş lirayı düşününüz. Hiç 
şüphe yoktur ki, eğer hakkiyle tatbik edilecek olursa, 
belki bir köylü bir defa yirmi beş lira cezayı nakdîyi 

verecektir, çünkü kanunun neşrinden haberdar ol
mayacaktır. Sattığı hayvandan dolayı bir defa beş li
ra verecek, sonra belki bir defa daha beş lira vere
cektir. Bir defa daha verecek yine yirmi beş lirayı 
bulacaktır ve maksadı hiç şüphe yoktur ki temin 
edecektir. Bunun en eşlem tariki, takibe memur olan
ların gayet şedit cezalara çarptırılmağıdır. Onlar bi
hakkın vazifelerini ifa etsinler, zavallı halk eğer ta
kip biraz şiddetli olursa bu hafif ceza ile çok çabuk 
yola gelir. Onun için bendeniz cezanın aynen ipkası
nı rica ediyorum. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Beyefendiler, pek mü
him ve pek zarurî olan ve vatanî bir ihtiyacı tatmin 
eden bu cezalar pek ağırdır. Bunların usulü ilânı ve 
halka usulü tefhimi kavanîni saire gibi icra edilirse 
halk, bilhassa köylü bundan haberdar olamaz. Her 
ferdin bunu anhyabilmesi için müstesna surette bun
ların ilânının ve herkese ayrı ayrı tefhimini bendeniz 
rica ediyorum. Hükümetin bu hususta bir tedbir al
ması lâzımdır. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Efendim, bende
niz, Müdafaai Miliye Encümeninin mi yoksa Dahi
liye Encümemnin mi maddesinin reye vaz'ı hakkında 
söz söyliyecek değilim. Bir takrir yazdım, o takririmin 
kabulünü rica edeceğim. Dahiliye Encümeninin mad
desine göre vukuatını bir haftaya kadar muhtara ha
ber vermiyen vasaiti nakliye ashabından cezayı nakdî 
alınır diyor. Vesaiti nakliye ashabı muhtara haber ve
rir de muhtar muamele yapmazsa, bunu nasıl ispat 
edecek? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Birinci maddede vardır. 

EYÜP SABRİ BEY (Devamla) — Hayır efendim, 
maruzatım muhtar ile vesaiti nakliye ashabı arasında 
haber verdi, vermedi, kaydettirdi, ettirmedi gibi bir 
ihtilâf hasıl olursa, bu ihtilâfın hali için bir çare dü
şünmek hususuna aittir. Onun için vesaiti nakliye as
habı muhtara haber verdi mi, muhtara haber verdiğine 
dair bir ilmühaber almalı onunla isbatı müddea etmeli, 
yahut ilmühaberle ispat edemezse kendisini o zaman 
duçarı mücazat etmeli. Bu maksadı tenlin edecek bir 
takrir takdim ediyorum. Bendemiz vesaiti nakliye sa
hibiyim, bir arabam var, arabamı sattığımı muhtara 
haber veriyorum, yanımda şahidim yok. Muhtar haber 
vermemiş, sonra Hükümet beni yakahyarak «sen ara
banı sattığım haber vermedin, ceza vereceksin» diye
cek. Halbuki ben haber vermişim, muhtar bana bir il
mühaber vermeli... Binaenaleyh takririmin kabulünü 
ve maddenin ona göre tashihini rica ederim. 
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ATÂ BEY (Niğde) — Eyüp Sabri Bey biraderimi
zin endişe ettikleri cihet varit olmasa gerek. Muhtar 
bir memurdur. Vesaiti nakliye ashabının verdiği ma
lumatı Hükümete haber yermeyen muhtar hakkında 
muamelei kanuniye ifa edilir. Yani vesaiti nakliyesini 
sattığım muhtara haber verirse» muhtar da kaydetmek
ten imtina ederse demektir. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Muhtara haber 
verir, muhtar da yazdım der, fakat unutur yazmaz. 
Ahzı asker şubelerine malumat vermez. Muhtar, bana 
haber vermedi diye inkâr edebilir. Bu haller varittir. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, bu vazifeyi ifa 
eden muhtarın okuyup yazmayı bitmesi lâzımdır. Ya
hut okuyup yazan bir kimseyi yanında bulundurması 
icap eder. Mahalle veya karyede birisi elindeki vasaiti 
nakliyesini başka birisine sattığı vakit muhtara haber 
verecek muhtar da bu vukuatı cem ve telfik edecek ay 
nihayetinde şubeye götürecektir. Bu muameleyi şubede 
yaptırdığına dair oradan ayrı ayr vesikalar alacak ve 
ashabına tevdi edecek. Meselenin sureti cereyanı bun
dan ibarettir. Muhtar eğer bu vazifeyi yapmazsa, halk 
elbette müşteki olacak ve Hükümet tarafından vazife
sini ifa etmeyen muhtarlar hakkında muamelei kanu
niye ifa edilecektir. 

ABDÜLHAK BEY (Erzincan) — Efendim, ben-
denizin söyüyeceklerimden bir kısanını muhterem Eyüp 
Sabri Beyefendi söylediler. Bu, hakikaten varittir. 
Çünkü kendisine ceza terettüp eden köylüler, halbuki 
vazifesini yapmayan muhtardır. Ceza köylüye terettüp 
ettiği hakle beriki ceza görmiyecektir. Binaenaleyh 
Sabri Beyin fikirleri muvafıktır, ona muhakkak kuv
vet teyidiye koymalıdır. 

İkincisi; Şükrü Beyefendi buyurdular ki, bizde 
halk vesaiti nakliyesini Hükümete haber vermeyi iti
yat edinmemiştfc. Bendeniz bunun pek varit olmadı
ğım zannediyorum. Çünkü bir defa tedariki vesaiti 
nakliye Kanunu vardır. Bu muameleye halk seneler
den beri itiyat hasıl etmiştir, bununla muamele yap
mıştır, he rhalde halk bunu biliyor, yani itiyadı var
dır. Yalnız biz o itiyadı bir cezayı nakdî suretiyle te-
yid ve onu tamamen bir mecburiyete sevkediyoruz. 
Bendeniz bu noktada Müdafaa» Milliye Encümeni ile 
hemfikir bulunuyorum, 

Sonra yine Şükrü Beyefendi buyurdular ki, müca-
zatı cismaniyeden idam cezası büe müessir olmadığı 
halde, cezayı nakdî ne suretle müessir olacaktır? Onun 
müessir olmadığı yerde bunun müessir olmasının im
kânı yoktur. Bendeniz bunun aksini görüyorum. 

Ekseri idam cezalan vesaire ferdin şahsınadır. Cezayı 
nakdî ise, daha müessirdir. Çünkü bütün efradı aileye 
taalluk ediyor, daha müessirdir. Binaenaleyh bunun 
cezasının ziyade olması kanunun hüsnü tatbikine her 
halde medar olur efendim. j 

TAHİR BEY (Giresun) — Efendim, her İki arka
daşımızın buyurdukları veçhile böyle bir ilmühaber 
alınması çok lüzumludur. Cezayı nakdi verecek mal 
sahibidir, vazifeyi yapacak olan ise muhtardır. Muh
tar unutur, yahut ihmal eder, zarar gelecek olan vasa
iti nakliye sahibidir. Ancak, bu ilmühaberi arzu eden* 
ler alsınlar, bu ciheti bendeniz arz ve maddenin o yol-ı 
da tanzim edilmesini teklif ediyorum. Arzu edenler 
meccanen ve pulsuz ilmühaber alsınlar. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Efendim, ka
nunlarımız meyanında layıkiyle tatbik edilemeyen bu 
gibi bazı ahkâm vardır. Meselâ nüfus vukuatı üzerin-* 
deki ahkâm. Tevellüdat ve vefiyat. Şimdi bir lâyiha 
vardır, önümüzde. Nüfusu mektume üzerindeki ceza
yı nakdîlerin affı gibi. İşte bu bunun gjjbidir. Memu
rini Muhakemat Encümenine bu gibi evrak hergün 
gelmektedir ki, Heyeti ihtiyariyeleri lüzumu muhake
me karan ile mahkûm etmektedir. Onun için bu ne 
suretle tatbik edilecektir? Köylü kendisi vesaiti nak
liyesini sakhyabiiir. İlerde meydana çıktığı vakit ben 
heyeti ihtiyariyeye haber verdim de, sonra heyeti ih
tiyarîye, ben haber almadım der. Sonra {cezayı nakdîn 
ler. Buyuruldu ki köylümüz ekseriyetle kanunlarımıza 
vakıf değildir, cahildir. Ceza çok büyüktür. Esasen 
köylü için konulan ceza beş İradır. Merkebi olan, ökü
zü olan için. Fakat motorlu vesait için her halde 
bu cezayı yükseltmek lâzımdır. Onun için bu madde
nin Müdafaa! Milliye ve Dahiliye Encümenlerine ia
desini teklif ediyorum. 

MÜDAFAA! MILLÎYE VEKİL! ^ECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, Recep Zülıtü Beyefendinin bu
yurduklarından gayn arkadaşların buyur^uklarmı tah
lil ettim. Aşağı yukan cezayı nakdîyi biraz yüksekçe 
buluyorlar. Bunda bir haddi mutavassıt bulunursa 
halledileceği kanaatindeyim. Bir de diğer bir arkada
şım ihbarın bir vesika ile teyidi hakkında bir teklifle
ri vardır. Atâ Beyefendi arkadaşımız lüzum görmedi
ler. Binaenaleyh bendenizce bir mahzur yoktur. Tak
rirler okunursa halledilir. Biz diyoruz ki hayvan ile 
cerredilecek arabanın beherinden yirmibeş Ura ve mo-* 
tortu vesaitten ikiyiiz lira, vakti sefer olursa iki misli 
olur. Bazı rüfeka, yanımda oturan Abdullah Bey bu
nu mutavassıt bir hadde indirmek tekMfindedir. Böyle 
mutavassıt bir hadde inerse yine bendeiıizce maksat 
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basıl otur. Yatan beş lira gibi cezayı nakdî bu mah-
zuru izale edeme*. Bendenizin bir teklifim var. Encü
mence yazılırken, zühul edilmiştir. Vasaitini bir ay 
zarfında muhtarlara ihbar ve kaydettirmeyenler veya 
yanlış kaydettirenleri de koymalıdır. Yanlış kaydet
tirmenin de mahzuru vardır. Benim bir benz otomo
bilim vardır, ford otomobil diyerek nevi ve cinsini 
değiştiririm, bu nokta için kıuvvei teyidiye olur. 

REİS — Efendini, başka söz isteyen var nu? (Ha
yır sesleri) Şu halde madde hakkında müzakere kâfi 
görülmüştür. Binaenaleyh takrirler okunacaktır. 

Riyaseti CePeye 

İkinci Madde — Vasaitini bir ay zarfında kayıt 
veya terkin ettirmeyen eşhastan atideki cezalar alınır. 

Hayvanatın her birinden 10 Lira 
Arabaların her birinden 10 Ora 
Motorlu vasaiti nakliyenin her birinden 100 Lira 
Vakti seferde bu miktarlar iki kat alınır. 
İkinci maddenin yukarıdaki veçhile tadilini teklif 

ederim. 
Trabzon 
Abdullah 

Riyaseti Celüeye 
İkinci maddenin ikinci satmadaki (muhtara haber 

vermeyen) ibaroâng (muhtara haber vererek ilmühaber 
almayan veya haber verdiğini isbat edemeyen) şekb»-
de talihini teklif ederim. 

Konya 
Eyüp Sabisi 

Riyasete 
Madde 2. — Vasaiti bir ay zarfmda kayıt ve ter

kin ettiremeyen eşhastan ziruh vesaiti nakliye ve bun
lar va&tasiyJe cerredilen arabalarından her biri için 
<m İ m kadar ve (A) fıkrasında zikredilen motorlu ve
saiti nakliyeden her bûi için yüz İra cezayı nakdi ah-
ntt.Ün,.. 

İkinci maddenin yukarıda yazılı şekilde kabulünü 
arz ve teklif eylerim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti CeHleye 
Müdafaai MilHye EncÂkneninin ikinci maddesin

deki yirmibesin ona ve iki yüzün dahi altmışa tenzih' 
^ kabulünü teklif edecim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Riyaseti CeHleye 
DahiHye Encümeninin ikinci maddei mvaddelesi 

yerine kanunun kuvvei müeyyidesi olmak itibariyle 
Müdafaai Milliye Encümeninin ikinci maddesinin ka
bulünü teklif ederim. 

Kocaeü 
İbrahim 

Riya&eti CeMleye 
Muhtar İle vasaiti nakliye ashabı arasında (Yek

diğerine atfı cürüm eylemek gibi) ihtilâf zuhuru muh
temeldir. Bu ihtilâfın mahkemece hani lâzım geldi
ği için ikinci maddenin berveehiati kabulünü teklif 
eylerim: 

Madde 2. — Birinci maddede zikredilen vukuatı 
bir ay zarfında muhtara haber vermeyen vasaiti nakÜ-
ye ashabından işbu vasaitin kuvvet ve derece! ehem
miyetine göre hükmen yirmlbeş liradan yüz Uraya ka
dar cezayı nakdî alınır. 

Ankara 
İhsan 

Riyaseti Celleye 
İkinci maddede haber vermeyen kelimesinden son

ra (veya yanlış haber veren) cümlesinin de ilâvesini 
teklif ederim. 

İzmir 
Ahmet Münir 

REİS — Efendim, selâmeti müzakere için müsaa
de buyurursanız bu teklifleri tasnif ederek reyinize arz 
edeyim. Şimdi Abdullah Beyin teklifi var. Abdullah 
Beyin teklifinin ilk fıkrasında «Vesaitini bir ay zar
fında kayıt veya terkinî kayıt ettirmeyen eşhastan» 
diyor. Yani Dahiliye Encümeninin muhtara haber ver
mek yolunda yaptığı tadilin tağyirini teklif ediyor. 
Müdaf aai Milliye Encümeninin şeklini kabul ediyor
lar. Yani muhtarı biç tavsit etmek islemiyorlar. Bu 
mealde bir teklif daha vardır. Yozgat Mebusu Hamdi 
Beyto, o da aynı mahiyettedir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim^ şu 
cihet halledilsin. Cezayı nakdîyi kim hükmedecek? 
Evvelâ bunu halledelim. 

REİS — Rica ederim. Şimdi esas itibariyle vasaü 
sahibinin muhtarı tavsit etmeyerek doğrudan doğruya 
kayıl ve terkin ettirmesi esasjm kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsm-. 
Kabul ohmmanT'şfor: 

Şu halde Dahiliye Encümeninin tadUi ük fıkrada 
baki kalıyor. Sonra cezayı nakdilerin miktarı hakkı»-
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da da Abdullah Beyin takririnde kayıt var, tekrar 
okunma. 

(Abdullah Beyin takriri tekrar okundu,) 
REİS — Bu teklifi nazarı mütalaaya alanlar lütfen 

«1 kaldıran... Nazarı mütalaaya atmayanlar lütfen el 
kaldırsın... Bu teklifi nazarı dikkate alanlar lütfen »ya
ğa kalksın... Nazarı dikkate almayanlar ayağa kalk
an*.. Takrir nazarı dikkate alındı. 

(Eyüp Sabrı Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri nazarı mütalaaya alanlar el 

kaldırsın... Nazari mütalaaya almayanlar el kaldıran... 
Nazarı mütalaaya alındı. 

Hamdi Beyin bir takriri var. 

HAMDİ BEY (Bozok) — Abdullah Beyin teklif
leri ile birleşmiştir efendim; 

REİS — Evet. 
(Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takriri tekrar 

okundu.) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — O mesele halloldu. 

REİS —Evet. 
(Kocaeli Mebusa İbrahim Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
(Ankara Mebusu İhsan Beyin takriri tekrar okun

du.) 
REİS — Hükmen demek istiyorlar, «rar ediyor 

musunuz İlıcan Bey? 

İHSAN BEY (Ankara) — Efendini, haber verdi 
miydi, vermedi miydi diye ihtilâf zuhur eder. Bu ih
tilafı hat «tin mahkemeye gitmesi lazımdır. 

REİS — Cezayı nakdînin hükmen takdiri lafzım 
teklif ediyorlar. Bu teklifi nazarı mütalaaya alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Nazarı mütalaaya alınmıştır. 

Efendim! Münir Bey teklifinde (ve yanaş haber 
veren) keMmeeman ilâvesini teklif ediyor. Bu teklifi na
za» mütalaaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Al-
mayantar elerimi kaktırsın... Nazarı mütalaaya abn-
mşBf. Efendhny nazarı mütalaaya ahrian takrirlerle 
beraber maddeyi Encümene gönderiyoruz. Şu kadar 
ki e» son tetkik eden Encümen, Dahiliye Encümeni 
olmak itibariyle oraya- gönderiyoruz. Müdafaa» Müti-
ye Vekâletinin iştirakine lüzum var mıdır? (Hayır ses
leri) Şu halde Dahiliye Encümenine göndereceğiz. 

Efendim! Donla tayini esami ite reyinize arz olu
nan beş kanun hakkında «ey vermeyen arkadaş varsa 
lütfen versin, İstihsal ara hitam bulmuştur. 

EfsMdhH ruzaamenm 36 acı maddesini mnizakere" 

Efendim, ruasnamenin 36 ncı maddesini müzakere 
baskyoruz. 

13. — Zahitlerin ve askerî memurların hayvan 
teçhizatlarının tedâriki hakkında (İ/9ÜÖ) numaralı 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye v\e Muvaiehd 
Maliye Encümenleri mazbataları. (Sıra jWo. 219) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmdtı Söz isteyen 
var im? (Hayır sesleri*) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kakarsın... Kabul etmeyenler iri kaldırsın».. 
Maddelere geçthnesi kabul edihniftir. 
Zabitan ve Memurini Askeriyenin Bazı Teçhizat» 

Şerefiyesinin Sureti Tedarikine Daü/ Kanun 
Birinci Madde — Erkân, Ümera, zabitan ve memu

rini askeriyeden ihtiyacı olanlara, dürbün, rdvolver 
ve teferruatı ve eğer tedariki için Müdafaai Milliye Ve
kâleti emrine 1926 Müdafaai MilBye bütçesinin 641 
ve 643 neti fasıllarında mevzu tahsisattan ceman yüz-' 
bin İraya kadar avans İtası ve işbu avans hesabı, ken
dilerine teçhizatı mezkûreden verilecek eritân, ümera 
ve zabitan ve memurini askeriye maaşaiıOdan teçhizat 
bedelinin mukassatan tevkifi suretiyle sene nihayetine 
kadar tesviye ve ifa olunur. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Kaç taksitle ola
cağı züBreanmek lazım gelirdi. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜME&l MAZBA
TA MUHARRİRİ ŞAKIR BEY (Çatalca) — Hacet 
görmedik efendim, çünkü alınacağı zanmui makim de
ğildi. Sene nihayetine altı ay kalmış olunsa altı ayda 
itfa edilecektir, sekiz ay kalmış olursa sepz ayda itfa 
edilecektir. Bu itibarla azamî zamanı tayin ediyoruz. 
Fakat kaç taksitte olacağım zikre hacet görmüyoruz. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Eğer üç ay kala
cak olursa, üç taksitte itfaya imkân va^ mıdır? Bir 
suhulet olacaksa başka bir tarz bulmak Iâzıındı. Üç 
ayda, iki ayda veremez. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ HECEP BEY 
(Kütahya) *— Bu kanun çdenktan ve yen» sene İAnut 
edip de Devletin parası olduktan sonr% senenin ili 
günü bu parayı ikmal edip de önad ay da taksitleri eda 
etmeye Mantı yoktur. Fakat Abdullah Beyefendinin 
korktukları nokta zannediyorum ki, her hangi bir sn-
nette paranın tediyesi teahnur ederse taksitler ağöla-
şır ve bu kanuna istihdaf edüen gaye yaf^amaz *e za
bitan çok ağır külfete maruz katuv Bu doğrudur. Fa
kat beK Muvazene» Maliye Encümeninde bunu konuş-

——————>^___—. t 

(1) 219 Sıra No. tu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

— 661 — 



t : 110 30 . 5 . 1926 C : 2 

tuğumuz zaman başka türlü bir şey bulamadık. Çünkü 
malumu âliniz tahsisatın bir seneden diğer seneye 
devredilmesi meselesi vardır. Hatta ihtiyaç ikiyüz bin 
liralıktı. İkinci maddeyi mütalaa buyurduğunuz zaman 
anlayacaksınız. Diğer yüz bin lira için diğer fasıldan 
Devletin parası olursa ilk aylar zarfında, olmazsa da
ha sonra alıp, 8, 9, 10 taksitte bunu eda ettirmeye ça
lışacağız. Fakat bu buyurdukları para olmaz ve vaktin
de verilmezse üç taksitte bu işin yapılması lâzım ge
lecektir. O vakit bu kanundan istifade etmeyeceğiz. 
Benim niyetim bu parayı hiç almamakla beraber ge
lecek senenin imkânı malîsine göre yeni bir teklif yap
mak mecburiyetindeyim. Bendeniz başka bir çare ta
savvur edemiyorum. Şakir Beyefendinin buyurdukları 
doğrudur. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — O haMe mesele 
yoktur. 

REİS — Başka mütalaa var mı? (Yok sesleri) Bi
rinci maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — 1926 Müdafaai Milliye bütçe
sinin altıyüz elliikinci faslının ikinci teçhizat madde
sinden yüz bin liralığa kadar dürbün, rövolver ve te
ferruatı ve eğer mubayaa ederek erkân, ümera, zabı
tan ve memurini askeriyeden ihtiyacı olanlara bedeli 
1927 senei maliyesi zarfında maaşlarından mukassa-
tan bittevkif ödenmek şartiyle maliyet fiyatı üzerinden 
itaya Müdafaai Milliye Vekâleti mezundur. İşbu su
retle 1927 senesinde dürbün, rövolver ve teferruatı ve 
eğer satış bedelâtından vuku bulacak istirdat 1927 büt
çesine irat kaydolunur. 

REİS — Mütalaa var mı? İkinci maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Dürbün ve rövolver ve eğer 
bedelâtından borcunu kısmen veya tamamen tediye 
etmeksizin ordudan ayrılan veya vefatı vuku bulan 
erkân, ümera, zabıtan ve memurini askeriyenin zim
metleri tekaüt veya eytam ve eramil maaşlarından tev
kif en ve maaşları yoksa emvali menkule ve gayri-
tnenkullerinden Tahsili Emval Kanununa tevfikan tah
sil olunur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isteyen var 
mı? Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

I Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmım icraya 
I Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Besinci maddeyi kabul edenler el kaldır-
I sm... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş-
I tir. Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el 
I kaldırsın... Kabul etmeyenler et kaldırsın... Kabul edil-
I mistir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Tahsisat var, tayini 
I esami ile reye konmak lâzımdır. 
I REİS — Efendim, esasen bütçede mevzu bir tah-
I sisatın sarfıdır. Tayini esamiye lüzum yoktur. 

I 12. — Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 50 nci 
I Maddesine Bazı Mevat Tezyiline dair (1/755) Numa-
I ralı Kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Dahiliye 
I encümenleri mazbataları. 

I REİS — Efendim, Vesaiti Nakliye Kanununa ait 
I demin Encümene gönderdiğimiz madde gelmiştir, oku-
I nacaktır: 
I Madde 2. — Birinci maddede zikredilen vukuatı 
I bir ay zarfında muhtara haber vererek ilmühaber al-
I mayan veya haber verdiğini ispat edemeyen veya yan-
I hş haber veren vesaiti nakliye ashabından beher Iıay-
I van ve araba için onar ve beher motorlu vesaiti nak-
I liye için yüzer lira cezayı nakdî alınır. 
I İşbu cezayı nakdî vakti seferde iki kat olarak is-
I tiyf a olunur. 
I İşbu cezayı nakdî idare heyeti karan ile Tahsili 
I Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

İHSAN BEY (Ankara) — Hükmen alınır diye 
I takrir vermiştim ve nazarı itibare alınmıştı. Niye 
I maddeye ithal edilmedi? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA ATÂ BEY 
I (Niğde) — Efendim, İhsan Bey biraderimizin takrirle-
I rini Encümenin nazarı itibare alması lâzım idi. Ahkâ-
I mı kanuniye dairesinde muamele yapabilmek için, 
I yani doğrudan doğruya cezayı nakdîyi esbap ve edille-
I si ile hükmetmek için belki doğru olabilirdi. Fakat 
I meselede sürat lâzım olduğu cihetle bu gibi meseleler-
I den mütevellit cezayı nakdînin takdiri mahkemeye ve-
I rilecek olursa, Encümen maksat hâsıl olmaz kanaatin* 
I de bulunmuştur. Eski noktai nazarına göre idare he» 
I yeti kararı ile bu cezayı nakdînin takdirini tasvip et-
I mistir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Efendim, müsaade 
I ederseniz bir sual soracağım. Malumu âliniz muh-
I tadarın yüzde altmışı okumak yazmak bilmez. Bir fa-
I kir bulunur ki, haber verir, muhtar ona ilmühaber ver-
1 mez. Çünkü yazı yazmasını da, defter tutmasım da 
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bilmez, sonra bu adam malumat verdiğini ve ilmüha
ber almadığını ne suretle ispat edecektir? Bunlar vaki 
olan şeylerdir. 

ATÂ BEY (Niğde) — Muhtarlar, kendilerine, ve
saiti nakliye ashabı tarafından haber verildikçe, mua-
melei lâzmıeyi tespit edecek ve aynı ay nihayetinde 
merciine bir cetvel verecektir. Bu vazifeyi ifa eden 
muhtar olur ve böyle adamları muhtar intihap etmek 
zarureti vardır. Cahil adamları muhtar intihap etmek
te mana yoktur. 

İHSAN BEY (Ankara) — Maddenin tertibine gö
re vesaiti nakliye ashabı, «haber verdim, ben vazifemi 
ifa ettim» diyecek, muhtar da «Hayır! Vazifesini ifa 
etmemiş ve vaktiyle haber vermemiştir.» diyecek. Ara
larında ihtilâf zuhur edecek. Bu ihtilâfı, idare heyeti 
muhakeme suretinde halledecek mi? 

ATÂ BEY (Niğde) — İdare heyeti tetkik edecek-
tir. Vesaiti nakliye .ashabı muhtara haber veriyor, 
verdiğini natık ilmühaber alacaktır, ilk vazifesi budur. 
Yahut haber verdiği zaman, iki üç komşusu yanında 
haber verecektir. Onların şehadetiyle ispat eder. Ceza
yı nakdî alınacağı zaman tabii çağıracaklar ve «sen 
vesaiti nakliyeyi ne için vakti zamanı ile haber verme
din,» diyecekler. Onun üzerine idare heyeti tarafey
ni dinleyecek ve onun üzerine karar verecektir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Dahiliye En
cümeninin ikinci maddesinde cezayı nakdînin sefer
berlik esnasında iki misli olacağına dair bir kayıt var
dır. Verilen takrirlerde böyle bir kayıt yoktu. (Vardır 
sesleri.) 

ATÂ BEY (Niğde) — Vardır efendim. Abdullah 
Beyin nazan itibare alınan takririnde olduğu içindir 
ki, Encümen böyle yapmıştır. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Encümenden ge
leni maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
Kaktırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edildi. 

Madde 3. — Bu vazifeyi vakit ve zamanında ifa 
etmeyen muhtarlar hakkında vazifesini ifada ih
mal ve terahi gösteren memurin gibi takibatı kanuni
ye ifa edilir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Üçüncü mad
deyi aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Bu kanunun ahkâmım icraya Mali
ye, Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın..» Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir, j Efendim, bu 
kanunu tayini esami ile reye vaz ediyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — {Tayini esami
ye hacet yoktur zannedenin. 

REİS — Cezayı nakdî tekâlif mahiyetinde telak
ki olunursa tayini esami ister. Aksi takdirde istemez. 
Bu bir içtihat meselesidir. Nizamnamede sarih bir 
şey yoktur.; 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, cezayı nakdî ile 
bir şeyi teyit etmek, behemahat bu cezayı nakdînin: 
alınması demek değildir. Belki inşallah on para alın
maz. 

REİS — Şu halde anlıyorum ki tayini esamiye 
mahal görülmüyor. Reyi işari ile reyinize arz ediyo
rum. Bu kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Tayini esami neticelerini arz ediyorum : 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imza olunan Mu-
hadenet Muahedenamesi ve Umumî bir Protokol ile 
İkamet Mukavelenamesinin Tasdikine dair Kanunda 
reye iştirak eden azanın adedi (146) dır. Muamele ta
mamdır. Umumen kabul reyi verilmiştir. Şu halde 
Kanun (146) rey üe kabul edilmiştir. 

Muhassesatı Zatiye 1341 senesi Bütçesine Tahsi
satı Munzamına İlâvesine dair Kanuni hakkında iş
tirak eden azanın adedi (145), muamele tamamdır, 
umumen kabuldür. Şu halde Kanun (145) rey ile ka
bul edilmiştir. 

Ankara Şehremaneti Otomatik Telefon hakkında
ki Kanunda reye iştirak eden azanın adedi (138) dir. 
İkinci defa reye konulduğu için muamele tamamdır. 
(135) kabul, (1) ret ve (2) müstenkif vardır. Şu halde 
kanun (135) rey ile kabul edilmiştir. 

Teşkilâtı Mülkiye hakkındaki Kanunda iştirak eden 
azanın adedi (131) dir. İkinci defa reye konulduğu 
için muamele tamamdır. (118) kabul, (12) ret, (1) 
müstenkif vardır. Şu halde kanun (118) rey üe kabul 
olunmuştur. 

İskân Kanununda reye iştirak eden azamın adedi 
(79) dur. (72) kabul, (7) ret vardır. Nisap yoktur. 
İkinci defa reye vaz edilecektir. 

Ermeni suikast komitalan tarafından şehit edilen 
veya bu uğurda suveri muhtelifede duçan gadr olan 
ricalin ailelerine verilecek Emlâk ve Arazi hakkında
ki Kanunda reye iştirak eden azanın adedi (98) dir, ta-

i 
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mamen kabul reyi verilmiştir. Fakat muamele tamam 

Gümrük Tarifei Umumiyesinde Bazı Tadilât ic
rası hakkındaki Kanunda reye iştirak eden azanın ade
di (94) tür. Reyler kabul suretindedir. Muamele ta-
mam değildir. İkinci defa reye vaz edilecektir. 

Harekâtı Askeriye Halinde Zabıtan ye Memurini 
Askeriyeye Bir Nefer Tayım yerilmesi hakkındaki 
Kanunda reye iştirak eden azanın adedi (68) dir. Mu

amele tamam dediktir. 
tir, 

tkittci defa reye \m edifctsfc-

Kazanç Vergisine Munzam Vilâyat İdarei Huşu* 
siyeleri ve Belediye Hisseleri hakkındaki Kanunda re
ye iştirak eden azanın adedi (76), muamele tamam de
ğildir. İkinci defa reye vaz edilecektir. 

Yarın saat 14'te içtima etmek üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 18,55 

« • * 
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Türküye ite Bulgaristan Arasında İmza Ohınan Mulıadenet Ahitnamesi ve Umumi Bir Protokol He İkamet 
Mukavelenamesinin Tasdiki Hak lundaki Kanunun Neticei Arası 

«Kanun Kabul EdilhiiştiF^ 

-

AFYONKARAHİSAR 
AMB, 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B_ 
Sadık B, 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B, 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B.« 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

mmm 
Ahmet Hamdı B. 
Süleyman Sırrı B. | 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 
Reye iştirak etmiyenler : 

287 
146 
146 

0 
0 
3 

138 

[Kabul Edenler] 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

I BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nuretin Paşa 

CANÎK > 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
1 Şakir B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

İLAZtZ 
Hüseyin B 
Mustafa B. 
Naci B. 

1 ERGANİ 
1 İhsan B. 
1 Kâzım Vehbi B. 

ERTUGRUL 
Halil B. 

1 Rasim B. 
ERZİNCAN 

Abdülhak B. 
ERZURUM 

1 Câzim B. 
Halet B. 

1 Münir Hüsrev B. 
I Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
1 Abdullah Azmi B. 
1 Emin B. 

1 GAZİANTEP 
I Ali Cenanî B. 
1 Kılıç Ali B. 
1 Şahin B, 
1 GİRESUN 

Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
1 Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Emin B* 

İSTANBUL 
BehiçB.' 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 

I İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut. Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hjamdi B 

KARESİ 
Osman Niyazi B, 

, KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B, 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

! Saffet B. 

KONjifA 
Eyüp Sabri B.' 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım ^. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
NuriB, 
RağıpB. 
Rec^B. 
Rıza B. 



MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
RızaB. 
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NİĞDE 
A t a B . j 
Galip B. 
Haiit B. 

. ORDU 

Faik B. 

Hamdi B, 
Recai B. 

RİZE 

Ali B. 
EsatB. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Yaşar B. 

30 , i 
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SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 
Urfa 

: 1 
: 1 
: 1 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

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

URFA 
AİİB. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B, (M.) 

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

AKSARAY 
Besim Atalay B, 
Neşet B. 

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

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galip B. (Ank. 
İstik. Mah. Â.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B, 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. Mah. 
A.) 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

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

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

ÇORUM 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. M, U.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

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

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. (M.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
Istilk. Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B, 
Zeki B. 
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HAKKARÎ 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Alcçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. Â.) 
t>r. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah ,Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
ihsan Paşa (M.) 
ismail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

IZMlR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Ank.. 
istik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

t : 110 30 . 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark is
tik. Malı. A.) 
YahyaGalip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B.

KONYA. 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark istik. 
Mah. A.) 
Ah Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 

. 1926 C : 2 

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

I MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B 
Mithat B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B, 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
ismail B. 

RtZE 
Ekrem B. 

[ SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. "~~ 

I Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

ı a » «~ 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer ŞeVki B. 
Rasim B. (I. A.) 

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

ŞARKİ KARAHİSAR 
ismail B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B, 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

— «7 — 
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Muhassesah Zatiye 1341 Senesi Bütçesine Tahsisatı Munzamına tlftvesine Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

«Kanun Kabul Edilmiştir ı» 

i 

) 
Kza adedi : 287 
Eteye iştirak edenler : 144 
Kabul edenler : 144 

' 
] 
] 
] 

AFYONKARAHİSAR 
AliB, 
tzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B 
EsatB. 
NaftizB. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B, 

BİTLİS 

Muhittin Nâmi B̂  
BOLU 

Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdı B. 
Süleyman Sırrı B. 

Reddedenler 
Ylüstenkıifler 
Münhaller 

0 
0 
3 

leye iştirak etmiyenler : 140 

[Kabul Edenler] 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avnii B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât R 
JL CUfl l -D* 

Ziya B. 
ÇATALCA 

Şa'kir B. 
ÇORUM 

Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ziya B, 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

Yusuf B. 
DlYARBEKlR 

Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B, 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUÖRUL 
HalilB. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Kâzım B, 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, 
Mahmut Bsalt B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmı B. 
Ali Rıza B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hülmi B. 
ZekiB. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B, 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. . 
NuriB. 
Recep B. 
RızaB. 

— 688 
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MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ah' Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
îlyas Sami B. 
RızaB. 

NİĞDE 
Ata B. 

Galip B. 
Halit B, 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
EsatB. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B, 

SARUHAN 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep ZühtüB. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfı B. 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 
Urfa 

: 1 
: 1 
: 1 

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

URFA 
AliB, 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakiki B. 
İbrahim B, 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

[Reye tştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

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

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

ANKARA 
AliB. 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (Ank. 
İstik. Mah. A.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B, 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark istik. Mah. 
A.) 
Salih B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

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

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (V.) 

ÇORUM 
İsmet B. 
Müniir B. (M.) 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Necip Ali B, (Ankara 
İstik. Mah. M. U„) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. (M.) 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELAZİZ 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B, 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Raif B, (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi jB. 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. A.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B, (Şark 
İstik. Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
ZekiB. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
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Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa (M.) 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. M.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B.

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 

Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tik Mah. Â.) 
Yahya Galib B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Mustafa Feyizi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik. 
Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B, (M.) 
Mehmet B 
Mithat B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. (Ank. İstik Mah. 
Â.) 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. SaimB. 
Ethem B. 
Kemal B. 

Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rasim B. (t. Â.) 

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

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

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

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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] 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
thsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
RasihB. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B» 

BOZOK 
Ahmet Hamdı B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Aza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 138 
Kabul edenler .135 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller : 

V 
2 
3 

Reye iştirak etmiyenler : 146 

[Kabul Edenler] 

1 BURDUR 
Hüseyin Bâlki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANÎK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ismaiil Kemal B. 

1 Ziya B. 
DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B.

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Behiç B. 
Dr, Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

1 

— 

i 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Veled Çelebi k 

KAY$ERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım £. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
NuriB. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut NedjmB. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülgani B. i 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENİ EŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi BJ. 
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MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B, 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
GaKp B. 
Halit B.

ORDU 
Faik B. 
Recai B. 

RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARÜHAN 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer. B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Failk B. 

TOKAD 

Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

[Reddeden] 

ERGANİ 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
AliB. 
RefeU3. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

İhsan B. 

[Müstenkifler] 

BURSA 
Necati B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 
Urfa 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B, (Ank. İstik. Mah, 
Reisi) 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

ANKARA 
AliB. 
Ali Fuat Faşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur)' 

Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (Ank. 
İstik. Mah. Â.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. 
SamihRifatB. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. Mah. 
Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Osman Nuri B. 
Refet B. (M.) -

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B, (V.) 

ÇORUM 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Necip Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. M. U.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. (M.) 
ZülfiB. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
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Ha l i B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. (Ank. Isik. 
Mah. Â.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GÎRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstik. Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 
Nazmi B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. Â.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa (M.) 

İsmail Canbulat B. (M,) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B, 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B, 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 

LÜtfi Müfit B. (Şark İs
tik. Mah. A.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Belirir B. (M.) 
Fuat B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik. 
Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Rağıp B. 

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

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

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. (Şark İstik Mah. 
Â.) 
Ekrem B, 
Esat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer .Şevki B. 
Rasim B. (1. Â.) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 

Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 

»*.. *>m« 
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AFYONKARAHİSAR 
tzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
ihsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefilk B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmii B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 131 
Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Münhaller : 

12 
1 
3 

Reye iştirak etmiyenler : 153 

[Kabul Edenler] 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B, 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naoi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Tahir B, 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. """ 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B, 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağatoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmii B. 
Ali Rıza B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 

Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
AtaB. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
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SlVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B.: 

SİVEREK 

Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

AFYONKARAHİSAR 
Kamil B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 

I : 110 30 . i 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
FailkB. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

5 . 1926 C : 2 

TRABZON 

Abdullah B. 

URFA 

AliB. 
Refet B. 
Saffet B. 

[Reddedenler] 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 

Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

MERSİN 
Besim B. 

[Müstenkif] 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

[Münhaller] 

Kırşehir : 1 
Maraş : 1 
Urfa : 1 

VAN 

Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

Yusuf Ziya B. 

Sİ^AS 
Halis Turgut B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAH 
Ali B. (Ank. İstik. Mah. 
Reisi) 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

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

Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (Ank. 
İstik. Mah. Â.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik Mah. 
A.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

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

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. M. U.) 

DERSİM 
Feridun Fikrî B. (M.) 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. , 
Süleyman B. j 

ERGANİ 
İhsan HâmitjB. 
Kâzım Vehbji B. 

ERTLfĞRUL 
Ahmet İffet ıB. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 
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ERZURUM 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ati Cenanî B. 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. (Ankara İs
tik Mah. Â.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstik. Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmli B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (t. Â.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa (M.) 
İsmail Canbulat B. (M.) 

Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark 
İstik Mah. Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik. 
Mah. Â.) 
Ali Sadi Br (M.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 

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

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

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 

RİZE 
Ali B. (Ankara İstik 
Mah. Â.) 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRT 
Halil Hulkü B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rasim B. (İ. Â.) 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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fskân Kanunu Neticei Ârâsı 

«Muamele Tamam lj)şğil<ür.|» 

AFYONKARAHİSAR 
izzet UM B. 

AMASYA 
Ali Rıza) B. 
Esa,t B 
Nafiz B, 

ANKARA 
İhsan BA 

ANTALYA 
Ahmeft Sâkj B. 

ARDAHAN 
Taflât B. 

ARTVİN 
Hüten^i B . 

AYDIN 
Tahsünı B., 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vajstfi B, 

BOZOK 
Ahmet HamjdjJ B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B, 

BURSA 
Mustafa; Fehmji B.; 

CANtK 
Cavilt Paşa 

BURSA 
Nurettin! Paşa, 

ERGANİ 
Ihsâ nı B, 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
Münhaller : 
Reye iştirak etmiyenler : 

287 
79 
72 
7 
0 
3 

205 

[Kabul Edenler] 

SüleymjaA Necmr B. 
Talât! Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifald B, 
Tajlât B, 
Ziya; B. 

ÇATALCA 
Şakir» B. 

ÇORUM 
Ismalil Kemal B. 
Ziyaj B. 

DENİZLİ 
Di; Kâzım; B. 
Yusuf B, 

DERSİM 
AhmeH Şülforü Bv 

DİYARBEKİR 
Cavilt B. 
Feyzlil B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyinj B. 
Mustafa) B. 
Nâjdi B, 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasimı B„ 

[Reddec 

ERZURUM 

Gasiım B., 
Rüştü Paşa 

ERZİNCAN 
Abülhafc B. 

ESKİŞEHİR 
Abdjullah Azm|i B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

İSPARTA 
HüseyİTJi Hüsnü B, 
İbrahirnı B. 

İSTANBUL 
Dr̂  Hajkkı Şimasi Paşa 
Edip Servet B, 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Osrnan Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmii B, 

KAYSERİ 
Ahmetli Hilmi B. 
Salbit B. 

KOCAELİ 
İbrahim, B, 

KONYA 
Eyüp Salbıti B. 
Mustafa B. 
Naimı Hazım. B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Recep B. 

ienler] 

MERSİN 

Besini B. 

! •"" -
; • . . . 

] 
î . 

MALATYA 
Reşit B. -;.. 

MAİRAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Ali Riza B. 

NİĞDE 
Ata; B̂  

ORİDU 
Hamdi B,, 
Reoaji B. 

RİZE 
Haısanı Cayiltii B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muarrpiıer BL 
RahmÜ B. 
Rasim B. 
Ziyaettiın B, 

TEKİRDAĞ 
Cemjil B, 

TOIİAD 
Emlin; B. j 
Mustafa Vasfi B. 

TRABİZON 
Abdullah B 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

t. 

i 

TRABJZON 

Ahmet Muhtar; B. 
Rahmi B. 
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[Münhaller] 

Kırşehir 
Maıraş 
Urfa 

[Reye İştirak Etmîyenier] 

ADANA 
tsmıaiil Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamiri B., (M.) 

AFYONKARAHtSAR 
Ali B. (Ank, tstıik, Mah. 
Rdiısi) 
Kâmi B. 
Musa Kâzım; B. (M.) 
Rulşenj Eşref B, 
Sad;iki B. 

AKSARAY 
Basöım AtaJay B, 
Mustafa, Vehlbi B. 
Neşet B, 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Pa|şa 
Gazi Mustafa; Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B̂  
Şakjto B. 

ANTALYA 
Haşatı Sutkı B. 
Muınalt B. 
Rasih B< 

ARDAHAN 
Ta)hjslto| B, 

AYDIN 
Dr̂  Ma^ıar B. 
Dr. Reşit Ga|i|b B, (Ank. 
tsltJk. Mah. A.) 
Mithat B. 

BAYEZÎD 
Süleyman Sudı B. (M.) 
Şeflik B. 

BİGA 
Mehmetl B. 
Şamili Rifat B. 

BİTLİS 
Muhlittid Nâm^ B. 

BOLU 
Ceva;t Abbaıs-B. 
Dr̂  Emlin Cemıajı B. 
Faih; Rıfkı B. 
Şülkrıü Bey 

BOZOK 
Avdi B. (Şark İstik. Mah.) 
Süleymarj| Sırrı B. 

BURDUR 
Muslüafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B, 
Osmianj Nurlj B. 
Refet B, (M.) 

CEBELİBEREKET 
Avnil Pa,ş'a (M.) 
thsarij B., 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Müni'H B, 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhan Müfit B, 
(Anfc. İstik- Mah. M. U.) 
Necip Ali B. 

DERSİN 
Ahmet Şükrü B, 
Feridun F iM B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim; Tâi B. (M.) 
Şeref B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyarı Paşa 
Hüseyiını Rıfkı B, 

ELÂZİZ 
Muhlittıin B< 
Süleyman B. 

i ERGANİ 
lhsan| Hâmjlt B. 
Kâzım; Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet Bi (M.) 
Dr, Fikret B, 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit BH 

ERZURUM 
Hâtat B< (M.) 
Münir Hüsrev B. 
Raif B, (M.) 
Ziyaettini B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emfaj B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Aliı Cenani B. 
FeriJtl B, (M.) 
Kılıç Ali B. (Anjc. İstik. 
Mıah. A.) 
Şahin; B., 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GENÇ 
Muhittin; B. 

GİRESUN 
Hadim Muhittin B. (Şark 
İstik. Mah. Reisli:) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım; B. 
Şevket B̂  

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B, 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. A.) 
Nazmi B„ 

İSPARTA 
Mükerrern B, 

İÇEL 
Dr, Tevflik B. 
Emin| B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rızia B, (t. A.) 
Behiç( B. (V.) 
Dr4 Refik B. (V.) 
Harmdli B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyirn Rauf B. 
İhsan; Pa§a (M.) 
lsm;aili Canjbulajt B. (M.) 
Kâzım: Karalbekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevflik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B, (V.) 
Kâmi B. (M.) 
Mahmuıt Celâl B, 
Mahmult Esa,d B. (V.) 
Mustafa Necati B, (V.) 
Mustafa Rahmji B, (V.) 
Osrrçamzade Hamdii B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şarik.; 
İstik. Mah, M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydarı Ad|il B. 
HuJLûsli B. 
Kâzun Paşa (M.) (Reis) 
Mehmet Cavit B̂  
Mehmdt Vebjbi B, 

KARS 
Ağaoğlui Ahmet B. 
Önderi B, 
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KASTAMONU 
Ali Rıza; B< 
Hajit B. 
Hassan Fehni(i B., 
Mehmet Fu^t B., 
Necrmelttin, Molla; B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr, Halît B. 
ZekÜ B. 

KIRKLARELİ 
Dı\ Fua|t B, 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B, (Şart istik. 
Mah. AO ' 
Ya,hya, Galip B, (M.) 

KOCAELİ 
İbrahimı Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B< 
Şüknü B, 

KONYA 
Bekir B< (M.) 
Fuat B, 
Kâzım Hüsnü B, 
Musa; Kâzımı B. 
Musafa, Feyzi B. (M.) 
Refik; B̂  

KOZAN 
Ali SahÜp B. (Şark fallîk. 

Mah, A.) 
Aîi Şadİ B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevde!t| B. 
Faük B< 
Nuri B< 
Rağıp B̂  
Rızaj B. 

MALATYA 
Bedkl B. (M.) 
Dr. Hiroî B, 
îsmöt! Paışa (Ba|şvek|il) 
Mahmut Nedüm B. 

MARAŞ 
Albdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

MARDİN 
Albdülgani B. 
Abdülrezzıalk B. 
Necip B. (M.) 
Yalkup Kadıti B. 

MENTEŞE 
Esa;t B.f 
Şükrü Kaya B. 
Yupjuıs Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
tliyas Sami B. 
Osmafl Kadirli B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
ESbulbekliıt Hazım B-
Galip B 
HajMrt B. 

ORDU 
Faik B. 
Hapiil Sıtkı Bs! 

IsmaiH B. 

RİZE 
Ali B, (Şark istik Mah. A.) 
Hknem B, (M.) 
Esat B., 
Fuajt B, 

SARUHAN 
Abidin; B, 
Dr. Salim B, 
Ethem B. 
KemaJ B« 
Mehmet Safbrti B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yajşafl Bd 

SllRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SlNOP 
Dr, Rıza Nun B. 
Yusuf Kemal B.; 

SlVAS 
Dr. Ömer Şevkli B. 
Halis Turgut B. 

SİVEREK 
Hali Fahri 3 . 
Kadiri Ahmet B. 
Mahmut Bi 

ŞARKI KARAHlSAR 
Ali Suırurli B< 
ismail B. 
Mehmet Emin, B. 

TEKİRDAĞ 
Fa,ikj B. 

TOKAD 
Beklin Sami B. 
Kâmi B« (M.) 

TRABZON 
Hasan B. (V.) 
Ndbizade Hamdli B. 
Süieymanı Sıırrı B< 
Şefikj B. (M.) 

URFA 
m B, 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. (Mi) 

ZONGULDAK 
Halil B, 
Ragıp B, 
Turıa^ Hilmi B, 
Yusuf Ziya B, 

»••-<« 
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Ermeni Suikast Komiteleri Tarafından Şehit Edilen 
Ricalin Ailelerine Verilecek Emlâk ve 

veya Bu Uğurda Süveri Muhtelife ile DUçan Gadrolan 
Arazi Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

«Nisap Yoktur.»'-

AFYONKARAHİSAR 
îzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâtoi B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Nurettin Paşa 

CANÎK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifat B, 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

Âza adedi : 2 
Reye iştirak edenler : 
-Cabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Vlünhaller : 

87 
98 
981 

0 
0 
3 

Reye iştiralk etmiyenler : 186 

[Kabul Edenler] 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B, 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

• ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Refet Paşa 

İZMİR 
Münir B. 
Osmanzade Hamdı B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B, 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B, 
Recai B, 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

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

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Ermin B. 
Mustafa Vasfi B. 

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

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
ibrahim B. 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 
Urfa 

: 1 
: 1 
: 1 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya fi. 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (Ankara istik. 
Mah. Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
AliB, 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
HıMmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (Ank. 
istik. Mah. Â.) 
Mithat B. 

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

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark istik. 
Mah. Â.) 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

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

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. M. U.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

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

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhitin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. (M.) 
Raif B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
ArifB. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. Â.) 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 

istik. Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. A.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçöraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (1. Â.) 
Beh'iç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
ihsan Paşa (M.) 
ismail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

IZMlR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 
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KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
tstilk. Mah, M. U.) 
Ali Şuuri B, (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbii B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. , 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şarş İstik. 
Mah. Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik. 
Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B 
Faik B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B 

MARDİN 
Abdülgani B, 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. (Şark İstik. Mah. 
Â.) 
Ekrem B, (M.) 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 

Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halü Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
AMB. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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Gümrük Tarif ei Umumiyesinde Bazı Tadilât İcrasına Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

«Nisap Yokturj» 

] 

] 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Esıalt, B. 

ANKARA 
Ihsap B, 

ANTALYA 
Ahrr*et Sâ'kli B^ 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsıinı B4 
Taflât B. 

ARTVİN 
Hiltmü B. 

BİGA 
Şüıkrü B< 

BOLU 
Mehmet Vaısfi B.< 

BOZOK 
Ahmet Ham,di B. 

BURDUR 
Hüseyin; Baki B. 

BURSA 
Mustafa) Fehmli B.; 

CANİK 

Cavit Paşa, 
Süleyman; Netcmii B, 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifaftj B, 
Tajlât B< 
Ziiyaj B* 

ÇATALCA 
Şakirt B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

Âza adedi : 287 
leye iştirak edenler : 
Cabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Münhaliler : 

94 
94 
01 
0 
3 

Reye dştirak etmiyenler : 190 

[Kabul Edenler] 

DENÎZLÎ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
AhmeH Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Calvit B. 
Feyzi B.; 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mujstafa B. 
Naıci B. 

ERGANİ 
Kâzım, Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B T 

Rasim; B. 
ERZİNCAN 

Abdülhak B^ 
ERZURUM 

Câzam! B. 
Münjir, Hüsret B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenıanî B. 
Şahini B. 

GİRESUN 
Tahir B, 

İSPARTA 
Hüseyin! Hüsnü B. 
l]bıra,htim, B. 

İÇEL 
Emto B. 

İSTANBUL 
Dr< Hakkı Şinasi Paşa 

Edlip Servet B. 
Refet Paşa 

İZMİR 
Müınlir, B. 
Osm^nzade Hamdiü B. 

KARESİ 
Osrrçanı Niyazi B. 

KARS 
Ağajoğlu Ahmet B< 

KASTAMONU 
Ali Nazmli B. 
AH Rızaı B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KOCAELİ 
İbrahlimı Süreyya. B. 

KONYA 
Mustafa B. 
Na|iımj Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Rağıp BA 

Reaep B. 

MALA1YA 
Reşitl B, 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Albdülgani B.. 

Abdülrezzak B. 
Ah Rıza, B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya, B. 
Yurps NadJ B. 

MERSİN 
Beşlim B. 

Niyazi B. 
NİĞDE 

Ata B.; 
ORDU 

Fa)ik B. 
Hamdi B, 
Reoai B. 

RtZE 
Hasan Cayit B. 

SARUHAN 
Yaşadı B, 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Haılis Turgut B. 
Muamm,er. B^ 
Rahmji B. 
Rasimı B, 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİKARAHİSAR 
Ali Surun B. 

TEKİRDAĞ 
Cem)il B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa, Vajsfli B< 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmjet Muhtarı B. 
Süleyman Sırrı B., 

URtfA 
RefeH B, 
Saffet B. 

VAN 
Hakkıı B. 
tbnahim; B. 
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[Münhaller] 

Kırşehir 
Maırajş 
Urfa, 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B, (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (Arçk, istik, Majı. 
Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzımı B. (M.) 
Ruışeırjj Eşref B. 

AKSARAY 
Beşlim^ Atajlay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B-t 

AMASYA 
Ali Rıza. B. 
Nafiz B.: 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuaıt Pajşa. 
Gazi! Mustafa Kental 
Pajşa; (Reislicumhuır) 
Hilmli B. 
Şakif B. 

ANTALYA 
Hasanı Sıtfkı B. 
Mupat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhajr B. 
Dr. Reşit G<$h B. (An|k. 

istik. Mah. A.) 
Mithat B. 
Ta,hsin Bi 

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

BÎGA 
Mehmet B. 

Samlı Rifat B, 
BtTLÎS 

Muhitin Nâmi B. 

BOLU 
Cevaıt Ablbasl B, 
Dr. Emfinı Cemal B. 
Falİh Rıfkı B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Avnjl B. (Şark istik. 
Mah, A.) 
Sajlih B. 
Süeyman, Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa] Şeref B. 

BURSA 
Neca,ti B.j 
Nunettlint Paşa^ 
Osma.ni Nuri B. 
Refet B, (M.) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşaı (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa; B. 
ismet Bi (M.) 
Mün(ir B. 

nFNÎ7T İ 
Ha,ydaır Rüştü B, 
Mazhar Müfit B^ 
Necip Alil BH (Ank. istik. 
Mah,, M. U.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B., 

DİYARBEKtR 
İbrahim Tâli B. (M.) 
Şeref B i 

Zülf j B. 
EDİRNE 

Cafer Tayyar; Paişa; 
Faik; B. 
Hüseyin Rıfkı B, 

ELÂZtZ 
Muhittim B, 
Süleym)an( B. 

ERGANİ 
thısajn B. 
Ihsam Hâmlit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmpt iffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim; B. 

ERZİNCAN 
Sajbit B. 

ERZURUM 
HâleU B, (M.) 
Rajif B. (M.) 
Ziyaettin, B. 

ESKİŞEHİR 
Arlif B. 
Emini B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B, (M.) 
Kılıç Ali B. (Ank. İstik. 
Mah, A.) 

|GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittfel B. 

GÎRESUN 
Hacim Muhittim B. 
(Şark istik. Mah. Reisi) 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B, 

GÜMÜŞANE 
Cemıajl Hüsn,ü B. 
Hasajnj Fehmi B, 
Zekli B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B, (İ.A.) 
Nazmi B^ 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B, (I. A.) 
BehJiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Ihsa|n| Paişai (M.) 
ismail Can|bufet B. (M.) 
Kâzım Karajbelkir Paşa, 
Tevfik KâmlM B. 

ÎZMIR 
Dr.; Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmlid B. (M.) 
Mahmut Celâıl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B, (V.) 
Musrtafaj Rahmli B.; (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya, B. (Şarlk 
tsltik. Mah. Reisi) 
Ali Şuuri B, (M.) 
Haydarj Adli! B. 
Hulusi B, (M.) 
Kâzım Paşa, (Reis) 
Mehmet Cavt B. 
Mehmet Vehlbi B. 

KARS 
ömem B , 

KASTAMONU 
HalM B, 
Hasarı Fehmi B. 
Mehmet Fua,t B, 
Necmettin Molla B. 
Veled; Çöldü B. 
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KAYSERİ 
Dr. Hajlit B. 
Zdfci B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fujait B. 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
LÜtfJ Müfit B. 
(Şark tsltök, Mah. A.) 
Yahya; Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
ibrahim! B.-
Mustafa, B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekin B. (M.) 
Eyüp Salbiri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musaj Kâzımj B, 
Mustafa; Feyzıi B. (M.) 
Reflik B, 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şartk Istük. 
Malı. A.) 
Ali Şadli B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Faik B. 
Nuri B.. 
Rızâ  B. 

MALATYA 
Bedlk B. (M.) 
Dr. Hilmi B, 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmıut Nedimi B. 

MARAŞ 
Ahdültoadir M.
Mehmet B. 

MARDİN 
Necip B, (M.) 
Yakup K^dıti B. 

MENTEŞE 
Esajt B. 

MUŞ 
t'lyas Sami' B. 
Osman Kadiri B. 
Rıza B. 

NtĞDE 
Ehulbekiır Hazım B. 
Gajl'iıp B, 
Hallit R, 

ORDU 
Hajkiıt Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. (Ankara İsltik. 
Mâ h. A.) 
Ekrem, B, 
Esat B. (M.) 
Fuat B, 

SARUHAN 

Abidin B. 
Dr. Saim| B. 
Ethemj Bi 

KemıaJ B. 
Mehmjet Salbri B. (V.) 
Mustafa Fevzi1 B. 

SİİRT 
Ha» Hujiki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nuıtj B. 
Yusuf Kemıal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevkli B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİKARAHİSAR 
tsrrjıail B. 
Mehmet Emiın: B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B., 

TOKAD 
Bekir Sami B, 
Kâmg B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. (M.) 
Ndbizade Ham4i B. 
Rahrn^ B, 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B, 

VAN 
Münip B, (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Rajgıp B< 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B, 
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Harekâtı Askeriye Halinde Zabitan ve Memurini Askeriyeye Bir Nefer Tayını Verilmesi Hakkındaki Ka
nunun Neticei Ârâsı 

«Nisap Yoktur» 
1 

1 
: 

ı 
] 

\ z a adedi : 2 
leye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
leddedenler : 
Müstenkifler : 

87 
72 
72 
0 
0 

Reye liştira'k etmiyenler : 212 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Münhaller : 3 

[Kabul Edenler] 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 

[Münh 

Kırşehir 
M araş 
Urfa 

GİRESUN 
Tahir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B, 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KAYSERİ 
Dr. Hajlit B. 
Zeki B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naiim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ata B. 

aller] 

: 1 
: 1 
: 1 

ORDU 
AÜi B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B, 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 
İsmajill B. 
Mehmıet Emini B. 

TOKAD 

Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

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

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 
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[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B, (Ank. İstik. Mah. 
Reisi) 
izzet Ulvi B. 
KâmiB. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

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

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr, Mazhar Galb B. (is
tik; Mah. AzajSi) 
Ur, Reşîti Ga,tilb B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

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

BÎGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıflkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. Mah. 
Â.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

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

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. M. U.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

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

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

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

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B.

Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. (M.) 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B.' 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M.) 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
Istiik. Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞANE 
Cemıail! Hüsnjü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B, 
Nazmd B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçöraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. \ 
Behıiç B., (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 

Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa (M.) 
İsmail Canbujlat B, (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(İstik Mah. M. U.) 
Ali Sürura B, (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark İstik. 
Mah. Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya Bs 

Mustafa B. 
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Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B, 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark îstik. 
Man. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. 

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

İ : 110 30 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

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

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
İsmjail B. 

5 . 1926 C : 1 

j RİZE 

1 AU B. (Ankara İstik. 
1 Malı. Â.) 

Ekrem B. (M.) 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 

Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 

i Mustafa Fevzi B. 
I Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
I Dr. Rıza Nur B. 
I Yusuf Kemal B. 

1 SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rasim B. (İ. Â.) 

> » • < • * — * " 

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

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M 

TRABZON 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Kazanç Vergisine Munzam Vilâyet İdaresi Husıısiyeleri ve Belediye Hisseleri Hakkındaki Kanunun 
Neticei Ârâsı 

• ' • • • " «Nisap Yoktur4» 

- ' • ' -

AFYONKARAHÎSAR 
İzzet Ulvi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

Âza adedi : ; 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Vlüstenkifler : 
Münhaller 

187 
76 
68 

8 
0 
3 

Reye iştirak etmiyenler : 208 

[Kabul Edenler] 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B.; 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B, 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B.

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. ~ 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B^ 

[Reddet 

ERZURUM 
Câzim B, 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmii B, 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Recep B. 

MALATYA 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

ienler] 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 

NİĞDE 
^\ta B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
R'asim B. 
Ziyaettin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Va$fi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 

ÜRFA 
Refet B. 
Saffet B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

TRABZON 
Rahmi B, ı 
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[Münhcfiler] 

Kırşehir 
M araş 
Urfa 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
AH B. (An'k. tstik. Mah. 
Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B.: 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

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

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (An
kara tstik. Mah. Â.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

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

BÎGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. Mah. 
A-) 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B, 

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

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. M. U.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

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

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. (Ankara İstik, 
Mah. Â.) 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittıin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B, (Şark 
İstik Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 

Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İhsan Paşa (M.) 
İsmail Canbulat B. (M.)' 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.> 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark: 
İstik. Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis> 
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Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B, 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
ZekiB. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şeviket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (Şark 
İstik. Mah. A.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 

Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik. 
Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
RızaB, 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

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

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B, 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
RızaB, 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. (Ank. İstik. Mah. 
Â.) 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B,. 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. (V.) 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulfci B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
Halil F„hri B. 
Kadri Ahmet B. 
'Mahmut B. ! 

ŞARKİ K K R A H İ S A R 
Ali Sururi BL 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Fa ikB. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. (V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (MI) 

URFA 
Ali B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Sıra Numarası : 200 

İSTİKLÂL HARBİ MALULLERİNE MÜKÂFATI NAKDİYE İTASINA MÜTEDAİR KANUNUN Bİ
RİNCİ MADDESİNE TEVFİKAN TANZİM OLUNAN DOKUZUNCU DEFTERİN TAKDİM OLUN
DUĞUNA DAİR (3/659) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ 

ENCÜMENİ MAZBATASI 
VE MUVAZENE* MALİYE 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1778 

23 . 4 . 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
31 Kanunuevvel 1341 tarih ve (6/6287) numrah 

tezkereye zeyldir: 
İstiklâl muhaberatı malullerine mükâfatı nakdiye 

itasına mütedair 397 numaralı kanunun birinci mad
desine tevfikan evvelce gönderilmiş olan cetvellerde 
dahil olmayan ve vaziyetleri itibariyle mezkûr ka
nun ahkâmından istifadeleri iktiza eyliyen malul zabı
tan ve efrat hakkında Müdafaai Milliye Vekâletince 
tanzim ve tevdi olunan dokuzuncu defter takdim olun
muştur. 

Muktazi tahsisatın, muhassesatı zatiye bütçesine 
zam ve ilâvesine ve neticesinin işarına müsaade bu-
yurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazene! Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası : 227 

Esas Numarası : 3/659 

Riyaseti Celileye 

İstiklâl muharebatı malullerine mükâfatı nakdiye 
itasma mütedair 397 numaralı kanunun birinci mad
desine tevfikan tanzim olunan dokuzuncu defterin 
takdim olunduğuna dair Başvekâletten varit olup, 
heyeti umumiyenin 28.4.1926 tarihli içtimaında En
cümenimize havale buyurulan tezkere merbutattı ile 
birlikte tetkik ve müzakere olundu. Tetkikat netice
sinde : 

Zabıtandan 

Efrattan 

derece mükâfatı nakdiyeye müstehak bir adet ki beherine 600 liradan 
) Üçüncü derece mükâfatı nakdiyeye müstahak yedi adet ki beherine 300 liradan 
fBirinci derece mükâfatı nakdiyeye müstahak iki adet ki 400 liradan 
J İkinci derece mükâfatı nakdiyeye müstehak altı adet ki beherine 200 liradan 
I Üçüncü derece mükâfatı nakdiyeye müstehak yirmi bir adet İd beherine 100 İkadan 

Yekûn 

600 
2 100 

800 
1 200 

+ 2 100 

6 800 

Liranın 1341 muhassesatı zatiye bütçesinin 58/A faslına tahsisatı munzamına olarak Sâvesi icabettiği 
anlaşılmış ve Encümenâmizce bu hususa dair tanzim kılınan kanun lâyihası beraıyı tasdik Heyeti Cemileye 
dhn kılınmıştır. 17 Mayıs 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa AbdüMıalik 

Aza 
Hakkâri 

Asaf Bey 
Hini imzada bulunamadı 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
İstanbul 
AS Rıza 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 



MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN 
TEKLlFt 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazene! Malîye Encümeni 
Mazbata Numarası : Esas Numarası: 

1341 senesi Muhasscsatı zatiye bütçesine tahsisatı 
munzamına ilâvesine dair kanun. 

BMnd Madde - Merbut cetvelde, isim, künye ve 
derecei maluliyetleri muharrer zaıbitan ve efrada 9 

kânunusani 1340 tarihli 397 numaralı kanuna tevfikan 
mükâfatı nakdîye verilmek üzere 1341 senesi mu-
hassesatı zatîye bütçesinin 58/A faslına 6 800 lira 
tahsisatı munzamına olarak ilâve olunmuştur. 

tkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye VekM memurdur. 
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DOKUZUNCU MÜKAFATI 

Sıra 
Numarası 
'İ ' 

1 

Kendi ye Pederinin İsmi 

11 nci Kolordu 126 na Alay 3 ncü Tabur 
10 ncu Bölükten Osman Fikri Efendi bin 
Ethem 

Rütbesi Sicil Numarası 

İhtiyat 22486 Kayıt 
Mütazımısani 

Ürgüp Ahzı Asker Şube Reisi 
Şükrü Efendi bin Osman 

Mehmet Binbaşı 313313 

3 7 nci Kolordu 2 nci Alay Birinci Tabur 
İkinci Bölük Kumandanı Mehmet Emin 
Efendi bin Atıf 

4 Artvin Ahzi Asker Şubesi Muamelât Me
muru Mehmet Atâ Bey bin Murat Bey 

5 İzmit mıntıkasında Kâzım Paşanın emrin
de Mehmet oğlu Mustafa Efendi 

6 Hücum Taburu Birinci Bölük Kumandanı 
Galip Efendi bin Hasan Hamdi 

7 3 ncü Kolordu Sanayi Kıtası Ekmekçi Ta
kımı Kumandam Halet Efendi Mehmet 
Asım 

Mülazımıevvel 

Kıdemli Yüzbaşı 324280 

Milis Mülazımı sani 

Yüzbaşı 

Yüzbaşı 

3434 Kayıt 

328187 

İstiklâl Harbinda Kuvayı Seyyare Milis 
Alay Kumandanı Parti Pehlevan Efendi 
bin Mehmet Manisalı 288 
Beyanı 

Adeden 1 
Adeden 3 
Adeden 4 

Milis Zabiti 

Tekaüt Derecesi 
3 
5 
6 

8 14 



NAKDİYE ZABİTAN DEFTERİ 

Sıhhiye 
Şube 

3 numarası 

9470 

Mükâfatı 
Tekaüt Nakdiye 

Derecesi Derecesi 

9200 

463 

T e ş h i s 

Her iki sakta piyade mermisi ile kısmı mutavassıtı 
azm kasabai eyserde müsadif kesri mütefettiti mu
cip olarak sezaya ihraç edilmiş halen on santimetre 
tulünde bir nedbej vasıai mültesika usulünden sfik ve 
fahzı eyserde mukabile nazaran ikişer santimetre ve 
dumur ye tarafı süfüi eyserde iki santimetre tekas-
SÜr. : . ; . •;, ^: . w ri , . , , -v i : • r - 1 ^ •'•; __ ' : - ' . ; i ' 

Cerhai nariye neticesi mafsalı unkul kademde tahri
batı azime ile iltisakı tam ve birbuçuk santimetre 
noksaniyeti kadem. 
Fahzı eyser kısmı mutavassıttan betr edihnfy olduğu 
cihetle. 

0 5 3 Cerhai nariye neticesi mafsah rekabe kısmı in itaf 
halinde iltisakı tama duçar olduğu. 

8134 6 3 Bil ameliye sezaya ihraç edilmiştir. Kolun mekbe ve 
müstelkiye harekâtı mefkut vş tarafı mezkûrda/du
muru adelî (1) 

1264 6 3 Cerhai nariye neticesi Sağ mafsal mahzamUl fedim* 
de nimiltisak ve initaf ve inbisat harekeleri (1/3) 
nisbetinde. 

1768 5 3 Cerhai nariye neticesi sülüsü süftif fahzı eyserin veç-
hi vahşisinden bil ameliye müteaddit sezaya İhraç 

edflmiş, tarafı salime 9 santimetre takassur bir bu
çuk f ahzda S sakta dumuru adalî. 

1704 S 3 Cerhai nariye neticesi sağ gözünü zayi eylediği 

Mükâfat Derecesi 
2 
3 
3 

Bir ikinci derece yedi, üçüncü dereceden mükâfattır. 

14 . 4 . 1926 

8 

(1) Evvelce nefer olarak terfih edilmiş ye yüz Ura 
almıştır. Bu kere zabitliği tahkik olunmuş olduğundan 
nefer ile zabit arasındaki farkı alınacaktır., 
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DOKUZUNCU MÜKÂFATI NAK 

Sıra 
Numarası Kıtaası Şöhreti Kendi ve Pederinin ismi 

1 3 ncü Kolordu emrinde hücum taburların
dan Perşembe muhacirle- Ali oğlu Çolak Sadık 

rinden 
2 Müstakil 61 nci Alay 1 nci Tabur 2 nci Bö

lükten - ^ Avanostan Müstecep oğlu Fevzi 

3 Gerede'nin Orta mahallesinden — Bayram oğlu Ahmet Peh
livan 

4 23 ncü Fırka 69 ncu Alay 2 nci Taburdan Veli oğullanndan İbrahim oğlu Ahmet 

5 Milis Ala^ı Topçu Müferesinden Bayraktar oğullarından İdris oğlu Şuayip 

6 32 nci Fırka 69 ncu Alay 10 ncu Bölükte 
Çavuş Resul oğullanndan Sefer oğlu Kadir Çavuş 

7 Aksaray Vilâyetinden Çıyan oğullanndan Ahmet oğlu Mahmut 

8 69 ncu Alay 2 nci Tabur 8 nci Bölükten Behçet oğullanndan İbrahim oğlu Ali 

9 14 ncü Fırka 25 nci Alay 2 nci Taburdan — Ali Çavuş oğlu İsmail 

10 7 nci Fırka 23 ncü Alay 3 ncü Tabur 10 
ncu Bölük Akbaş oğullanndan Abdullah oğlu Mehmet 

11 Orun Malişno karyesinden San Mehmet oğullann
dan Ali oğlu Mustafa 

12 58 nci Fırka 131 nci Alay 2 nci Tabur İcra oğullanndan Mehmet oğlu Muhlis 

13 Bornikor Karyesinden Çavuş oğullarından Yusuf oğlu Galip 

14 İstiklâl Malulü — Emin oğlu Âdem 
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DİYE EFRAT DEFTERÎ 
Sıhhiye 

Tarihi Şb.3 Tekaüt Mükâfat 
Memleketi tevellüdü numarası derecesi derecesi 

fzmir-Buca 0 0 5 3 

Kayseri 306 0 2 1 

Gerede 308 1 413 5 3 

Söke 312 2 071 5 3 

Gökçeli 313 6 521 4 2 

Sivas 0 2 085 5 3 

Aksaray 308 1 399 5 3 

Marmaris 310 1 401 5 3 

Tarsus 313 1 891 5 3 

Boyabat 310 1 977 5 3 

Of 315 9 355 4 3 

Çankırı 314 9 455 6 3 

Bünyan 304 9 215 5 3 

Samsun 305 10 181 3 2 

(1) Birinci defterde merkumun mükâfatı üçüncü ol 
daki fark mükâfatı almak üzere. 

T e ş h i s 

İ s I '• ' . 

Esnayı harpte sukut neticesi nezfi dimağinden mü
tevellit celci nısfı tulanii eymeni gayri tam 

Top mermisiyle sol tarafı ulvî mafsalı menki binden 
kaybetmiş ve saf azmi terkovasına isabet eden şarap
nel parçası ile tarafı mezkûru madum bıraktığı (1) 

Cerhai nariye neticesi sakı eymenin nihayeti süfliye-
sinde nasuru münakkah ve misli mezkûrda nim ilti
sak sakta fahzda 2 santimetre dumur. 
Asabı mutavassıt kafa duçar olmuş 7 eyser pençe şek
linde ve harekâtı basıta madum hükmünde ve saidi 
eyserde 3 santimetre dumur olduğundan. 
Cerhai nariyeden mütevellit kangren neticesi sağ aya
ğı mafsalı süflisinden itibaren sukut eylediğinden ta
rafı mezkûr madum. 

Cerhai nariye neticesi sol göz cismi zücaçisinin ak
masından dumura duçar ve niyetten mahrum. 
Cerhai nariye neticesi Nahiyei daliyei yümnada beş 
santimetre bir nedvei mültesikai azmiye ve nasur az
mi ile müterafık iltisakı tamı mafsal. 
Yedi eyserde 3 - 2 nci izamı muştiye ile evtarı kabı-
zanın harabiyetinden mütevellit dumur dolayısıyle 
yedi mezkûr madum hükmünde. 
Mermi azmi fahz hulfünden nahiyei eyserden huruç 
etmiş ve hareketini deynekle ifa etmektedir. 

Cerhai nariye neticesi hafirei addiye ve asabı zendii 
müef iphamdan maada 4 parmağı madum olduğu. 

Cerhai nariye neticesi mafsalı mirfakı eymen kesre 
duçar olmuş ve zaviyei münferide halinde adut da 
4, saitte 1,5 durmuru ademi ve sol gözde sel. 

Cerhai nariye neticesi kesri sâk neticesi 2 cm. du
mur ayakta durduğu zaman şişmektedir. 
Cerhai nariye neticesi sağ izamı samin kesre duçar 
olarak masfalı kâzip teşekkül etmiştir. 
Cerhai nariye neticesi bitr fahzı eyser. 

rak gösterilmiş olduğundan birinci ile üçüncü arasın-
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Sıra 
Numarası Kıtaası 

15 Karamangiicü karyesinden 

27 Edirne Yüdırun Beyazıt Mahallesinden 

28 İkinci Fırka 2 nci Bölükten 
29 Kuvayı Milliyeden 

Şöhreti Kendi ve Pederinin ismi 

Hasan Kâhya oğulların
dan Halil Oğlu Ali 

Halil oğullarından Salih oğlu İsmail Çavuş 

Kuş kefnek oğullarından İbrahim oğlu Halil 
Bursa Karaağaç Mahal- Alagöz oğullarından Reşit 
leşinden Paşa oğlu Mehmet Zafir 

16 Burhaniye Mahkeme mahallesinden 

17 19 ncu Fırka hücum Taburundan 
18 24 ncü Fırka 30 ncü Alay 1 nci Tabur 3 ncü 

Bölük 

19 57 nci Fırka 175 nci Alay karargâhından 
20 Kuvayı milliye efradından 

Manastırlı oğullarından Hüseyin oğlu Vehip 

Kötürüm oğullarından Recep oğlu Ali 

— Osman oğlu Abdül Kadi* 

Hatip oğullarından Mustafa oğlu Ali 
Müncccitli oğullarından Süleyman oğlu Tortu 

21 Eski kuyumcular mahallesinden 
22 4 ncü Fırka hücum taburundan 

Sadık oğlu Çolak Kemal 
Tahir oğlu Cemal 

23 41 nci Alay 2 nci Tabur 7 nci Bölükten Vekil harç oğullarından Halil oğlu Mustafa 

24 41 nci Fırka 16 ncı Alay birinci Bölükten Arifli karyesinden Mehmet oğlu Ali 

25 Maraş'm Kotil Mahallesinden İskender karyesinden Hüseyin oğlu Aîi 

26 41 nci Alay Süvari Birinci Bölük 2 eni Ta
kımdan Drama muhacirlerinden Muharrem oğlu Mehmet 
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Memleketi 

Karaman 

Burhaniye 

Tosya 

Yozgat 

İsparta 
Maraş 

Balıkesir 
Balâ 

Ayancık 

Tarsus 

Tarihi 
tevellüdü 

315 

303 

315 

310 

313 
0 

319 
313 

314 

313 

Sıhhiye 
Şb.3 

numarası 

10 203 

9 461 

1 415 

271 

2 529 
2 493 

9 033 
2 567 

2 637 

2 749 

Tekaüt 
derecesi 

5 

5 

5 

3 

1 
6 

3 
5 

6 

5 

Mükâfat 
derecesi 

3 

3 

3 

2 

1 
3 

2 
3 

3 

3 

Maraş 305 2 709 

T e ş h i s 

Ameliyat neticesi tarafı ulvii eyserde jadudda beş ve 
saitte altı santimetre dumur. Vazaifi 9/100 nispetinde 
kaybeytediği. 
Zafirei adliyei eyserin mecburiyeti neticesi tarafı ul
vii eyser sait ve yedinde felç. 
Tarazzuzu ayn neticesi aynı eymenin ihracı. 

I 

Cerhai nariye neticesi harabiyeti miayi müstakim ve 
gayri iradi takavvut. 
Felci etrafı süflii tam. 
Cerhai nariye neticesi adudu eyman [sülüsü ulvîsin
de tarafı mukabile nispette 3 santimetre dumur ve 
tarafı mezkûr madum hükmünde. 
Sol sait sülüsü ulvîden bitr. 
Cerhai nariye neticesi sağ azım kasaba ve şazziyede 
8 - 1 0 santimetre uzunluğunda ziyaı âzm ve binne-
tice madum. 
Mermi sağ kademin izamı müştiyesim tahrip etmiş 
olduğundan harekâtının 10/8'ini zail eylediği. 
Cerhai nariye neticesi tarafı ulvii eyseılde tam olarak 
tatili vezaifi fizyolojiye ve müruru zamanla gayri 
kabili tedavi. 
Cerhai nariye neticesi mafsalı harkafii eymenin ini-

taf halinde iltisakı tammı. 

Adapazarında 
Mukim 

Edirne 

Simav 

Bursa 

— 1 470 5 3 Mermi sol izamı muştiyesini kesr ve i tahrip etmiş
tir sol mafsal masemülyette iltisak. 

313 8 492 6 3 Sol saidin kısmı mutavassıtı vahşisinden duhul eden 
şarapnel, neticesi mutavassıt hınsır, binişir, esabii, ha
rekâtı basıtayı 3/4 nisbetinde ifa edebilmekte oldu
ğundan. 

311 — 3 2 Kısmı mutavassıtı fahzdan bitr. 

316 3 479 5 3 Sol taraf zaviyei fekki esfelde 8 santim tûl ve 7 san
tim arzında nesci nedbi ve musannifte müşkülât. 



Mükâfatı Nakdiye Birinci dereceden 
1 

Adedi Tekaüt derecesi 

1 1 1 
1 2 1 
5 3 0 
1 4 0 
1 4 0 

16 5 0 
4 6 0 

Yekûn 29 
İki birinci dereceden 

B E Y A N I 

Mükâfatı nakdiye ikinci dereceden Mü 
0 

0 
2 
2 
0 
0 
0 

İkinci dereceden, 21 Üçüncü dereceden mük 
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Sıra Numarası : 217 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN KIRALLIĞI ARASINDA 18 TEŞRİNİEVVEL 1925 
TARİHİNDE ANKARA'DA TANZİM VE İMZA EDİLMİŞ OLAN MUHADENET MUAHEDE VE 
İKAMET MUKAVELENAMELERİYLE MUHADENET MUAHEDENAMESİNE MERBUT PROTO
KOL AHKÂMININ VE TEFERRUATININ TASDİKİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN <l/792) 

NUMARALI KANUN LAYİHASI VE HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/6178 

27 Kânunuevvel 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kıı allığı 

arasında 18 Teşrinievvel 1925 tarihinde Ankara'da 
tanzim ve imza edilmiş olan muhadenet muahede ve 
ikâmet mukavelenamelerimle muhadenet muahede 
namesine mefbut protokol ahkâmının ve teferruatı
nın tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince tanzim 
ve teklif olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 23 Kâ
nunuevvel 1341 tarihli içtimaında Meclisi Âliye ar
zı tasvip edilen kanun lâyihası ile mevzubahis mu
kavele ve ahitnamelerin ve protokol ile zabıtname 
ve mektubun musaddak suretleri leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının müstacelen ifasına ve neticesinin 
iş'arma müsaade buyurulmasını rica eylerim efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA 
MÜNAKİT MUHADENET MUAHEDENAMESİ 

Bir taraftan Türkiye 
Diğer taraftan Bulgaristan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kıraliyeti 

arasındaki samimi muhadenet rabıtalarını tesis ve 
takviye etmek hususunda aynı derecede samimi arzu 
perverde ettikleri ve iki devlet beyninde münasebet 
tesis olununca is/bu münasebatın kendi milletlerinin 
refah ve saadetine hadim olacağı kanaati ile müte
hassis bulundukları cihetle bir muhadenet muahede
si akdine karar vermişler ve bu hususta murahhas
ları olmak üzere, 

Türkiye Reisicumhuru : 
Hariciye Vekâleti Müsteşarı TeVfik Kâmil Beyi, 

ve Haşmetlû Bulgarlar Kiralı : 

Bulgaristan'ın Washington Fevkalâde Murah
has ve orta Elçisi Müsyö (Simeon Radef) i tayin ey
lemişlerdir. 

Müşarünileyhima usulüne muafık görülen salâ-
hiyetnameleri badettebliğ ahkâmı atiyeyi kararlaş
tırmışlardır : 

Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Kıraliyeti arasında gayrı kabili ihlâl sulh ve sami
mi ve daimî muhadenet cari olacaktır. 

Madde 2. Tarafeyni aliyeyni akideyn, iki dev
let arasındaki siyasi münasebatı hukuku düvel esas
larına tevfikan tesis hususunda ittifak etmişlerdir. 

Tarafeyn her birinin siyasî mümessillerinin, mü
tekabiliyet şartiyle diğerinin arazisinde hukuku 
umumiyei düvel esasatına müstenit muameleye maz-
har olmalarım kabul etmişlerdir. 

Madde 3. Tarafeyni aliyeyni akideyn, bir Tica
ret Mukavelenamesi ve bir ikamet mukavelesi ve 
bir hakem muahedesi akdetmek hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

Madde 4. İşbu muahedename tasdik olunacak 
ve tasdiknameler Ankara'da sureti mümküne iie te
ati edilecektir. İşbu muahedename tasdiknamelerin 
teatisinden itibaren on beş gün sonra iktisabı meri
yet edecektir. 

Madde 5. — İşbu muahadenameye merbut proto
kol onun mütemmim bir cüz'ünü teşkil eder... Tas
diken limdkail tarafeyn murahhasları işbu muahedıe-
naaneyi İmza ve mühürlerîyle taJıiim eylemişlerdir. 

1925 senesi 18 Teşrinievvelinde iki nüsha olarak 
Ankara'da tanzim olunmuştur. 

S. Raderti Tevfik Kâmil 
i 

TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA MÜ-
NAKlT MUHADENET MUAHEDENAMESİNE 

MERBUT PROTOKOL 

A 
Ekâlryetlerin himayesine dair (Noyî) mualhedena-

raesCnde miünderiç bulunan ahkâmın kâffesl'nde Bul
garistan'da mütemekkün müslünıan ekalliyetlerini ve 
(Lozan) Muahedenamesinde mühderiç bulunan ah-
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kâmın kâffesinden de Türkiye'de mütemckkin Bul- I 
gar akâSyetlerini İstifade etıSrmeyi iki Hükümet bir I 
birline karşı taahhüt eder. I 

(Noyi) ve (Lozan) muahedenameJerinden her bi- I 
rine vazıülimza devletlerin ekalliyetlere müteallik I 
olarak haiz oldukları biletlimle hukuku miitekalbCIen I 
Bulgaristan Türkiye'ye ve Türkiye de Bulgaristan'a I 
karşı tanır. I 

Haşiye: Lisanı mâderzadı Bulgarca olan gayri- I 
müslim Türk tebaası Bulgar ekalliyetine mensup ad- I 
dolanacaktır. I 

B 
1912 Türkiyesi arazisinde tevellüt edip de işbu I 

protokolün tarihi imzasına kadar Bulgaristan'a bic- I 
ret ile Kıraliyette meri kavanini dahiliye mucCibince I 
Buügar tabiyetiısi iktisap eylemiş bulunan bilcümle I 
Bulgarları, Türk Hükümeti Bulgar tebaası olarak ta- I 
nır. I 

Bulgaristan'ın 1912*deki hududu dahilinde tevel- I 
Kat edip de işbu protokolün tarihi imzasına kadar I 
Türkiye'ye hicret ile Cumhuriyette meri kavanini da- I 
hi33iye mucibince Türk tabiiyetini iktisap eylemiş bu- I 
îıınan bilcümle müslümanları Bulgar Hükümeti, Türk I 
tebaası olarak tanır. I 

Zatüzzevç kadınlar zevçlerinin ve on sekiz yaşın- I 
dan dun olan çocuklar ebeveynlerinin şeraitine tafbi I 
olacaklardır. I 

Şurası mukarrerdir ki, yukarıda mevzubah-fc olan I 
Türk ve Bulgar tebaası (C) maddesinde mezkûr ak- I 
sam müstesna olmak üzere, Bulgaristan ve Türkiye I 
arazilerimde mütekabilen malik oldukları enııval üze- I 
rîndeki hakkı mülkiyetlerini muhafaza eder. İstan- I 
bul şehri müstesna olmak üzere, Türkiye'nin Avru- I 
pa kıtasında kâin arazisinde tevellüt edip de Bulgar- I 
istan'a hicret etmiş olan Bulgarlar, mezkûr arazide I 
yeniden temekkün etmek isterler ise Türkiye Hükü- I 
melti her hususi madde hakkında muvfakat edip, et- I 
mamek hususunda serbestii tamını muhafaza eder. I 
1913 senesinde Bulgaristan'a ilhak olunan kazalar- I 
da teveSiit edip de Türkiye'ye hicret etmiş olan müs- I 
Miırsanjar mezkûr araziide yeniden temekkün etmek I 
İstedikleri takdirde Bulgar Hükümeti aynı hakkı mu- I 
haf aza eder. I 

Haşiye: tşbu protokol ahkâmı mucibince İstan- I 
bul bu namda olan şehremanetiriin 1912 Kanunu ile I 
tahdit olunan menatıkından ibarettir. I 

G 
İstanbul şehri müstesna olmak üzere Türkiye I 

Cumhuriyetinin Avrupa kıtasındaki arazisi ahalii as- I 
üyesinden olup da 5-18 Teşrinievvel 1912 tarîhinden I 

sonra işbu protokolün imzası tarihine kadar Buga-
ristan'a hicret etmiş olan Bulgarlara ve Balkan Har
bini müteakip Osmanlı İmparaltorhığundan ayrılan 
arazli ahalii asliyesinden oîup da 5-18 Teşr'imievvel 
1912 tarihinden işbu protokolün imzası tarihine ka
dar Türkiye'ye hicret etmiş olan müslümanlara aiit 
her emvali gayrinıenküîe, arazisinde bulundukları 
devletler tarafından mütekabilen iktisap edlilmıiş ola
caktır. 

D 
Bulgaristan'da kâin ve Türküye tebaasına alt ya

hut Türkiye'de kâin ve BuîgarMan tebaasına ait oîup 
da maddei şahikanın saha] tatbiki haricinde kalan 
her nevî emval gaynîmenküle, halen meşru sahipîe-
rinin tahtı tasarruflarında değil ise, bunlara, huku
ken makamlarına kaim olanlara yahut vekillerine 
iade edilecektir. İşbu emval hakkında her ne sebeple 
olursa oîsun, tatbik olunan istisnai tedalbir ve ahkâ
mın kâffesi işbu protokol mevkii meriyete vaz olu
nur olunmaz ref olunacaktır. Haczohınan emvalin 
varidatı tamamiyle ashabına tediye edilecektir. 

Muhacir ve yerliler tarafından işgal olunan em
val için, alâkadar sahiplerine âd'iMıe bir bedeli icar 
takdir ve ila olunacaktır. 

Alâkadaran 5-18 Teşıiinievvel 19121den evvel 
memleketi asliyelerini terk eylediklerini mütekabilen 
her iki memleket mahakimi huzurunda kanuni esba
bı sübustîye ile isbat etmeye mecburdurlar. 

Şurası mukarrerdik ki, yukarıda zikrohman bilû
mum ahkâm, her biri taallûk ettiği hale tatbik okun
mak üzere (B) bemdMn iki birinci fıkralarında istih
daf olunan eşhasın emval hakkında da tatbik edıi-
Hr. 

E 
Yeni Bulgar arazisinin ilhakından evvel iktisap 

olunan hukuk ve Osmanlı İmparatorluğunun salâ-
hiyattar devalirînden sadır olan evrakı adliye ve se-
nedatı resmiye, aksi halin kanunen sübutuna değin, 
muteber ve gayri kabili" ihlâldir. 

F 
Tarafeyni akideyn, İstanbul muahedesi ile lahi

kalarının ahkâmını, iki devlet arasında hududu tes-
pM ve tayin eden kısmı müstesna olmak üzere, mev
cudiyeti bitame ermiş ve hükmü kalmamış addet
mekte müttefiktirler. 

G 
Mesai hukuku tasarrufiyesıine müteallik kanunun 

Bulgaristan'da bulunan Türk tebaasına tarzı tatbiki 
hakkında Bulgar murahhası tarafından Türk Mu-
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rahhasına tevdii olunan mektup işbu protokolün 
mütemmim bîr cüzünü teşkil edecek ve onunla ter
likte mevkiti meriyete vaz olunacaktır. 

H 
İşbu protokolün tatbiki hususunda zuhur edebi

lecek olan miüşkÜat, hükümeıteyn beyninde siyasi 
ımüzafrerata mevzu teşkil edecektir. 

18 Teşrinievvel 1925'de Ankara'da iki nüsha ola
rak tanzim kılındı. 

S. Radef Tevfik Kâmil 

ZABITNAME 

Zirde vazıuMmza Türk ve Bulgar Murahhasları, 
iki hükümet beyninde müzakere olunan ukudu, yani 
bir muhadenet muahedesi ve onun mütemmim cüz'U-
nu teşkil eden merbutu protokolü ve bir ikamet mu
kavelenamesi imza etmek üzere Ankara'da Hariciye 
Vekâletinde 18 Teşrinievvel 1925 tarihine müsadif 
günde içtima etmişlerdir. Müşarünıileyhima protoko
lün «D) maddesinin mealini daha iyi tayin etmek ve 
hükümetlerinin mütekabil hüsnüniyetleri hususunda 
biç şüpheye mahal bırakmamaktaki faydayı takdir 
ile bu fıkra ahkâmının istihdaf ettiği emvalin iadesi, 
ne bir taraftan ve ne diğer taraftan hiç bir itiraz ser-
dedllmeksİzin icra olunacağım, hükümetleri namına 
beyan eylerler. 

tşbu zabıtname iki nüsha olarak tanzim olunmuş
tur. 

S. Radef Tevfik Kâmil 

ANKARA'DA HARİCİYE VEKÂLETİ 
MÜSTEŞARI 

TEVFİK KÂMİL BEYE 

Ankara : 18 Teşrinievvel 1925 

Murahhas efendi; 
Müzakeraümız esnasında izhar buyurduğunuz 

arzuya tebaan, hükümeti matbuanın Bulgaristan'da 
bulunan Türk tebaasının mesaii hukuku tasarrufiye 
kamunu mucibince istimlâk edilen emval hakkında 
bu kanunun tatbikine müteallik olarak Sırp, Hırvat 
ve Siloven KıraHığı ile akdettiği itilâfı tamamıyle tat
bik etmeyi taahhüt eylediğini zatı âlilerine teyit ey
lemekle müftehirıim. 

Ihtiramatı faikamın lütfen kabul buyuruhnasını 
rica eylerim murahhas efendî  

İmza 
S. Radef 

TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN BEYNİNDE 
MÜNAKİT İKAMET MUIÜ1VELEPİJAMESİ 
Bir taraftan Türkiye diğer taraftan Bulgaristan 
Bulgaristan'da Türk ve Türkiye'de Bulgar tebaa

sının ikameti şeraitini tespit eylemek arzusunda bu
lunduklarından. 

Bu hususta bir mukavele akdine karar vermişler 
ve murahhasları olmak üzere 

Türkiye Reisicumhuru 
Ankara'da Hariciye Vekâleti Müsteşarı Tevfik 

Kâmil Beyi, ve haşmetlû Bulgarlar Kiralı 
Bulgaristan'ın Waşington fevkalade murahhası ve 

Orta Elçisi Mösyö (Sfmon Radef) i tayin eylemişler
dir. 

Müşarünileyhima usulüne muvafık ve muteber 
görülen salahiyetnamelerini badetteati ahkâmı atiye-
yi kararlaştırmışlardır: 

Madde 1. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tebaası diğer taraf m arazisinde ikamet ve mekseyle-
mek hakkım haiz olacaklar ve binaenaleyh memleket
te meri kavaranı ve nizamata tevfikan serbestçe gidip 
gelebilecekler ve seyrüsefer edebileceklerdir. 

Madde 2. — Tarafeyni aMdeyn Bulgaristan Türk
lerinin ve Türkiye Bulgarlarının ihtiyari hicretlerine 
bir gûna mania ika edilmemesini kabul eylerler. 

Muhacirler beraberlerinde emvali menkulelerini 
ve hayvanlarım götürmek ve emval gayri menkule
lerini serbestçe tasfiye eylemek hakkım haiz olacak
lardır. Emvali gayri menkulelerini kati azimetlerin
den evvel tasfiye etmek istememiş olanlar, tarihi 
hicretlerinden itibaren iki sene mühlet zarfında bu 
tasfiyeyi yapmağa mecburdurlar. 

Emvalin tasfiyesinden mütehassıl mebahgi alaka
darların tarzı ihracı hakkında iki hükümet beyninde 
bir itilaf akdolunacaktn*. 

Madde 3. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tebaası diğerinin arazisinde kavanin ve nizamat mu
cibince ve Türkiye'de medit bir taamü! neticesi ola
rak, (Deniz ameliliği, mavnacılık ve saire gibi) te
baayı mahaliyeye hasrolunanlar müstesna olmak üze
re, tebaayı mahalliye üe mütesaviyen her türlü sı-
naat ve ticareti icra ve lalettayin kâffei hıref ve me-
salike sülük etmek hakkını haiz olacaklardır. 

Tarafeyni akideynden her birinin tebaası diğeri
nin arazisinde meks ve ikamet için ve kezaMk işbu 
arazide her nevi ticaret, sanat, hırfet icra veya mes
leğe sühık için her ne nam ile olursa olsun, tebaayi 
mahalliyeden istiyfa olunanlardan başka veya daha 
yüksek bir vergi, resim veya mükellefiyete tabi ol-
mayacaklardır. 



Tarafeyni akideynden her bininin tebaası diğerinin 
arazisinde şahısları, mallan, hukuk ve menafilerin
ce ve emvali mezkûrenin iktisabı, tasarrufu ve in-
tifaı ve kezalk ferağ ve intikal veya tevarüs tarikiy
le ahara devri dolayısiyle tebaayi mahalliyeye tahmil 
olunabilenlerden başka veya daha yüksek Mç bir 
mükellefiyete, bila vasıta veya bilvasıta hiçbir re
sim veya vergiye tabi tutulmayacaklardır. 

Madde 4. — Tarafeyni akideynden bM, gerek 
bir hükmü kanuni üzerine gerek zabitai ahlakiye, 
zabitai sıhhiye veya teseül hakkındaki kavanin ve 
ııizamaıta tevfikan, ve gerek devletin emniyeti dahili
ye ve hariciyesine müteallik esbaptan dolayı ferden 
tatbik olunacak tedabir ile tarafı akit diğerin tebaa* 
sim tardettiği takdirde işbu diğer taraf onları kabul 
etmeyi taahhüt eyler. Eşhası matrutanın hududa ka
dar nakilleri masarifi tardeden tarafa ait olacaktır. 

Madde 5. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tebaası, diğerinin arazisinde, şehir ve kasabalar 
haricindeki emvali gayri menkule müstesna olmak 
üzere, her nevi, emvali menkule veya gayrimen-
kuleyi memleketin kavanin ve nizamatına tevfikan 
iktisap, tasarruf ve ferağ etmek hakkına -müte
kabiliyet şartiyle - malik olacaklardır. Tebaayi mez
kûre, bey, mübadele, hibe, vasiyet veyahut diğer her 
suretle emvali mezkurede tasarruf edebilecekleri gi
bi bermucihikanun veraset tarikiyle veya hibe veya 
vasiyet suretiyle emvali mezkûreye malik olabilecek
lerdir. 

Tebaayi mezkûre, ânifüzzikir ahvalin hiç birinde 
her ne nam ile olursa okun, tebaai mahalliye için 
tarh olunanlardan başka veya daha yüksek mükelle
fiyet, rüsum veya vergilere tabi tutulmayacaklardır. 

Madde 6. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tebaası, diğerinin arazîsinde gerek kuvayı berriye ve 
bahriyede ve gerek milli veya milis alaylarında hiç 
bir hizmeti askeriyeye veya hizmeti askerliye yerine 
kaim olan hiç bir mecburiyet veya mükellefiyete ta
bi otaayacaklardır. 

Tebaai mezkûre her gûna istikrazı mecburiden 
muafolacaklardır. Bunlar mekasidi harbiye için 
matrah olup, kanunen tebaai mahalliyeye tahmil 
edilmeyen diğer bilcümle mükellefiyatı nakdiyeden 
dahi muaf tutulacaklardır. 

Madde 7. — Merkezleri tarafeyni akideynden bi
rinin arazisinde bulunan ve işbu tarafın kanunlarına 
tevfikan teşekkül eden ticari ve sınai anonim veya 
diğer şirketler diğer tarafın arazisinde usulen teşek
kül etmiş gibi tanınacak ve ehliyetleri ve ikamei da

va hakkı menşeleri olan memleketin kanunlariyle ta
yin olunacaktır. Mezkûr şirketler mütekabiliyet şar
tiyle ve kavanüıi memlekete tebaiyyet etmek üzere 
diğer taraf m arazisinde teessüs etmek, her nevi sa
nat ve ticaret icra eylemek ve her gûna emval men-
kuîeyi ve ifayı muamele edebilmeleri için lazım olan 
emvali gayrimenküleyi iktisap eylemek hakkına ma
lik olacaklardır. Bu halde, emvali gayri menkule 
iktisabı keyfiyeti şirketin hedefi mıahsususunu teşkil 
etmiş olmamak mukarrerdir. Şurası mukarrerdir ki, 
Bulgaristan, menafii ammeye müteallik bu mahiyeti 
haiz olmaları itibariyle, bilcümle memleketler hak
kında kabili tatbik bazı tahdidatı mahsusaya tabi olan 
veya olacak olan bazı nevi sanat ve ticareti icra eden 
şirketlerin teessüsünü men etmek hakkına malik ola
caktır. Bu takdirde Türkiye balâda beyan olunan 
mütekabiliyet şartına binaen aynı nevi sanat ve ti
careti icra eden Bulgar Şirketlerini memleketine kabul 
etmemek hakkım haiz olacaktır. 

Tarafeyni akideynden her birinin ticari ve sınai 
anonim veya diğer şirketleri diğer tarafın arazisinde 
ticaret ve sanat icrası hususunda her ne nam ile 
o3ursa olsun milli şirketlerden talep olunan veya olu
nacak olanlardan başka veya daha yüksek haklara, 
resimlere, vergilere veya mükellefiyetlere hiç bir 
halde tabi tutulmayacaktır. 

Madde 8. — Menfaati âmmeye müstenit olduğu 
kanunen mütehakkık sebep bulunmadıkça ve evvel
ce muhik tazminat verilmedikçe tarafeyni akideyn
den birinin tebaasının diğer tarafın arazisinde emva
li istimlak edilemeyecek veya velev muvakkaten olsun, 
bunlar mallarındaki hakkı intifalarından mahrum 
edilemeyeceklerdir. Evvelce ilan edilmedikçe hiç 
bir istimlak muamelesi icra olunamayacaktır. 

Madde 9. — Tarafeyni akideynden her birinin 
tebaası diğer tarafın arazisinde şahıs ve mallarının 
himayci kanuniye ve adliyesi hususunda tebaai ma-
halliyenin mazhar olduğu himayenin aynından istifa
de edeceklerdir. Binaenaleyh malıakime serbestçe ve 
kolayca müracaat ve tebaai nıahaHiyenin tabi oldu
ğu şerait dairesinde ikame ve defi dava edebilecek
lerdir. Kefalet akçası ve meccanen müzahereti ad
liye hakkındaki ahkâm bundan müstesna olup, tara
feyn beyninde akd olunacak bir mukavelei mahsusa 
ile tanzim olununcaya kadar işbu mesai kavanini ma
halliye ile hallolunacaktır. 

Madde 10. — Tarafeyni akideyn tebaasının ah
kâmı şalısiyesine müteallik mevaddıa, yani izdivaç, 
iştiraki emvali zevceyn, talak, tefriki ebdan, cihaz 



— 15 — 

übüvvet, bünüvvet, tebennS, ehHyeti şahsiye, rüşt, 
vesayet, kayyımlık, hacr, emvali menkuleye müte
allik vasiyet ile »veya bilavasıyet tevarüs veyahut tak
sini ve tasfiye ve umumiyetle hukuku alile mesailinde 
tebaai mezkûrenin mensup oldukları memlekette mü
teşekkil mahakimi mâliye veya diğer devairi milli
ye hasren salaMyettar olacaktır. İşbu hüküm, hu
kuku beyneddüvele veya akdohuıabilecek mukavelatı 
bususiyeye nazaran konsolosların nüfus vukuatına 
ımüteaNik mevadda haiz oldukları vazaifi mahsusayı 
haleldar etmediği gibi tarafeyni akideyn mahakiıni-
n&n esnayı muhakemede tarafeynS davanın mahakimi 
müfiye veya diğer devairi midyelerinin devairi sala-
hryetlerine dahil olduğu berveçhi bala takarrür eden 
mesaHe dait delaal ve beyyfnatı talep ve istûna etmek 
hususundaki haklarına da halel vermez. 

Madde 11. — İşbu mukavelename, tasdikname-
Herin teatisinden bir ay sonra iktisabı meriyet edecek 
ve müddeti dört seme olacaktır. 

Şayet 'mukavelename, tarafeyni aküdeynden biri 
tarafından mezkûr dört sene müddetin inkizasından 
laakal altı ay evvel fesh olunmazsa, fesh olununcaya 
kadlar mevkii meriyette kalacak ve işbu fesih ancak 
altı ayhk bir mühletin hitamından sonra haizi hü
küm ve tesh* olacaktır. 

Madde 12. — İşbu mukavelename tasdik oluna
cak ve tasdiknameler sürati mümküne ine Ankara'da 
teati kmnacaktuv 

Tasdiken lihnekal, tarafeyn murahhasları, işbu 
mukavelenameyi imza ve mühürledyle tahtım eyle
mişlerdir. 

18 Teşrinievvel 1925 tarihinde Ankara'da iki nüs
ha olarak tanzim edilmiştir. 

S. Radef Tevfik Kâini] 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kıraüığı ara

sında 18 Teşrinievvel 1925 tarihinde Ankara'da tan
zim ve imza edilmiş olan muhadenet muahede ve 
ikamet mukavelenameleriyle muhadenet muahedena-
mes§ne merbut protokol ahkâmının ve teferruatının 
tasdiki hakkında Başvekâleti Çemenin 27 kânunuev
vel 1341 tarih ve (6/6178) numaralı tezkeresine mer
but kanun layihası ile mukavele ve ahitnamelerin ve 
protokol üe zabıtname ve mektubun musaddak su
retleri tetkik ve müzakere olundu. 

Endüheninıiiz, mezkûr kanun layih&siyle muka
vele ve ahitnameleri ve protokolü aynen kabul etmiş 
olmakla Heyeti UmumSyeye arz olunur efendim. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Namına 

Menteşe Istattıbul 
Şükrü Kaya Tcvfik Fikret 

Kâtip Namına 
Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 

Aza 
Sürt 

Mahmut 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 

Aza 
Kars 

Ağaoğhı Ahmet 

Aza. 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza 
İstanbul 

Edip Servet 

TÜRKİYE BULGARİSTAN ARASINDA İMZA 
OLUNAN MUHADENET M U A H E İ > E N A M E S Î 
VE UMUMÎ PROTOKOL İLE İKAMfcT MUKA

VELENAMESİNİN TASDİKİ HAKKINDA 
KANUN 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan arasında 18 Teşrinievvel 1925/1341 tarihinde An
kara'da tanzim ve miza olunan muhadenjet muahede-
namesi ve mütemmimi protokol üe ikamet mukavele
namesi tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden muteber olan işbu 
kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

23 Kânunuevvel 1341 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 

Müdafaa! MiHrye Vekili Bahriye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Beyefendi 

HM imzada bulunmadı 

Nafıa Vekâleti Vekili 
- AB 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif i VekiM 
Mustafa Necati 

Ticaret Vekili 
Ali Cenan! 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Mehmet Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor! Refik 
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Sıra numarası : 231 

GÜMRÜK TARİFE! UMUMİ YESİNE MÜTEDAİR 10 MART 1332 TARİHLİ KANUNUN TADİL 
VE TEZYÎLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/936) NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/1699 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Türkiye Gümrük tarifei umumiyesine mütedair 

10 Mart 1332 tarihli kanuna zeylen Maliye Vekâle
tince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 Ni
san 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim olun
muştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'anna mü
saade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Gümrük tarifei umumiyesine mütedair 
1332 tarihli kanunun bazı nıevaddında icra edilen ta
dilâtın esbabı mucibe lâyıhasıdır. 

Gümrük tarifei umumiyesine müteallik 10 Mart 
1332 tarihli kanunun ahkâmı nakıs olduğundan 

malî ve iktisadî maksadının temini mümkün olama
makta ve bu yüzden gümrükler müşkül bir mevkide 
kalmaktadır. Kanunun o maksadı temin edecek hali 
tekemmüle ifrağı lüzumu îhtiyacatı acjleden olarak 
tahakkuk etmiş ve ona göre berveçhizîr bazı tadilat 
ve tezyilât ile mevcut nevakısı ikmal ve bu sırada 
kanunun bugünkü unvanı memleket ve hükümete 
göre tabiratı da tebdil ve zait mevad lağv edilmiştir. 
Tarifenin ismi «Osmanlı» denilmişti, bunun yerine 
«Türkiye» denilerek serlevha tebdil edilmiştir. 

Madde 1. Birinci maddedeki «Devleti Âliyei 
Osmaniye» yerine «Türkiye» tabiri ikame edilmiştir. 

Madde 2. İkinci maddeyi teşkil eden «Yemen 
Vilâyeti ile Asîr Sancağına ithâl olunacak tömbeki
lerden kanunu mahsus mucibince kilodan iki kuruş 
ithalât resmi ahz olunur» şeklideki hükmün halen 
mahalli tatbiki kalmadığından mezkûr madde lağv 
olunmuştur. 

Madde 3. Üçüncü maddenin saniyen fıkrasın
daki «Devleti Âliyei Osmaniye» yerine «Türkiye» 
yazılmıştır, 

Kezalik üçüncü maddenin Rabian fıkrasındaki 
«memaliki Osmaniyede ikamet etmek üzere gelenler 
tarafından nakli hane suretiyle ithal olunan müsta
mel eşyayı beytiye ve zatiye ile alât ve edevatı müs
tamele ve ilh...» hükmü ya Türkiye'de İkamet etmek 
üzere hariçten gelenlerin gerek beraberlerinde ve 
gerek bilâharç ithal edecekleri müstamel eşyayı bey-
tiyenin bilaistisna resimden muaf tutulması veyahut 
Türkiye'de ikamet etmek üzere ilk gelecek ecnebi

lerin bu muafiyetten namahdut bir zaman için müs
tefit edilip, tahsil veya ticaret için veyahut memuren 
memaliki ecnebiyede müddeti muvakkate ile ikamet 
ettikten sonra vatanlarına avdet edecek Türklerin 
ithâl edecekleri eşyadan resim alınması merkezlerin
de tatbik edilmek iktiza ediyor, her iki tarzı tatbikin 
mahzuru ise derkârdır. 

Çünkü muafiyet ecnebilere hasredilse, memurini 
hariciye ile tahsil için harice giden talebe ve bunla
rın aileleri müstamel eşyayı beytiye ve zatiyeleri için 
avdetlerinde resim vermek mecburiyetinde kalacak
lar bunlar hakkında da hükmü kanun imal edilse ti
caret veya tenezzüh için gidip gelen Türkler bura
daki evlerine ait olarak bir çok eşya getirip bilâ re
sim ithal edecekler. Binaenaleyh hem hazinenin ve 
hem de efradın hukukunu teminen fıkradaki hüküm 
şu suretle tadil edilmiştir. 

Türkiye'de ikamet etmek üzere gelen ecnebiler 
tarafından nakli hane suretiyle ithal olunacak müs
tamel eşyayı beytiye ve zatiye ya kendileriyle bera
ber veyahut muvasalatlarından itibaren nihayet altı 
ay zarfında gelmiş olmak şartiyle muafiyeti rüsumi-
ye mevzubahis olabilecek, tahsilden veya memuriye
tinden avdet eden talebe ve memurini hariciyenin 
memaliki ecnebiyede müddeti ikametleri nazarı dik
kate alınmaksızın fakat ticaret vesaire maksadiyle 
hariçte yerleşip de bifâhere memleketlerine dönen 
Türklerin terkettikkri memlekette lâekal iki sene 
ikamet etmiş ve beraberlerinde veya müteakiben ge
tirdikleri eşyayı beytiye ve zatiyeyi orada istimal ede-
geîmiş olduklarını ispat etmek şartiyle bu eşyaya 
muafiyeti rüsumiye bahşedüebilecek. Bir de berayı 
maslahat harice gülen amele ve eşhası sairenin muh
taç olduktan yatak, yorgan ve yemek kaplan gibi 
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herabterlerjnde getirdikleri eşyayı adiye hariçte müd
deti ikamet kayıt ve şartına vabeste olmaksızın re
simden muaf tutulacak. 

Madde 4. Şarta müteallik muafiyeti tayin eden 
dördüncü maddenin saniyen fıkrasında «sefain mü
rettebatının infakına ve mücerret sefaini mezkûre 
İçin de istihlâke mahsus olarak işbu sefain derunun-
da gelen komanya bunların sefine içinde kalması ve 
Osmanlı sularında gemiden çıkarılmaması meşrut
tur.» deniliyor. 

Bu fıkranın hükmünce mücavir ecnebi memleket
lere giden ve hatta bilhassa bu maksada mebni giden 
merakübi milliye oralardaki antrepolardan aldıkları 
bir çok erzakı ye mahrukatı dahil sularda sarfede-
rek ve fırsat buldukça karaya çıkararak resimden 
kurtarabildikleri ve bunun bir hak gibi istimal edil
mesi maksadı kanuna muhalif olduğu cihetle suiis
timalin men'i ile hukuku hazinenin mahfuziyeti 
zımnında fıkrai mezkûre hükmünün sefaini ecnebi-
yeye hasrı ve sefaini milliyenin hariçten alıp getire
cekleri komanyaların ve mahrukatın ilk uğradıkları 
Türkiye Limanında rüsumunu vermeleri şekline if-
rağen tadili icabetmiştir. Maddei mezkûrenin sani
yen fıkrasındaki «memleketi Osmaniye» tabiri 
«Türkiye» tabiriyle isti'bdal edilmiştir. Maddei mez
kûrenin aşiren fıkrasında berayı tamir ihraç edilip 
tekraren ithal olunan eşyanın dahi resimden muaf 
olduğu muharrerdir. Bazen bir takım eşyanın berayı 
tamir gidip tekrar geldiği gibi, boyalan bozulan ve
ya. burada telvini mümkün olmayan eşyanın meselâ 
kürkler ve mensucat gibi eşyanın da harice gidip 
gelmesi ihtiyacı mevcut bulunduğundan memleketi
mizde tamir ve telvin imkânı hasıl oluncaya kadar ta
mir hakkındaki müsaadenin tervine de teşmili eşyanın 
sahiplerini ve amillerini himaye ve teşvik etmiş ola
cağından fıkraya telvin için gidip geleceklere de ay
nı müsaadenin bahşedileceği ilâve edilmiştir. Maddei 
mezkûrenin şalisi öşür fıkrai müzeyyelesinde «Zatı 
Hazretj Padişahiye ve Sarayı Hümayunlarına ait 
olarak memaliki ecnebiyeden gelecek bilumum eşya» 
yerine «Reisicumhurun zati ve ikametgâhı için cel-
bedilen eşya» denilerek fıkra bugünkü şekli hükü
mete göre tadil edilmiştir. 

Memaliki ecnebiye sergi ve pazarlarına berayı 
teşhir göndereceğimiz eşyanın veyahut eşya ve eş
hası hamilen veya eşya ahp getirmek veyahut koşu
lara iştirak etmek üzere harice giden at, araba ve 
otomobil vesair vesaiti nakliyenin iadesi halinde re-
«fenden muaf tutulacağına dan- kanunlarda bir kayıt 

ve sarahat olmadığı ve halbuki menafii iktisadiye 
noktasından böyle bir müsaadeye olan ihtiyaç (Jekâr 
bulunduğu cihetle dördüncü maddeye bü maksadı 
teminen rabii öşür fıkrası ilâve edilmiştir. 

Memleketimize berayı seyahata geleliler tarafın
dan rükûplanna malhsusen beraberlerinde getirdik
leri otomobil, bisiklet vesair vesaiti nakliye ile koşu 
için ithal olunan atlar hakkında müsadekârane bu
lunmak hem seyyah celbi maksadına hem de cinsi 
fürüsün ıslahı yolundaki mesleğe muvafık olacağı 
için bu gibi şeylerin altı ay zarfında iade edilmek 
şartiyle gümrük resminden muaf tutulacağına dair 
dördüncü maddeye hamisi öşür fıkrası ilâve olun
muştur. 

Sefain, şimendifer ve teyyarelerden yıkanmak veya 
tamir edilmek üzere memlekete ithal olunacak çamaşır 
ve eşyanın gümrük resmi ile alâkası olmamak lâzım 
gelirken bunu tayin eden bir hüküm olmadığı ve me
nafii iktisadiyeyi muhil olan bu vaziyet duçarı kaza 
olan sefain ve sairenin seyrü seferlerini de işkâl etmek 
gibi gayrı insanî bir hali dahi husule getireceği cihetle 
berayı tathir veya tamir sefainden, teyyarelerden ve 
hutura hadidiye vesaiti muharrike ve müteharrikesinden 
ithal ve badehu iade olunan eşyadan resim ahnmı-
yacağına dair dördüncü maddeye sadisi öşür fıkrası 
ilâve olunmuştur. 

Dördüncü maddenin hadiiöşr fıkrasında mah
sulât ve mamulâtı dahiliyeyi ihraç için ithal edilen 
müstamel zürufun resminden muaf tutulması esası 
kabul edilmiş ve bu muafiyetten maksat ihracatımı
zın terviç ve teşvikinden ibaret okluğuna göre züru
fun yenileri hakkında aynı ntülâhaza ile hareket et
memek takip edilen maksatla gayri kabili telif ol
duğu derkâr bulunmuştur, ihracatımızı daha vâsi 
bir mikyasta teşvik ve teshil ve rekabeti ecnebiyeden 
muhafaza edilmek için hadiiöşr fıkraşuıdaki zü
rufun yenileri ile ihracatta sargılık olarak istimal 
edilecek kâğıttan jelatinden ve her nevi mensucat ve 
maadinden mamul mevad ve bir de nakli hane hu
susunda memaliki mütemeddine de istimal edilen 
tertibatı mahsusayı haiz arabalar vesaire ya hariçten 
eşyayı beytiyeyi hamilen veyahut memleketimizden 
gidecek ailelerin eşyayı beytiyelerini alıp götürmek 
üzere gelmekte ve bunların resme tabi tutulması 
her memlekette cari bir usule mugayir ve yeni ida
remize gayri lâyjk bir muamele teşkil etmekte oldu
ğundan nakli hane hususunda müstamel bu gibi ara
balar vesairenin de Maliye ve Ticaret Vekâletlerince 
tayin olunacak müddetler zarfında ihraç edilmek 



şartiyle bilâ resim ithal edilmek üzere dördüncü 
maddeye sabık öşür fıkrası ilâve olunur. 

Madde 5. — İlilâfatı düveliye ve mukavelâtı mah
susa mucibince gümrük resminden muaf tutulacak 
eşyayı gösteren beşinci maddenin evvelen fıkrasında 
muharrer «Hükümeti Seniye» tabiri yerine «Türkiye 
Cumhuriyeti» ve bir de mükellefler tarafından bera-
yı ticaret ceîp ve gümrük ambarlariyle anîrepolarma 
idhar edilen eşya süfera veya sefarethaneler namına 
memlekete bilâresim ithal edildiği ve bu tarz başka 
memleketlerde cari usule tevafuk etmediği gibi mah
zuru da görüldüğü cihetle resim tediyesi ile mükellef 
olanlar tarafından celbedilen eşya süfera ve sefaret
haneler namına ithal edilse bile gümrük resmi vesair 
tekâlif muafiyetinden müstefit olamıyacağı tasrih 
edilerek ve ikinci fıkrasında muharrer «Memaliki 
Osmaniye tabiri yerine «Türkiye» tabiri ve Konsolos
hanelere mahsus muafiyetin yalnız damgalı evraka 
ve defatire hasriyîe levazımı kırtasiyenin başka mem
leketlerdeki emsaline kıyasen fıkradan tay ve hamisen 
fıkrasında muharrer «Hükümet Seniye» tabiri yerine 
«Türkiye Hükümeti» tabiri ikame edilmek suretiyle 
tadil edilmiştir. 

Madde 6. — Altıncı maddedeki «Osmanlı» ve 
«Bairadei Seniye» tabirleri yerime «Türkiye» ve «He
yeti Vekile» tabirleri yazılmıştır. 

Madde 7. — Yedinci maddedeki «Memaliki Os
maniye» tabiri yerine «Türkiye» yazılmıştır. 

Hükümetlerin mevcut olan rüsumun tezyidine ve
yahut mevcut olmayan rüsumu ihdasa karar verdik
leri takdirde bu rüsumun levayıhı kanuniyesM ihzar 
ve Meclise sevk ile beraber bazen levaydım tatbikatı
na da mübaşeret edebilecek bir salahiyeti haiz olduk
larını ifade eken «kilit kanunu» bazen vücudundan 
istifade olunur bir kanun olduğundan rüsumun tezyi
dine veya ihdasına dair Heyeti Vekilece verilecek ka
rarların levayıhı kanuniyesi tanzim olunduktan sonra 
bu levayıhın kesbi kanuniyct etmesinden] evvel tayin 
olunacak tarihte mevkii tatbike vaz olunabileceğine 
ve lâyihaların Meclisçe aynen veya tadilen kabulü ve
yahut reddi halinde emaneten tahsil edilmiş buluna
cak rüsumun şekli kabule göre tamamen veya kısmen 
irada nakli veyahut mutilerine kısmen veya tamamen 
reddi icabedeceğine dair tarife kanununa bir madde 
ilâvesi muvafıkı ihtiyat addedilmiştir. 

11 Nisan Tarihli Gümrük Kanununa Mevaddı 
Atiye Tezyil Edilmiştir. 

Birinci Madde — Türkiyeye ithal olunacak eşya
nın manifestolarda zürufuna ait marka ve numara-
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I Sarından başka eşyanın cins ve nevi ve miktarı gös-
I terilmek mecburidir. 
I İkinci Madde — Manifestolarda birinci maddede-
I ki tarifata mutabık bulunmayan eşya sehvi maddi-
I den mütevellit olmadıkça kaçak ad ve haklarında 
I gümrük kanununun 64 ncü maddesi tatbik olunur. 
I Böyle bir halde eşyanın adedi zürufu ve harici alâ-
I metleri manifestolara muvafık oldukça nakillere me-
I suliyet teveccüh etmez. Aksi halde vesaiti nakliye es-

habından veya vekillerinden gümrük idaresince kap 
I başına bir liradan elli liraya kadar cezayı nakdi alınır. 
I Üçüncü Madde — Hacmi istiabisi yüz tondan 
I dun sefain ile memaliki ecnebiyedem Türkiyeye eşya 
I ithali memnudur. Mahsulât ve mamulâtı dahiliyeyi 

harice nakleden Türk sefaini ancak avdet seferlerinde 
I bu kaydı memnuiyetten istisna olunabilir. Hilafı vu-
I kuunda, kaçakçılık şaibesi olmamak şartiyle getirilen 

eşyadan biri ceza olmak üzere iki kat gümrük resmi 
I istiyfa ve cezanın nısfı vakayı tespit eden memurlara 

tevzi ve nısfı diğeri hazine hesabına olarak irat kay-
I dohınur. i 

Dördüncü Madde — Yolcu ve mürettebatın istih
lâkine mahsus olarak sefaini ecnebiye derununda bu
lunan mevad vapurun limana vürudunu müteakip 
gümrük idaresi tarafından mühür altına alınır ve sefi
ne Türk sularında bulundukça ihtiyaca kâfi miktarı 
ihraç ve ita olunur. Bu mühürün memurini rüsumiye-
den başkası tarafından fekki 86 ncı madde hükmü
nün tatbikini istilzam eder. 

Beşinci Madde — Manifesto veya barnamelerde 
dahil olmakla beraber bir ecnebi memleketinden gelip 
Türkiye'den geçerek diğer ecnebi memleketine gide*-
cek eşya ve mevad ve hayvanattan rüsumat Müdiri-
yeti Umumiyesince lüzum görülenlerin memleketi ec-
nebiyeye keyfiyet ihracı alelûsul ispat edildiği zaman 
reddedilmek üzere ithalât resmi nakden veya seneden 

{ teminata raptedilebiîir. 
Altıncı Madde — İthalât beyannameleri taalluk 

ettiği eşyanın tabi olduğu tekâlifi devletin tediyesini 
mutazammın bir taahhütname mahiyetinde olup, be
yannamesi verilen eşyanın, hudut haricine iade veya 
aktarma edilse bile, tekâlifinin tediyesi mecburîdir. 
İşbu mecburiyet bu eşyayı gümrüğe terkettiklerini as
habının tahriren beyan etmesi ile sakıt olur. Eşya bir 

I sebebi kanunîden dolayı cezayı nakdiye tabi ise bu 
da başkaca tesviye olunur. 

Yedinci Madde — Muametei rüsumiyenin ifasın
da bir beyanname her kalemi ayrı bir beyanname ad-

I dolunur. Bir kalemin noksanı diğer kalemin fazlası 
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ile karıştırılmıyarak her kalem müstakillen nazarı 
dikkate alınır. Kalemden maksat beyanname muhtevi
yatından tarife Kanununun aynı numarasına tabi olan 
eşyanın heyeti umıımiyesidir. 

Sekizinci Madde — Hilafı hakikat beyanname ve
ya her hangi bir suiistimal ile muamelesi ifa ettirile
rek noksan resim verilmek suretiyle memlekete ithal 
edildiği bilâhare anlaşılan eşya 75 ve 76 ncı maddeye 
tevfikan takip ve müsadere ve hilekâr hakkında Baş
kaca Ceza Kanununun 155 nci maddesinin zeyli mu
cibince takibatı adliye icra olunur. Bu suretle güm
rükten geçirilen eşya memnu neviden ise veya teker
rür vaki ise 72 nci maddenin hükmü tatbik edilir. 

Dokuzuncu Madde — Memaliki ecnebiyeden ge
len yüz ton hacmi istiabisinden dun sefain esbabı 
mücbire olmaksızın evrakının irae istikametin haricin
de tesadüf edildiği takdirde hamulesi müsadere olunur. 
Hamulesi olmadığı takdirde kaptan veya acentasm-
dan ton başına bir liradan beş liraya kadar cezayı 
nakdi istiyfa edilir. 

Onuncu Madde. —• Gümrük resmi ağır olan me-
vadldın gümrüklerden hini imarında üzerlerine güm
rük idarelerince alâmeti farika vaz ve bu alâmetti ha-
mi!İ olmayarak ele geçecekler kaçak addolunur, Iş-
bu mevaddın hangilerine ne nevi alâmet kurulacağı 
Rüsumat Müdüriyeti Uımumtıiyesirnin teklifi üzerine 
Maliye Vekili tarafından tayin edilecektir. 

On Birinci Madde. — Gümrüğün mafevk memu
ru ile müfettişi bir mahalde onuncu madde ahkâmı 
tatbik edilmemiş eşya bulunduğuna kanaat hasıl et
tikleri takdirde bu maJıalîerde tetkikat icrasına ve 
malûmatı kaydiye talebine saüâlıiyattardırlar. 

On İkinci Madde. — Muhtelif fabrikaların ma
lûmatından olan gayri mütecanis mıevad, adi cam
larla ayna camlan aynı kaplarda ve muhtelif rüsu
ma tabi pamuk iplikleri bir pakette bulunamaz. Bu
lunduğu takdirde fazla resme tabi mevad kaçak ad
dolunur. Kaçak hükmünü vermeye mani esbabı mu-
haffefe mevcut ise bu mevaddm cümlesinden arala
rında en ağır resme tabi maddenin resmi tahsil edi
lir. Bu takyidat Maliye Vekâletinin inzimamı muva
fakati ile rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi tarafından 
lüzum görülecek diğer mevadda dahi teşmil oluna
bilir. Yolcuların beraberinde nakledilen resme tabi 
eşya ile kezaîik resme tabi eşyayı zatiye balâdaki tak-
yidattan müstesnadır. 

On Üçüncü Madde. — Manifestoya kaydedilme
si lâzım gelirken kaydolunmayan eşyanın her kabı 
döküm halinde ise her tornası için kaptan veya acen
tesinden bu eşyanın müsaderesinden b^şka beş lira
dan yüz liraya kadar ayrıca cezayı nakdi alınır. 

On Dördüncü Madde. — Kaçakçılık kastiyle ha
reket ettiği sabit olarak idareten veya muhakemeten 
mahkûm olan eşhas bu babtaki mükmün kesbi ka
tiyet ettiği ve eğer hapsolunmuş ise tahliye olunduğu 
talihlerden itibaren bir sene müddetle zabıtanın tah
tı nezaretinde bulunur. Mükerrerler hakkında bu 
müddet iki sene devam eder. 

On Beşunci Madde. — Kaçak eşya muhbir ve 
müsadiflerine verilecek hakkı ihbariyeye mahsuben 
bidayeten ve tavizen nısfı miktarı avans olarak veri
lebilir. 

On Altıncı Madde. — Rüsumat memurları İfayı 
vazife esnasında, kabul edilecek şekilde resmi elbise 
giymeye mecburdurlar. Elbisenin şekli ve hangi sı
nıfların bu mecburiyette dahil olduğu Maliye Vekâ
letinin tasvîbiyle Rüsumat Müdüriyeti • Umumiyesi 
tarafından tayin olunur. 

On Yedinci Madde. — Bu kanun tarihinden mu
teberdir. 

On Sekizinci Madde. — Bu kanunun icrasına me
murdur. 

6 Ntisan 1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa] Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekâleti Vekili 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekilli 
İhsan Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Hariciye Vekilli 

Tevfik Rüştü Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Maarif Vekili 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 

Mehmet Satiri Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani) 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik ' 
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Türkiye 
Büyük Miiîeü Mecfoj 18 . 5 . 1926 

Kavamiinıi Maliye Encümeni 
Astat : 110» 

KAVA'NİNİ MAIJVE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Türkiye Gümrük Tarifei Umumiyesine mütedair 

10 Mart 1332 tarihli Kanuna zeylen Maliye Vekâle
tince tanzimi edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 Ni
san 1926 tarihli içtimaında tezekkür ye Meclisi Âliye 
arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe-
sinin musaddak sureti leffen takdim kılındığı beyanı 
'île ifayı muktiezası Başvekâleti Celilenlin 20 Nisan 1926 
tarih ve (6/1669) numaralı tezkeresi ile havale buyu-
rulan kanun lâyiha ve esbabı mucibesi Rüsumat Mü
fettişi Beyin huzuriyle müzakere edilerek mezkûr lâ
yihanın yalnız sekizinci maddesi tay ve diğer madde
ler Encümenlimizce aynen kabul edilmiş olmakla ber-
mucibi havale Muvazeneli Maliye Encümenine tev
diine karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bayazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ankara Konya 
İhsan Mustafa 

Hini imzada bulunmadı. 
Aza 

Ordu 
Hamdli 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazene! Maliye 
Encümeni 

Mazbata Numarası : 266 Esas Numarası : (1/936) 
MUVAZENE* MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Gümrük tarife! umumiyesine mütedair 10 Mart 
1332 tarihli Kanunun bazı maddelerimin tadili hakkın
da Başvekâletten varit olup, Heyeti Umuımiyece Ka-
vanin ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale 
buyıırulan kanun lâyihası Kavanini Maliye Encüme
ninin mazbatası ile birlikte Encümenimize tevdii kı
lınmakla Maliye Vekili Bey ile Rüsumat müfettiş
lerinden Hakkı Bey hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere edildi. Hükümetçe teklif ve Kavanini Maliye 
Encümenince de sekizinci maddesinin tayyı suretiy
le kabul olunan İâyihai kanuniyenin heyeti umumî-

yesi Encümenimizce de esas itibariyle kabul ohnt-
muştur. Ancak bazı eşyanın gümrük resminden mua
fiyeti hakkındaki üçüncü maddenin tadili teklif olu
nan ikinci ve dördüncü fıkralarından maada tatbi
kat dolayısiyle anlaşılan bazı nevakıstan dolayı birin
ci ve üçüncü fıkralarının da tadili icabeylemiş ve bu 
suretle şekle ve ibareye ait bazı tashihat ve ilâvatla 
kabul olunan İâyihai kanuniyenin müstacelen müzake
resine müsaade buyurulmak istirhamı ile Heyeti 
Umumliyeye takdimi karargir olmuştur. 

2 Haziran 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakir 

Aza Aza 
Zonguldak Maraş 

Ragıp Mithat 
Azal Aza 

İstanbul İzmir 
Ali Rıza Ahmet Münir 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

10 Mart 1332 Tarihli Gümrük Tarifei Umumiyesine 
Müteallik Kanunun Bazı Maddelerin! Muaddil 

Kanun 

'Birinci Madde — Tarife Kanununun üçüncü 
maddesinün evvelen* saniyen, salisen, rabian fıkraları 
berveçhizîr tadil edilmiştir : 

Evvelen - Yolcuların beraberlerinde getirecekleri 
eşyayı zatiyei müstamele ve gayrı müstamele. 

İşbu muafiyet eşyayı mezkûre yolcunun istimali 
zatisine mahsus olduğuna gümrükçe kanaat husu-
lüyle meşruttur. Müstamel eşya alâkadar olan yolcu
lar beraberlerinde bulunmadığı takdirde altı ay müd
det zarfında ithal edilmek şartı ile kabul olunur. 

İşbu eşyanın yolcuların istimali zatîlerine mahsus 
olduğunu mübeyyiin gümrük idareleri tarafından ev
rakı müsbite talep olunabilir. Yolcuların beraberle
rinde getirecekleri sigaraların eli adedi ve sigarla
rın yirmi tanesi de restimden muaftır. 

Saniyen - Türkiye gümrükleri mıntıkası haricinde 
vefat eden Türk tebaasının eşyayı zatiyeleri. 

Salisen - Fen ve sanat erbabı ile amelenin sanat
larını icra için beraberlerinde getirecekleri müstamel 
alât ve edevat ve teferruatı. 
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ftsbfcut .-* Türkiye'de yerleşmek üzere gelen ecne

biler ve ımemaliki ecnebiyedeki vazifelerinden ve tah
silden avdet eden Türk memurini hariciyesi ile ta
lebesi ve ticaret vesaire maksadiyle raemalfci ecne-
biyede yerleşip de fici sene gametten sonra avdet 
eden Türkler tarafından naklîhane suretiyle beraber
lerinde fflxa£ veya muvasalatlarından itibaren üç ay 
zarfında yola çıkarılan müstamel eşyayı beytiye, be-
rayı maslahat muvakkaten harke gidip gelen Türki
ye*!! sanatkâr, amele vesairenin istimallerine mahsus 
yatak -ve yemek takımı gibi müstamel «şya. 

Gümrük İdaresi lüzum gördüğü takdirde nakli ha
ne fsanSre keyfiyetlerini ntusaddak olmak üzere ma-
kantatı «idesindeo muti evrakı müsbite ibrazım talep 
cooHNr* 

İkinci Madde — Tarife Kanununun dördüncü 
maddecinin saniyen, aşiree ve «afisi öşr fıkraları ber-
TOçoJatî tadil ve mezkur maddeye yeniden rabiöşr, ha-
«ĞSSÖB% sadfeföşr ve sahiiöşr fdaralan tezy! 
tik : 

Sariyrn : Sefaini ecnebiye mürettebatının 
na m n e n i n i sefanî mezkâre içinde istihlâke man
ası olarak işba sefan deranonda «elen kumanya, 

BnaftarMi sefine içinde Icabnası ve Türkiye suların
da gemiden çAaı-ihaaması meşruttur. Mülî sefa$nin 
ecnebi limanlarında tedarik ettiği mahrukat ile ku
manyanın gümrük resmi ile vasıl oldukları Türk li-
analarmda zuhur eden miktar üzerinden fstiyCa olu
nur. 

Âşiren - Tamik veya telvin için Araç edilip, tek
rar Mıal onman eşya. 

Şu kadarki bu eşyanın mahiyeti asliyelerine ve ta
rifedeki müsemmalanna halef gelmemesi ve gümrük 
nemi tcAfcgMau tabi tutaiaaaeeek aksamı asliyeyi oe-
didenln Üâ*e «dînmemiş siması meşruttur. 

Safisi öşr - Rriricumhuran zati ve ikametgâhı için 
edbe*fe» «şya. 

Rabii öşr - Teşhir veya keşağ ve «akup veya
hut «akü eşya için nenaMld ecnebiye gönderilip 
snae iade «dilen Türkiye mahaHİâfa maanâtot, hayva
nat ve «fiüaM fiB&liyesi. 

Hamisi öşür - A& ay zar&nda iade tnUtmek şar-
t|j4e «eyjpahjaıaB ve yolcuların besabederinde getir» 
dJtteti mm^ti «ak%e ve koşu için ithal onanan atlar. 

ıJSajÜB* Öşür - Berayj tamir veya tathir sefaindea, 
a^andecdnı w$ hntutu badidjy* vesaiti muhacrjke ve 
fflüftto^tawnnYn itbaj «e badehu iade olunan eşya. 

Şaki öşür - Hadü öşür ftkra«ındaki zürufun ye-
nüöciyle fihmoatta «tiypjık oiarak istimal «düecek je

latinden ve her nevi mensucattan ve maadinden me-
vad ve nakli hane hususunda istimal edilen tertibatı 
ntafesusayı haiz arabalar vesaire, (Maliye ve Ticaret 
Vekaietferlnee tayin ©hınacak müddetler zarfında ih
raç edilmek sortiyle.) 

(Üçüncü Madde — Tarife Kanununun beşinci mad
desinin evvelen, saniyen ve hamken fıjpaiftr} berveç-
hiati tadü edümiştir : 

Evvelen - Türkiye Cumhuriyet jgggdiııde mpkim 
düveli ecnebiye süferasınm beraberİAFJgide gfftirdikle-
ri eşya ile istimali zatîlerine manası otmak şa cinsi 
ve nevi ve miktarı beyan edilmek şa'rtiyje bilahara ge
tirtecekleri eşya ve sefarethaneye mahsus damgalı ev
rak ve defatir ve levazımı resmiydi kırtasiye ve sefa* 
rethanede müstamel bilumum eşya. Fakat resim ver
mekle mükellef olanlar tarafından getirilen veya bun
ların namlarına gelen eşya süfera ve jsefarethaneler 
hesabına ithal edilse ble gümrük resmi vesair tekâlif 
muafiyetinden müstefit olamaz. 

Saniyen • Konsoloshanelere mahsus bayrak, dam
gan evrak ve defatir ve konsoloshanelerin reisi ida
resinde bulunan meslekten yetişme cenera! konsolos 

i ve konsolos ve konsolos vekillerinin muayene edihnek 
şartiyîe Türkiye'ye $aâ nnnpssalatiarında veya mu-
yasaaîaöarjndto ibaren üç ay zarf tada getirecekleri 
eşyayı zatiye. tMuameJei mütekabile şartiyfe) 

fösmmm - Hükümeti Curahuriye fle şirketler bey
ninde nk/telmm umm* «af ı» jmtfyaz muJrnvetonomg-
teriae gevfta* saeeti raabsasada gjfenrük resminden 
mmi tııftıtao eşya. 

^Dördüncü Madde — Tarife Kanununun arana 
maddesi berveçhizîr tadil olunmuştur : ] 

«Memalîki saire sefain ve mamulât ve mahsulâtı 
hakkında tatbik ettiği müsaadeyi Türk Sefain, ma
mulât ve mahsulâtına tatbik etmeyen jjnemaük hak» 
kında tarifedeki rüsumu asiliye İcra Vejkmerî Heyeti 
kararryle yirmi misle kadar tezyiden tatbik ohınabi-
Kr.» 

$#*ingi £*adde — Tarifie K«nm»mw3a unvam üe 
birinci a*e yodincü maddjgeri metninde ^nıbskrer 4Q*-
mask Devleti Aliyei ^»»«iye, Memai|u Osmamye) 
ibaneJeri (Türkiye) şmğ&t taihvii «dilnöştir. 

Atencı JMî dde — Kanunu mezkûnm 3dnci jnad-
deö mülgadir. 

Yedinci Madde — İşbu Kanun lftafr 
tos H îda^ndao mutebegda-. 

Sekizinci Madde «— îşbu Kanwum 
£ayü Mai^e X#k|8 n»mun»ır. 

İC« 
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Sıra Numarası : 203 

KAZANÇ VERGİSİNE MUNZAM İDAREİ HUSUSÎYE VE BELEDİYE HİSSELERİ HAKKINDA 
BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/916) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE, KAVANİNt 

MALİYE VE MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet S Nisan 1926 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/1370 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
'Kazanç vergisine munzam idarei hususiye ve be

lediye hisseleri hakkında Dahiliye Vekâletince tan
zim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 3 Nisan 1926 
tarihli içtimiaında tezekkür Ye Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbata
sının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ye neticesinin iş'arina müsaa
de buyurulmiasitti rica eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
(Doktor Refik 

ESBABI MUCİBE 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun, Vilâyetlerin 

idarei hususiye varidatını zikir ve tadat eden mu
addel 180 nci maddesinin üç numaralı fıkrasında «Ka
nunu mahsus ile temettü vergisine zammolunan vilâ
yet hissesi» varidatı hususiye meyanında gösterilmiş 
ve 211 Eylül 1336 tarihli Temettü Kanununun üçüncü 
maddesinde temettü vergisinin vilâyet hissesi yüzde 
on olarak tespit edilmiş idi ise de halen meri olan ida
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun ânifülarz muad
del sekseninci maddesinin üç numaralı fıkrasının ma-
tufunikyhi olan 21 Eylül 1336 tarihli Temettü Ka
nunu ahiren neşredilen 17 Şubat 1926 tarihli ve 755 
numaralı Kazanç Vergisi Kanununun 72 nci madde
si ile mevkii meriyetten ref edilmiş, fazla olarak iş
bu 72 nci madde, kavaniöi sairede muharrer olup, 
Kazanç Vergisi Kanununa uymayan ahkâmı da kal
dırmışı olduğundan idarei hususiyeler temettü hisse
sinden ve belediye idareleri belediye vergi ve resimle
ri Kanununun üçüncü maddesiyle belediyelere temin 
edilen ve haddi azamisi yüzde yirmi beşe kadar ib
lağ edilebilen temettü hissel munzammasından mah
ran) kalmaktadır. 

İdarei hususiye, ve belediyelerin deruhte etmiş ol
dukları hidemah mahalliye ve belediyenin günden gü
ne tezayüdü, menabii varidatının da yeniden yeniye 
artırılmasını müstelzim liken, eldeki hisseleri de zayi 

etmeleri bilvücuh ve gayncaiz bulunduğu ve esasen 
idarei hususiye ve belediyelerin, mecalisi umumiye ve 
cemm'iyatı belediyece tasdik ve tevzin edilen 1926 sene
si bütçelerine ânifülarz hisseler ithal edilmiş olup, 1926 
senei maliyesi zarfında bu hisselerin istiyfa edilmeme
si, bütün Vilâyetlerin ve belediyelerin esasen muhtar 
cı muavenet olan hali malîlerini büsbütün zaafa ve 
teşevvüşe duçar edeceği nazarı itibare alınırsa buna 
meydan verilmemek için en salim çare olarak mülga 
temettü vergisi üzerinden şimdiye kadar alınmış olan 
idarei hususiye ve belediye hisselerinin yerine aynı 
nispet ve mikyasta kazanç vergisi hissei munzamma-
larını ikame etmekten başka bir şekil bulunamayaca
ğı tezahür eder. 

İşbu lüzumu kaviye binaen ve idarei hususiye ve 
belediyelerin şimdiye kadar kavanini mevcude ile te
min edilen menabii varidatını vikayeten merbut ka
nun lâyihası leffen takdim kılınmıştır. Müstaceliyet 
karariyle müzakeresini arz ve teklif eylerim efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 27.4.1926 
Dahiliye Encümeni 

Adet : 93 1/916 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Kazanç vergisine munzam idarei hususiye ve be

lediye hisseleri hakkında Başvekâleti Celilenin 7 Ni
san 1926 tarih ve (6/1370) numaralı tezkeresi ile En
cümenimize havale buyurulan lâyihai kanuniye tet
kik ve tezekkür kılındı. 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun vilâyetlerin 
idarei hususiye varidatım zikir ve tadat eden muad
del 80 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında «ka
nunu mahsus ile temettü vergisine zammolunan vilâ
yet hissesi» menabii varidattan biri iken, ahiren 27 Şu
bat 1926 tarih ve 755 numaralı Kazanç Vergisi Ka
nunu ile Temettü Vergisi Kanunu mevkii meriyetten 
ref edilmiş ve bu suretle idarei hususiyeler temettü 
hissesinden ve belediye idareleri belediye vergi ve 
resimleri kanununun üçüncü maddesi ile belediyelere 
temin edilen temettü hissei munzammasından mah
rum kalmışlardır. Binaenaleyh idarei hususiye ve be-
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tediyelerin deruhte etmiş bulundukları hidematı ma
halliye ye belediyenin sekteden vikayesi için temettü 
vergisinden istifade edilegelmekte olan hisselerin ka
zanç vergisinden temini pek zarurî görülmüş olmakla 
İşbu lâyiha! kanuniye aynen kabul ve Heyeti Celile-
ye takdim edilmiştir. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Ebubekir Hazım 

Aza . 
Niğde 

Mehmet Atâ 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Corum 

İsmail Kemal 

18.5.1926 
Türkiye 

'Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye 

Encümeni 
Adet : 108 

KAVANİNt MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Kazanç vergisine munzam idare! hususiye ve be
lediye hisseleri hakkında Dahiliye Vekâletince tan
zim kılınan lâyihai kanuniyenin takdim kılındığına 
dair Başvekâletin Encümenimize muhavvel 7 Şubat 
1926 tarih ve (6/1370) numaralı tezkeresi ile lâyihai 
kanuniye ve esbabı mucibesi mütalaa ve tetkik olun
du. İcabı ledeimüzakere 21 Eylül 1336 tarih ve 24 nu
maralı kanunla temettü vergisinden alınmakta bulu
nan yüzde on idare! hususiye hissesi ile 26 Şubat 1340 
tarih ve 423 numaralı Belediye Vergisi ve Resimleri 
Kanunu ile alınan yüzde yirmi beşe kadar belediye 
resmî munzamını ahiren neşrolunan kazanç vergisi 
kanunu ile ilga edilmiş ve binaenaleyh ilga edilen mez
kûr zamaimi teminen kazanç vergisine de gerek ida
rei hususiye ve gerek belediyeler için bir hisseli mun
zamına ilâvesi zarurî bulunmuş olmakla bu maksatla 
hükümetçe tanzim olunan lâyihai kanuniye Encüme-
nimizce de muvafık görülerek yalnız belediye hesabı
na alınacak yüzde beşe kadar küsuratı munzamıma 
belediyelerin terakki ve inkişafı için gayrı kâfi görü
lerek bu miktar yüzde sekize kadar iblağ edilmiş ol
makla bermucîbîhavale Muvazene! Maliye Encümeni
ne tevdiine karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Relisi 

Bayezrt 
Şefik 
Kâtip 

Ankaral 
tbsan 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Konya 
Mustafa 

Aza 
Ordu 

Haindi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Mazbata Numarası : 230 Esas Numarası : 1/916 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

(Riyaseti Celileye 
Kazanç vergisine munzam idarei hususiye ve be

lediye hisseleri hakkında Başvekâletten varit olup, He
yeti Umumiyenin 10.4.1926 tarihli içtimaında Da
hiliye, Kavanin ve Muvazene! Maliye Encümenleri' 
ne havale buyurulan kanun lâyihası, Dahiliye ve Ka
vanini Maliye Encümenleri mazbataları ile birlikte 
Encümenimize tevdi kılınmakla Dahilîye Vekili Ce
mil Beyin huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. 

Ahiren kabul buyurulan Kazanç Vergisi Kanu
nunun 72 nci maddesinde : «Temettü yergisine mü
teallik olarak Kavanin! Sairede mevcut ve işbu kanuna 
muhtelif bulunan ahkâm mülgadır.» Denilmiş olmak
la idarei hususiyeler temettü hissesinden ve belediye
lerde temettü hissei munzammasınd'an mahrum kal
mışlardır. Bu suretle mebbağı varidatı zayi olan idarei 
hususiye ve belediyelerin zaafa düşmeleri tabii olup, 
halbuki uhdelerine birçok vazaif tahmil edilen idarei 
mahallîye Ve belediyelerin takviyesi lâzımeden bulun
makla kanun lâyihası itibariyle tasvip ve birinci mad
de Kazanç vergisine idarei hususiyeler ye belediyeler
den her bireri namına yüzde beşer kesri munzam ila
ve edilebilmesi suretiyle kabul edilmiş ye kesri mun
zam miktarlarının tayin ve takdiri idarei hususiyeler 
için Meclisi Umumîlere ve belediyeler içhı cemiyeti be
lediyelere ait olacağı yollunda lâyihaya ikinci bir mad
de ilave edilerek üçüncü ve dördüncü maddeler ikin
ci ve üçüncü maddelere ıriütenazıran aynen kabul olun-
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muştur. Lâyihanın şekli muaddel bereyi tasdik He
yeti Ceîileye takdim knındı. 20 Mayıs 1926 

Mazbata Muharriri 

Mustafa Afodülhalik 
Âza 

İtMir 
Ahmet Münir 

Aza 
Hakkâri 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Ali Rıza 
Aza 

Diyarbekir 

Aza 
Sivas 

Râsîm 
Aza 

G'ir-esün 
Musa Kâzım 

Aza 

HÜKÜMMİN TEKLİFİ 

Kazanç Vergisine Munzam tdarei Hususiye ve Beledi
ye HfesehM HakkıMa Kanun Lâyihası 

»hinci Madde — Kazanç vergisine yüzde beş ida» 
rei hususiye hfesesi rammofomnraşrar. 

IkSnd Madde — BeTediyeler hesabına ahnacak kti-
suran munzamma y^zde foetf tecavüz edemez. 

Üçlnfcü Madde — Bu kâmın 1926 senei maliyesi 
bidayetinden muteberdir, 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını İcraya 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 3 Nisan 1926 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye Vekili 

Adliye Veküi 
Mahmut Esat 

Bahrrye Vekili 

Dahiliye Vek5H 
M CemÜ 

Maliye VekiR 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Ticaret Vekili 
Ati Cenanı 

Hariciye VekİH 
Doktor Tevfik Rüşlü Bey 

Hasta 
Maarif Vekili 

Mustafa Necatı 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muvazeneli 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

KAVANİNÎ MALİYE ENCÜMENİNİN tADİLİ 

Kazanç Vergisine Munzam İdarei Hususiye ve Belediye 
Hisseleri Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Kazanç Vergisine yüzde beş idarei 
hususiye hissesi zammolunmuşnir. 

Madde 2. — Belediyeler hesabına alınacak kü
suratı munzamma yüzde sekizi tecavüz edemez. 

Madde 3. —. Bu kanun 1926 Senei maliyesi bida
yetinden muteberdir. 

Madde 4. —Bu kanunun ahkâmım icraya Dahiliye 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

MUVAZANEl MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kazanç VergMhe Munzam Vilâyeti İdarei Hususiyeîeri 
ve Beiediycîcr Hisseleri Hafckmda Kanun Lâyihası 

Bîrmci Madde — Kazanç vergisine İdarei hususiye
te* ve belediyelerden her bireri namına yüzde beşe 
kadar kesri munzam ilave ed*Jebfl!n\ 

İkinci Madde — Kesri munzam miktarlarının ta>-
ym ve takdiri İdarei Husnsiyeler için Meclisi Umumi* 
lere, Belediyeler için Cemiyeti belediyelere titiOr. 

ÜÇiThdi Madde — t$m kanun 1926 senei malrye-
si bidayetinden muteberdir. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunim ahkamını icra
ya Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 



İSKÂN KANUN LÂYİHASI 1/812 İLE DENİZLİ M 
SURETİ İSKÂNI HAKKINDA (2/61) NUMARALI 

MUVAZENE! MALİYE EN 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsûs Müdürtiyeti 
Adet : 6/24 

31 Kânunuevvel 1341 

Büyük Müet Meclisi Rîyâsetihfe 
Dahiliye Vekâletince tanzim ve tevdfi okunan ve 

İcra Vekilleri Heyetinin 30 Kâhüuuevveil 1341 tarih-
- Ii îçtinıaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 

edilen İskân Kanunu ile esibabi mucibe lâyihası isti- i 
refj, derdesti müzakere olan âşak iskânı ve borçlan
ma kanunlariyle tevhiden müzakere olunmak üzere 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifâsına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Muhacir iskânı işleri için evvelce tanzim etüamiş 

ve tatbik edilmekte bulunmuş olan nteamnaıme Cum
huriyet mefkure ve gayesine göre tada ve ikmal 
mukıtazi mevad ve nekayısı havi olduğundan simidi 
ye kadar kabul edilen kavaniııde bu cihetîer nazarı 
dikkate alınmış ve aynı gayeyi temin içim Hükümeti 
Cûmhüriyece daiımi ve nafi bir iskân siyaseti takibi- i 
ni kâfil ve işbu lâyihai kamınıiyenin birer fash mah
sus meyanınâ dahil olacak olan Meclisi Âlide der- ; 
desti tezekkür (Borçlanma) kanuniyle evvelce Mec- \ 
Kişi Âli mülke kanuniyetâ tasdik kılman «Muhaciri- : 
nsı iskân olundukları mahallerde beş sene müddetle i 
mecburi ikâmetleri hakkında» ki kânun tertip kthn- ': 

mış idi. Anifüzzikıir Kanun ve kantin lâyihası üe bir- i 
kş&rilmek ve memlekete nüfus boşluğuna doldurmak 
üzere atiyen nafi uzuvlar ithaft vt şimdüye kadar is- ; 
kân veya terfihleri icra edilememiş eim uzuvların da \ 
iskân ve ikdarını mucip esasaıb ihtiva etmek üzere ; 
işbu kanun lâyihası İhzar kıhuumıştu. 

Muhacirlerin mahalli müretteplerine kadar sevk 
ve emri iskânlariyle, iskân idarei umumiyesinin mer
but bulunduğu, Dahiliye Vekâletinim iştigal etmesi 
tabii ise de muhacirinin bieyyihal hâkttnietçe kabul 
edilen mıntıkai iskâna azimeti icaibedeceğinin tespi
ti iskân siyaseti âîiyesine taallûk eden mühim mesaü-

Snn Numarası : 314 

EBUSU YUSUF BEYİN; AŞAİRÎ SİYYARENİN 
TEKLİFİ KANUNİSİ VE DAHİLİYEİ İSKÂN VE 

CÜMENLERl MAZBATALARI 

den olduğumdan bu cihet birinci maddede tasrih edil-
mıiştir. 

Memlekete kabul edileceklerin bedenen ve harsan 
faydaları dokunacak eşhastan olmaları müktazi ol
makla bu bapta bfr âmil olamayacak marizlerle bi
rer unsuru fesat teşkil edecek olanların kabul ede
memeleri muvafık görülerek ikinci madde bu esâsa 
binaen yazılmıştır. 

Irki ve harsi ve medeni ilcaat karşısında ahali 
memleketin vahdetini temin etmek ve inzibati ve ik
tisadi zaruretleri hal ve izale eylemek üzere dahulli 
memleketteki seyyar aşîre'Öerle alehımum göçebeler 
ve bazı kısım yerlilerin iskan ve nâkUeriyle iştigal 
vazifesi de hasbeîaıidiye Dahiliye Vekâletine tevdi 
edilmek icabetmiş ve bu saikle üçüncü ve beşinci 
'maddelerin tertip ve tahririne lüzum görülmüştür. 

Dördüncü. maddenin veçhi tahriri de Lozan da 
münaklit mübadelei ahali mukavelenamesi dairesinde 
'bir kısım ırkdaşlarımızın Yunanistan'dan ceEbediümsş 
olmasmdan ve Kıbrıs adası gibi, bazı mahai terdeki 
ırkdaşlarımızın da ahden hakkı hıyarını istimal e** 
me&î melhuz buhımnaısından münbais bulunmuştur. 
Yerlerimi yurtlarım terketmek suretiyle bir çok zara
ra duçar olan muhacirlerin müstahsil haile ifrağları 
için kendilerine bir miktar muavenet edifenesi zaruri 
olduğu ve fakat bu muavenetin pek mübrem atalar
dan maadasının teJberrü şekîinde değil, belki bütçe
ye bir yük teşkil etmemek üzere uzam taksitlerle öde
necek bir surette karzan vukubulması tê s%> lafesna» 
rak altıncı ve sekizinci ve dokuzuncu maddeler tah
rir edilmiştir. Bir taraftan hariçten ırkdaşlanmızı 
anavatana ceİbederken memleketimizin yerli ahalisi 
«Beyanında arazisiz ve muhtaç bir vaziyeti gayri mü
saadede kalmış olanlara yardım etmemek doğru ola
mayacağından altıncı maddedeki esasat dairesinde bu 
gibilere de Hükümetçe muavenet ifası muvafık gö
rülerek yedinci adde yazılmıştır. 

Hükümetin vaziyeti işbu kanun fâyihaaHida mu
harrer şeraite tevafuk eden nteâhadr ve iaşa&r ve yer
lilere «maveneti üskâniyede bulunabilmeği için ne >gM 
enrval ve emlakin tefrik kdmab/îeceğitıe delalet et* 
inek Üzere onuncu madtie yazıldığı gfoi möft&yate 
müteallik olarak da mevaddı mahsusa tahrir edü-
miştâr. 
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DENİZLİ MEBUSU YUSUF BEYİN, AŞAİRİ 
SEYYARENİN İSKÂNI HAKKINDA (6/21) 

NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ 

28 Ağustos 1339 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiiesiine 

Kahramanı mıilîetimuz emsalsiz bir sây ve gayret
le düşmanı Anadolumum sinei pakivde boğarak mem -̂
leketİ taıihk ile hayırla bir hale kavuşmuştur. Bun-
dam sonra memleketin de ihtiyar ettiği mezahiim ve 
zararîarı telafi için hür ve endişesiz bir surette ziraat 
ve ticaretimin terakki ve inkişafıma çalışması em tabii 
bir hakkıdır. Halbuki memleketimizin bazı aklstarnıım-
da türeyen şakilerin tecavüzatı eu fiili iş adamları
mızı kasabalarından çiftlik ve tarlatanına gidemeye-
rek âtıl ve bâtıH bir vaziyette bulundurmakta ve şu 
hal devanı eylediği müddetçe terakkisi arzu edilen Ve 
umdelerimizde dahi] bulunan ve hükümetimizin esas 
temelini teşkil eden ziraat ve ticaret bihakkın endi
şeye düşmektedir. Milletin yaptığı bunca fedakârlık 
şekavet yüzünden mahv ve tebah olmakta ve mem
leketimize girecek sermayelerin duhulüne mani teş
kil etmekte olduğundan şekavetiui men'i esbabından 
başlıcaîarmı berveçhiati arz ederiz; 

1. Memleketimizde dört kısım aşaiiri seyyare 
vardır. Bunlardan birinci kısım kışım sevahiide yazın 
yaylalarda seyyar bir surette hayvamıaıtiyle konup 
göçmektedir. 

B) İkinci kusun aşiret ki tallıtacı aşiretidir. Bun
larım hayvanat olarak yalnız katır ve beygirleri var
dır. Bunlar mütamadiyem ormanlarda kereste îmııaîiy-
le meşguldür. 

D) Seyyar kipti aşairi, bunlar memleketin her 
ikliminde gezerler ve seyyar bir halde hayvan tram-
pacılığı ite iştigal ederler. 

T) Dördüncü kısım aşiretde İram kıpüleridir. 
Bunlar memleketim her tarafında kuyumculuk ve 
dövmecilik vesair işlerle iştigal ederler. Yer ve yurt
tan mahrumdurlar. 

2. Bu tadat eylediğimiz aşairin memleketteki 
fayda ve zararları tetkik edldikde bunların çok za-
manlar hayvanat ve çadırîariyle dağlarda ve kırlar
da seyyar olmalarından, devlet bunlardan esnan er
babını lây İkiyle derç ve cem edemediği gibi, çokları 
askerden firar ederek bu bahane ile şekavette siüûik, 
memleketin huzur ve sükûnunu ihlâl ettikleri gibi di

ğer eşkıyaya yiyecek ekmek ve cephane vesair leva-
zımıtanı ikmal! etmek suretiyle eşkıyaya da şu suret
le yataklık vazifesini ifa etmekle beralber bu kısım 
aşairden devlet yalnız gösterdikleri mevaşimin ağ
nam resmini almaktan başka bir istifade temin ede
mediği gibi bu kabil aşair yüzünden ve iskânlarınım 
icra edilememesinden memleketimiz kurunu vusta-
daki vaziyetini muhafaza etmekte, bunlar iskân edil
mediği takdirde memleket iptidai bir şekilde kalarak 
tarakki ve tekâmül namına bir hatve atılmış olama
yacaktır. Ve devletimiz de asri bk devlet halini ikti
sap edemeyecektir. Binaenaleyh, memleketimizin ta-
rakki ve inkişafı atisi ve şeıkavetein men'i ve arazii 
vasıaımızın adamakıllı zer ve işletilmesi için aşairi 
ınerkumenin şu tarzda iskânı icra edilmek zaruretti 
karşısında bulunduğumuzu inkâr edecek hiçbir fer
de tesadüf edilemeyeceği zannımdayız. Aşairin yaşa
dıkları İklim nazarı dikkate alınarak mühim varidat 
temin eden mevaşi ve hayvanatı ve kendilerinin ebe
di bir surette yaşamalarını ve âbu havasının veha-
metindem malıvoEmamalarını temin için yaylalarda 
bulunan kuraya (sepeleme) usulüyle iskânları takdi
rinde memleketknıize ve devlete menafi! aziıme temim 
etmekle beralber şakilerin barıiKmalanma da manii ola
cağı mülahazai kavîyesi ile mevaddı atiyemim kanu-
miyetîmi arz Ve teklif eyleriz. 

Denizli Denizli 
Yûsuf Necip Ali 

Madde 1. — Memleketimizde ziraat ve ticaretin 
tarakki ve inkişafına mani olan şekavetin men'i için 
aşairi seyyarenin iklim ve âbu hava nazarı dikkatte 
alınarak hayvanatının barınabileceği ve kendilerinim 
yaşayabileceği yayîa ve köylere (sepefcsne) usulüyle 
hemen iskânları icra kılınacaktır. 

Madde 2. — İşbu maddei kanuniyenin neşrimden 
sonra iskâna muvafakat etmeyen aşaiiri seyyare hak
larında muamelei şedıidei cebriye istimaliyle iskân
ları icra kılınacaktır. 

Madde 3. — İşbu kanuna mugayir hareket elden 
aşair Kavanini mevzua! devlete riayet etmemiş na
zariyle bakılarak bilmuıhakeme üç aydan üç seneye 
kadar hapsolunurlar. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — tğfou kanunun icrasına Dahiliye ve 
Adliye Vekilleri memurdur. 
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Türkiye 
Büyük MİM Meclisi 

Dahiliye ve İskân Encümeni 
Ad'ei : 43 

6.2 . 1926 

DAHİLİYE VE İSKÂN ENCÜMENLERİ 
MÜŞTEREK MAZBATASI 

Riyaseti Ceîikye 
Aşairi seyyaırenin sureti iskânı hakkında Denizli 

Mebusu Yusuf ve Necip Afi Beyler tarafından veri
len teklifi kanuninin Heyeti CeJülece müzakeresi sı
rasında 31 Kânunuevvel 1925 tarihli tezkere ile Baş-
vekâleti Celleden varit olup, Dahiliye ve İskân En
cümenlerime ayrı ayrı havaSe buyur ullan İskân Kanu
nu lâyihası Dahiliye ve İskân Encümenlerinde müş
tereken ve tevhiden müzakeresi kabul buyuruhnakla 
mezkûr levayıhı kanuniye müşterek Encümende tet
kik ve müzakere olundu. 

Memleketimiz nüfusunun hariçte bulunan ırkdaş-
larımız ve Türk harsiyle istinat peyda etmiş bazı ana
sırla birtakım fedakârlık ihtiyar ederek tezyit ve tek
sifine çalışmak, tevlit edeceği maddî ve manevî fe-
vait itibariyle çok şayanı arzu bir keyfiyet olduğu 
gibi işbu lâyihai kanuniye şimdiye kadar muhacir sı-
fatiyle kabul edilmiş ve hariçten gelmiş mültecilerle 
bundan böyle bu suretle memleket dahiline getirile
ceklerin temini iaşe ve refahları ve az zamanda müs
tahsil bir halde gelebilmeleri için de muktazi tedbiri 
beleğan mabelağ cami bulunduğundan berveçhiatî ba
zı tadilâtla kabul olunmuştur. 

Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali Beylerin tek
lifi kanunilerine gelince: Aşairi seyyarenin iskânı iş
bu lâyihai kanuniye ile temin edilmiş ve hükümetin 
kanununa itaat etmeyenler hakkındaki icraat ve ta
kibatım kâfi görerek bundan başka bar müeyyide 
vaz'ını Encümenimiz muvafık bulmamıştır. 

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci* altıncı 
maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Borçlanma Kanunu yedinci maddede maksut olan 
neticeyi temin eylediği için tayyedilmiştir. 

Sekizinci madde yedinci, dokuzuncu, sekizinci ve 
onuncu madde dokuzuncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Muhacir ve mülteci sıfatiyle kabul edileceklerle 
aşiretlerin emvali menkule, tohumluk, çift hayvanla

rı, alât ve edevatı ziraiye ve smaiyeleriyle mevaddı 
iptidaiyeleri kamilen, ve mevaşi sürüleriyİe nıamulâtı 
sınaiye ve eşyayı ticariyelerinden beş bin liralık mik
tarının gümrük resminden muafiyeti, erbabı sanaat 
ve ticaretten daha mühim bir kısmın Anadoluya gel
melerine saik olacağı mülahazası ile on birinci mad
de bu esasa göre tadilen onuncu madde olarak kabul 
edilmiştir. On ikinci madde on birinci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Muhacir ve mültecilerin cumhuriyet topraklarına 
basar basmaz ve yeni yurtlarına yerleşir yerleşmez 
mükellefiyeti askeriye ve rüsum ve tekâlifi saire ile 
mükellef tutulmaları az zamanda müstahsil bir hale 
gelmelerine mani olacağı için, on ikinci madde ola
rak ayrı bir madde kabul edilmiştir. 

On üçüncü maddei muvakkate ve on dört ve on 
beşinci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Tadilât ve mütalaatı mesrudeye göre tanzim olu
nan lâyihai kanuniye arz ve takdim kılınmıştır. 

Dahiliye İskân Müşterek 
Encümenleri Reisi 

Niğde 
Mehmet Atâ 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
İsmail Kemal 

Aza 
Tahsin 

Aza 
Niğde 
Hafit 

Aza 
Malatya 
M. Hilmi 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Aza 
Bolü 

Doktor Emin Cemal 

Aza 
Saruhan 
Ethehı 

Aza Aza 
Aza 



Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası : 240 

Esas Numarası : 2/61, 1/812 

Aza Aza 
Maraş Girenin 
Mithat Musa Kâzım 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İskân Kanunu 

Ahkâmı Umumiye 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti memaliki da

hilinde tavattun etmek maksadıyle hariçten münferi
den veya müştemian gelmek istiyenlerin hükümetçe 
müttehaz kararlara tevfikan kabulleri ve iskân ma
hallerinin tayini ve bu mahallere sevkı Dahiliye Ve
kâletine aittir. 

Madde 2. — Türk harsına dahil olmayanlarla si
rayet devrindeki firengitiler, cüzzama müptela eşhas 
ve aileleri, ceraimi siyasiye ve askeriye müstesna ol
mak üzere cinayetle mahkûm olanlar, anarşistler, ca
suslar, çingeneler ve memleket haricine çıkarılmış 
olanlar kabul edilmezler. 

Madde 3. — Dahili memleketteki seyyar aşiretler
le alelumum göçebelerin ve idarî, sıhhî ve iktisadi 
mülahazalarla nakiHeri icabeden yerlilerin işbu kanu
na tevfikan nakledilecekleri mahallerde sureti kati-
yede iskân edilmek üzere elverişli mahallere şevkleri 
Dahiliye Vekâletinin salâhiyeti dahilindedir. 

Madde 4. — Bir muahedei mahsusaya binaen 
Türkiye'ye mecburi olarak gelenler muahedei vakıa 
ahkâmına ve hükümetçe müttehaz kararlara tevfikan 
kabul ve iskân edilirler. 

Madde 5. — Türk tabiiyetinde bulunan çingene
ler münasip mahalde ikamet ettirilecekleri gibi, ec
nebi tabiiyetinde bulunanlar da hudut dışarısına çıka
rılırlar. 

Muavenat 
Madde 6. — İşbu kanun mucibince kabul ve is

kân şeraitini haiz bulunanlardan köylerde ikamet ede
cek muhtacîne ve ledelhace iskân edilecek aşiretler 
ve göçebelere ve yerlilerden mahalli ikametleri teb
dil edileceklere bedelleri (borçlanma) kanunu muci
bince istiyfa edilmek şartiyle mesken olarak müşte
milatı lâzımesiyle bir hane ve bundan başka ayın 
şartla içlerinden çiftçi olanlara lüzumu miktar arazi 
ve sanayi erbabına bir dükkân veya arsa ve münha-

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti CeUleye 

Aşairi seyyarenin sureti iskânı hakkındaki teklifi 
kanuni ile Başvekâletten mevrut iskân Kanunu lâyi
hası müşterek Dahiliye ve İskân Encümenince tevhit 
edilmiş olduğu halde Evrakı müteferriası üe birlikte 
13 . 2 , 1926 tarihinde Encümenimize havale buyu> 
rulmakla Dahiliye Vekili Cemil Beyin huzuru üe tet
kik ve müzakere ve müşterek encümeninin tadilâtı 
Encümenimizce de esas itibariyle kabul edildi. An
cak üçüncü madde müphemiyeti itibariyle bazı te
reddüt ve şüpehatı daî görüldüğünden manasım tav-
zihen yeniden yazıldığı gibi iskân işleri için hüküme
tin hariçten celbedeceği levazımı inşaiyenin gümrük 
resminden istisnası hakkındaki on birinci maddenin 
birinci fıkrası şimdiye kadar bu kabil istisnalara kar
şı Meclisi Âlinin takip ettiği noktai nazara muvafık 
olmamasına ve bu maksatla bütçeye tahsisat vaz edi
lerek eşyanın vürudunda gümrük idaresiyle muame-
Iei mahsubiyesinin icrası daha salim bir tedbir ola
cağı gibi, alât ve edevatı ziraiyede esasen kanunu 
mahsus ile muafiyetten müstefit bulunmasına mebni 
tay ve maddenin fıkrai ahiresi de onuncu maddeye 
nakledilmiş ve onikinci maddedeki malî muafiyetlerin 
de ekseri suiistimale ve teşevvüşata müsait olmak iti
bariyle 1341 Muvazenei Umumiye Kanununun 13 
ncü maddesi ile ilga edildikleri nazarı itibare alına
rak yeniden ihdası muvafık olamayacağı teemmül ve 
madde numara tashihi ile yalnız mükellefiyeti aske
riyeden istisna hükmünü havi olduğu halde kabul 
olunmuş ve bazı maddelerde ibareye ait cüzî tashihat 
ile beraber ânifen maruz tadilât dairesinde ihzar kı
lman lâyihai kanuniyenin Heyeti Celileye arzına ka
rar verilmiştir. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Aza 

Sivas 
Rasim 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

23 Mayıs 1926 
Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şakir 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
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aran muhtaç olanlara çiftçi iseler çift hayvanatı, alât 
ve edevatı ziraiye, tohumluk ve sanayi erbabına alât 
ve edevat ve mevaddı iptidaiye ve ayak satıcıları ile 
çerçilere sermaye veriKr. Şehir ve kasabalarda sakin 
olacak muhtaç erbabı sanayi ile ufak esnafa da köy
lerde ikamet eden hem meslekleri gibi muamele olu
nur. 

Madde 7. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun 23 ncü maddesindeki şerait haricinde ka
lıp, meskûn oldukları mahallerde ziraat ve temini 
maişetleri için kâfi miktarda arazisi olmayan ahalii 
kadimeye dahi muhtaç muhacirler hakkındaki mua-
venat derecesinde yardım edilerek bedelleri borçlan* 
ma Kanununa tevfikan kendilerinden istiyfa olunur. 

Madde 8. — İşbu Kanun mucibince hariçten ka
bul veya üçüncü madde mucibince nakilleri icra edi
leceklerden muhtacı muavenet olanların masarifi nak
liyeleri ve mahalli iskânlarına kadar yollarda ve is
kân olununcaya kadar geçecek zaman zarfında ve 
badel iskân azamî iki ay müddetle iaşeleri meccanen 
ve iki aydan sonra iaşeleri zürradan iseler ilk sene 
mahsulünü idrâk edinceye kadar ve sunufu saireden 
iseler azamî altı ay müddetle (borçlanma) Kanunu
na tevfikan istiyfa olunmak şartiyle karzen icra ve 
ledelicap kendilerine aynı şartla mahrukat ve levazı
mı iksaiye ita edilir. 

Madde 9. — İşbu kanun mucibince iskân edile
ceklere tahsis veya yeniden tesis edilecek köyler için 
miktarı kâfi mera, mektep, cami, hamam, karakol, 
pazar, harman ve kabristan vesair yerleri ve mümkün 
olan mahallerde orman ve baltalık ittihazına elveriş
li ve umumun iktiyacatuıa muktazi yerler meccanen 
tefrik ve tahsis olunur. 

Madde 10. — İşbu kanunla iskân edileceklerin is
kânlarına muktazi emlâk ve arazi, arazii mevat ve 
haliye ve mahlule ve hükümete ait emlâk ve arazi
den ve alelıtlak mübadeleye tabi veya gayri tabi em
vali metrukeden tefrik olunacak ve indelhace eşhasa 
ait çiftlikler dahi satın alınmak suretiyle tedarik ve 
tahsis olunabilecektir. 

MUAFİYAT 

Madde 11. — İşbu kanun mucibince muhacir sı-
fatiyle kabul edileceklerin ve hariçten gelecek mül
tecilerle aşiretfcrin aile basma beraberlerinde getire
cekleri emvali «Kakuleleri, tohumluk ve çift hayvan
ları, mevaşi sürüleri, alât ve edevatı ziraiye ve sma-
iyeJeriyJe mevaddı ipddaiyeJerinden nihayet beş yüz 

ve mamulâtı sınaiye ve eşyayı ticariyeierinden üç bin 
liralık miktarı gümrük resmiyle bir defaya mahsus 
olmak üzere sair bilcümle tekâliften mafudurlar. 

Madde 12. — İskân için hükümetin hariçten cel-
bedeceği levazımı insaiye ve alât ve edevatı ziraiye 
ve sınaiye gümrük resminden müstesna olduğu gibi 
kendilerine tahsis edilecek emvali gayri menkulenin 
tasarruf senetleri de damga resmiyle bilumum harç 
ve resimlere tabi değildir. 

MUVAKKAT MADDE 

Madde 13 .— Balkan harbinin tarihi ilânından 
sonra Türkiye'ye gelip de elan tescil edilmemiş olan 
muhacir ve mülteciler işbu kanunun neşri tarihinden 
itibaren altı ay ve muhtaç olup da henüz iskân mua
melesi görmemiş olanlar yine mezkûr tarihten itiba
ren bir sene zarfında ve işbu kanunun tarihi neşrin
den sonra gelip de tarihi muvasalatlarından itibaren 
üç ay zarfında tescil veya iskânlarını talep etmedikle
ri takdirde işbu kanunun bahşeylediği hukuktan is
tifade edemezler. 

Madde 14. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 15. — İşbu kanunun ahkâmının icrasına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 30 Kânunuevvel 1341 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat Beyefendi 
Hini imzada bulunmadı 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye VekiK 
Tevfik Rüştü Beyefendi 

İmzada bulunmadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye j Vekili 

Doktor Refik Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

DAHİLİYE VE İSKÂN ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti memaliki da
hilinde tavattun etmek maksadiyte hariçten münfe
riden veya müçtemian gelmek isteyenieruı hükümet-



ce kararlara tevfikan kabulleri ve iskân mahallerinin 
tayini ve bu mahallere sevkı Dahiliye Vekâletine ait
tir. 

Madde 2. — Türk harsına dahil olmayanlarla «sira
yet devrindeki firengililer, cüzzama müptela eşhas ve 
aileleri, ceraimi siyasiye ve askeriye müstesna olmak 
üzere cinayetle mahkûm olanlar, anarşistler, casuslar, 
çingeneler ve memleket haricine çıkarılmış olanlar kar 
bul edilmezler. 

Madde 3. — Dahili memleketteki seyyar aşiret
lerle alelumum göçebelerin ve idarî, sıhhî ve iktisadî 
mülahazalarla nakilleri icabeden yerlilerin işbu kanu
na tevfikan nakledilecekleri mahallerde sureti katiye* 
de iskân edilmek üzere elverişli mahallere şevkleri Da
hiliye Vekâletinin salâhiyeti dahilindedir. 

Madde 4. — Bir muaihedei mahsusaya binaen Tür
kiye'ye mecburî olarak gelenler muahedei vakıa ah
kâmına ve Hükümetçe müttehaz kararlara tevfikan ka
bul ve iskân edilirler. 

Madde 5. — Türk tabiiyetinde bulunan çingene
ler münasip mahalde ikamet ettirileceği gibi, ecnebi 
tabiiyetinde bulunanlar da hudut dışarısına çıkardır
lar. 

Muavenat 
Madde 6. — İşbu kânun mucibince kabul ve iskân 

şeraitini haiz bulunanlardan köylerde ikamet edecek 
muhtacîne ve ledelhace iskân edilecek aşiretler ve gö
çebelere ve yerlilerden mahalli ikametleri tebdil edile-
cekere bedelleri (Borçlanma) Kanunu mucibince istiy-
fa edilmek şartiyie mesken olarak müştemilâtı lâzı-
masiyle bir hane ve bundan başka aynı şartla içlerin
den çiftçi olanlara lüzumu miktar arazi ve sanayi er
babına bir dükkân veya arsa ve münhasıran muhtaç 
olanlara çiftçi iseler çift hayvanatı, alât ve edevatı zi
raiye, tohumluk ve sanayi erbabına alât ve edevat ve 
mevaddı iptidaiye ve ayak satıcıları ile çerçilere ser
maye verilir. 

Şehir ve kasabalarda sakin olacak muhtaç erbabı 
sanayi ile ufak esnafa da köylerde ikameteden hem 
meslekleri gibi, muamele olunur. 

Madde 7. — İşbu kanun mucibince hariçten kabul 
veya üçüncü madde mucibince nakilleri icra edilecek
lerden muhtacı muavenet olanların masarifi nakliyele
ri ve mahalli iskânlarına kadar yollarda ve iskân olu
nuncaya kadar geçecek zaman zarfında ve badeliskân 
azamî iki ay müddetle iaşeleri meccanen ve iki aydan 
sonra iaşeleri zürradan iseler ilk sene mahsulünü idrâk 
edinceye kadar ve siinufu saireden iseler azamî altı 
ay müddetle (Borçlanma) Kanununa tevfikan istiyf a 
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olunmak şartiyie karzan icra ve ledelicap kendilerine 
yine aynı şartla mahrukat ve levazımı iksaiye ita edi
lir. 

Madde 8. — İşbu kanun mucibince iskân edilecek
lere tahsis veya yeniden tesis edilecek köyler için mik
tarı kâfi mera ve mektep ve cami ve hamam ve ka
rakol ve pazar ve harman ve kabristan vesaire yerle
ri ve mümkün olan mahallerde orman ve baltalık it
tihazına elverişli ve umumun ihtiyacatına muktazi yer
ler meccanen tefrik ve tahsis olunur. 

Madde 9. — İşbu kanunla iskân edileceklerin is
kânlarına muktazi emlâk ve arazi, arazii mevat ve ha-
liye ve mahlule ve Hükümete ait emlâk ve araziden 
ve alelıtlak mübadeleye tabi veya gayri tabi emvali 
metrukeden tefrik olunacak ve indelhace eşhasa ait 
çiftlikler dahi satın alınmak suretiyle tedarik ve tah
sis olunabilecektir. 

Muafiyat 
Madde 10. — İşbu kanun mucibince muhacir sıfa-

tiyle kabul edileceklerin ve hariçten gelecek mülteci
lerle aşiretlerin aile başına beraberlerinde getirecekleri 
emvali menkuleleri ve tohumluk ve çift hayvanları ve 
alât ve edevatı ziraiye ve sınaiyeleriyle mevaddı ipfi-
daiyeleri kamilen ve mevaşi sürüleriyle mamulâtı sı
naiye ve eşyayı ticariyelerinden beş bin liralık miktarı 
Gümrük Resmi ile bir defaya mahsus olmak üzere sair 
bilcümle tekâliften mafudurlar. 

Madde 11. — İskân için Hükümetin hariçten cel-
bedeceği levazımı inşaiye ve alât ve edevatı ziraiye ve 
sınaiye Gümrük Resminden müstesna olduğu gibi ken
dilerine tahsis edilecek emvali gayrimenkulenin tasar
ruf senetleri de Damga Resmiyle bilumum harç ve re-* 
simlere tabi değildir. 

Madde 12. — Muhacir, mülteci sıfatiyle kabul edi
lenler tarihi tescillerinden bed ile iki sene müddetle 
mükellefiyeti askeriyeden ve bilumum bilâvasıta ver
gilerle rüsumdan muaf oldukları gibi bu müddet zar
fında tebdili tabiiyet ve tescilleri ve iskân ve iaşeleri 
hakkında verecekleri istidalarla tanzim ettirecekleri il
mühaberler ve her nevi evrak Damga Resminden müs
tesnadır. 

Muvakkat Madde 
Madde 13. — Balkan Harbinin tarihi ilânından 

sonra Türkiye'ye gelip de elan tescil edilmemiş olan 
muhacir ve mülteciler işbu kanunun neşri tarihinden 
itibaren altı ay ve muhtaç olup da henüz iskân mua
melesi görmemiş olanlar yine mezkûr tarihten itibaren 
bir sene zarfında ve işbu kanunun tarihi neşrinden 



sonra gelip de tarihi muvasalatlarından itibaren üç ay 
zarfında tescil veya iskânlarını talep etmedikleri tak
dirde işbu kanunun bahşeylediği hukuktan istifade 
edemezler. 

Madde 14. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 15. — İşbu kanun ahkâmının icrasına İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
İSKÂN KANUNU 

Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti memaliki 
dahilinde tavattun etmek maksadiyle hariçten münfe
riden veya müçtemıian gelmek isteyenlerin Hükümetçe 
müttehaz kararlara tevfikan kabulleri ve iskân mahal
lerinin tayini ve bu mahallere şevki Dahiliye Vekâle
tine aittir. 

İkinci Madde — Türk harsına dahil olmayanlar
la sirayet devrindeki firengililer, cüzzama müptela eş
has ve aileleri, ceraimi siyasiye ve askeriye müstesna 
olmak üzere cinayetle mahkûm olanlar, anarşistler, 
casuslar, çingeneler ve memleket haricine çıkarılmış 
olanlar kabul edilmezler. 

Üçüncü Madde — Dahili memleketteki seyyar aşi
retlerle alelumum göçebelerin ve sıhhî esbap dolayı-
siyle nakli icabeden veya ormanlar dahilinde vasıta! 
maişetten mahrum bulunan köylerin münasip ve mü
sadif mahallere nakil ve iskânları ve evleri çok dağı
nık olan bazı köylerin münasip merkezler etrafında 
teksifi ve casusluklarından şüphe edilen eşhasın hu
dutlardan uzaklaştırılması İcra Vekilleri Heyeti karan 
ile Dahiliye Vekâletince icra edilir. 

Dördüncü Madde — Bir muahedei mahsusaya 
binaen Türkiye'ye mecburî olarak gelenler muahedei 
vakıa ahkâmına ve Hükümetçe müttehaz kararlara 
tevfikan kabul ve iskân edilirler. 

Beşinci Madde — Türk tabiiyetinde bulunan çin
geneler münasip mahalde ikamet ettirileceği gibi, ec
nebi tabiiyetinde bulunanlar da hudut dışarısına çıka
rılırlar. 

Muavenat 
Altıncı Madde — İşbu kanun mucibince kabul ve 

İskân Şeraitini haiz bulunanlardan köylerde ikamet 
edecek muhtacîne ve ledelhace iskân edilecek aşiret
ler ve göçebelere ve yerlilerden mahalli ikametleri teb
dil edileceklere bedelleri Borçlanma Kanunu muci
bince istiyfa edilmek şartiyle mesken olarak müştemi
lâtı lâzımesiyle bir hane ve bundan başka aynı şartla 
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| içlerinden çiftçi olanlara lüzumu miktar arazi ve sa
nayi erbabına bir dükkân veya arsa ve münhasıran 
muhtaç olanlara çiftçi iseler çift hayvanatı, alât ve 
edevatı ziraiye, tohumluk ve sanayi erbabına alât ve 
edevat ve mevaddı iptidaiye ve ayak sattcılariyle, çer
çilere sermaye verilir. 

Şehir ve kasabalarda sakin olacak muhtaç erbabı 
sanayi ile ufak esnafa da köylerde ikamet eden hem 
meslekleri gibi muamele olunur. 

Yedinci Madde — İşbu kanun mucibince hariçten 
kabul veya üçüncü madde mucibince nakilleri icra 
edileceklerden muhtacı muavenet olanların masarifi 
nakliyeleri ve mahalli iskânlarına kadar yollarda ve 
iskân olununcaya kadar geçecek zaman zarfında ve 
badeliskân azamî iki ay müddetle iaşeleri meccanen 
ve iki aydan sonra iaşeleri zürradan iseler ilk sene 
mahsulünü idrak edinceye kadar ve sünufu saireden 
iseler azamî altı ay müddetle Borçlanma Kanununa 
tevfikan istiyfa olunmak şartiyle karzan icra ve le-
delicap kendilerine yine aynı şartla mahrukat ve leva
zımı iksaiye ita edilir. 

Sekizinci Madde — İşbu kanun mucibince iskân 
edileceklere tahsis veya yeniden tesis edilecek köyler 
için miktarı kâfi mera ve mektep ve cami ve hamam ve 
karakol ve pazar ve harman ve kabristan vesair yerleri 
ve mümkün olan mahallerde orman ve baltalık itti
hazına elverişli ve umumun ihtiyacatına mukıtazi yer
ler meccanen tefrik ve tahsis olunur. 

Dokuzuncu Madde — İşbu kanunla iskân edilecek
lerin iskânlarına muktazi emlâk ve araziî mevat ve 
Iıaliye ve mahlule ve Hükümete ait emlâk ve araziden 
ve alelıtlak mübadeleye tabi veya gayrı tabi emvali 
metrukeden tefrik olunacak ve indelhaçe eşhasa ait 
çiftlikler dahi satın alınmak suretiyle tedarik ve tah
sis olunabilecektir. 

Muafiyat 
Onuncu Madde — İşbu kanun mucibince muha

cir sıfatiyle kabul edileceklerin ve hariçten gelecek 
mültecilerle aşiretlerin aile başına beraberlerinde ge
tirecekleri emvali menkulden ve tohumluk ve çift 
hayvanları ve alât ve edevatı ziraiye ve sınaiyeleriyle 
mevaddı iptidaiyeleri kamilen ve mevaşi sürüleriyle 
mamulâtı sınaiye ve eşyayı ^cariyelerinden beş bin li
ralık miktarı Gümrük Resmiyle bir defaya mahsus ol
mak üzere sair bilcümle tekâliften mafudurlar. 

Bu gibilere tahsis edilecek emvali gayrı menkule-
nin tasarruf senetleri de Damga Resmiyle bilumum 

I harç ve resimlere tabi değildir. 
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itibaren bir sene zarfında ve işbu kanunun tarihi neş
rinden sonra gelip de tarihi muvasalatlarından itiba
ren üç ay zarfında tescil veya iskânlarını talep et
medikleri takdirde işbu kanunun bahşeylediğj hukuk
tan istifade edemezler. 

Onbirinci Madde — Muhacir, mülteci sıfatiyle ka
bul edilenler tarihi tescillerinden bed ile iki sene müd
detle mükellefiyeti askeriyeden müstesnadırlar. 

Muvakkat Madde 
Onikinci Madde — Balkan Harbinin tarihi ilânın

dan sopra Türkiye'ye gelip de elan tescil edilmemiş 
olan muhacir ye mülteciler işbu kanunun neşri tari
hinden itibaren altı ay ve muhtaç olup da henüz iskân 
muamelesi görmemiş olanlar yine mezkûr tarihten 

Pnüçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Ondördüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmım 
icraya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sıra Numarası : 185 

ŞÛRAYI ASKERÎ KANUNUNUN İKİNCİ MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN 
GELEN (1/339) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Mtidiriyeti 
Adet : 6/1794 

27.4.1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
25 Mart 1926 tarih ve 874/446/A numaralı tezke

re cevabıdır : 
Şûrayı Askerî Kanununun ikinci maddesinin ta

dili hakkındaki kanun lâyihası tekrar takdim olun
muştur. Muktezasmm ifa Duyurulmasını rica ederim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
İcra Vekilleri Heyetinden diğerlerinin iştirak ey-

lemeyip yalnız Âli Şûrayı Askerî azalarının içtimaiy
le inikadı zamanlarda Şûrayı müşarünileyhamn va
zifesi ihtisasa taalluk edin mevaddı müzakereden iba
ret olmakla bu gibi içtimalarda hazarda ordunun baş 
kumandanlığını temsil eden ve en ziyade sahibi salâ
hiyet bulunan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin 
riyaseti muvafık görülmektedir. Binaenaleyh maddei 
mezkûrenin tadiline lüzum görülmüştür. Hükümeti 
icraiye sıfatiyle alâkadar olan bu lüzumu halleden 
mütekaddim lâyihai kanuniye Meclisi Âlinin nazan 
tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 15.5.1926 
Adet : 1/939 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Şûrayı Askerî Kanununun ikinci maddesinin ta

dili hakkında tanzim olunup, Başvekâletin 27 Eylül 
1926 tarihli ve (6/1794) numaralı tezkeresiyle merbut 
lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe mazbatası tetkik 
olundu. 

Şûrayı Askerînin indelhace Müdafaai Milliye He
yeti halinde içtimaında vazifei riyasetin Erkânı Har
biyei Umumiye Reisinden gayrı zevattan biri tara
fından ifa olunarak müşarünileyhe yalnız şûranın aza

yı daimesiyle - askerî mahiyette - içtimai halinde hak
kı riyaset verilmesine mütedair olan işbu teklifi ka
nuni muvafıkı nefsülemir görülmüştür. Takdim olu
nur. 

Müdafaai Milliye Mazbata Muharriri 
Reisi namına namına 

Afyonkarahisar Kocaeli 
Musa Kâzım İbrahim 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 
Âza 

Ertuğrul 
İbrahim 

^ Aza 
Ertuğrul 
Rasim 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

336 Numaralı Şûrayı Askerî Kanununun İkinci 
Maddesinin Tadili Hakkında Kanun 

Madde 1. — Âli Şûrayı Askerînin Reisi tabüsi 
Reisicumhurdur. 

İndellüzum Reisicumhur tarafından davet edil
mek üzere başvekil ile vükelayı saire Âli Şûrayı As
kerî içtimamda bulunurlar. Bu takdirde bizzat Reisi
cumhur Hazretleri bulunmazlarsa müşarünileyhe ve
kâleten başvekil veya Müdafaai Milliye veya Bah
riye vekillerinin biri riyaset eder. Âli Şûrayı Askerî
nin yalnız azalariyle içtimai halinde Riyaset Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi tarafından ifa olunur. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 25.2.1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili 

M. Cemil 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat Beyefendi 

Hasta 

Bahriye Vekili 
İhsan Beyefendi 

Hini imzada bulunmadı. 
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Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Ticaret VekiK 
Ali Cenani 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

29 Nisan 1341 Tarihli Şûrayı Askerî Kanununun 
İkinci Maddesini Muaddel Kanun Lâyihası (1) 

' Madde 1. — Âli Şûrayı Askerînin Reisi Tabiîsi 
Reisicumhurdur. 

İndellüzum Reisicumhur tarafından davet edil
mek üzere Başvekil ile vükelayı saire Âli Şûrayı As
kerî içtimaında bulunurlar. Bu takdirde bizzat Reisi

cumhur Hazretleri bulunmazlarsa müşarünileyhe ve
kâleten Başvekil veya Miidafaai Milliye ve Bahriye 
Vekillerinin biri Heyete riyaset eder. Âli Şûrayı As
kerînin münhasıran üçüncü maddede zikrolunan aza
yı daimesiyle içtimai halinde riyaset, Eskânı Harbiyei 
Umumiye Reisi tarafından ifa olunur. 

Madde 2. — Aynen, 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmım icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

İndellüzum Reisicumhur tarafından davet edilmek 
üzere Başvekil ile vükelayı saire, Âli Şûrayı Askerî 
içtimaında bulunurlar. Heyeti Vekile azalarının işti
rak edeceği müzakeratta bizzat Reisicumhur riyaset 
eder. Müşarünileyh bulunamadıkları takdirde vekâ
leten Başvekil veya MUdafaai Milliye veya Bahriye 
Vekillerinin biri ve bunlar da bulunmazsa Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi Âli Şûrayı Askerî müzake-
ratına riyaset eder. 

(1) Maddei asliye .: Âli Şûrayı Askerînin reisi 
tabiîsi Reisicumhurdur. 

*% 
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Sıra Numarası : 174 

HİZMETİ MAKSURELÎLER HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/948) NUMARALI KANUN 
LÂYİHASI VE MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi 
Mahsus Müdiriyeti 

Adet : 6/2012 
11.5.1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 42 nci mad

desi ile talebenin hizmeti askeriyelerinin hitamı tah
sillerine tecili hakkındaki 20 Şubat 1337 tarih ve 100 
numaralı Kanunun birinci maddesini muaddel 26 
Kânunusani 1340 tarih ve 401 numaralı Kanuna zey-
len tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 Ma
yıs 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin iş'arma mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 42 nci ve ta

lebenin hizmeti askeriyelerinin hitamı tahsillerine te
cili hakkındaki 21 Şubat 1337 tarih ve 100 numaralı 
Kanunun birinci maddesini muaddel 26 Kânunusani 
1340 tarihli ve 401 numarah Kanunun ikinci maddesi 
ahkâmına tevfikan hizmeti maksureye tabi tutulan 
mükellefinin bu suretle hizmeti fiiliyelerinin tenkis 
edilmiş olması derecei tahsilleri itibariyle talim ve 
terbiyei askeriyeyi daha az bir zamanda iktisap ede
bilecekleri ve atiyen ihtiyat zabıtan menbaını teşkil 
eyliyecekleri maksat ve mülahazasından münbais 
olup halbuki bu sınıf mükellefinden bazılarının mü
cerret ihtiyat zabiti olmamak ve her hangi bir sefer
berlikte ordunun geri hidematmda bulunarak daha 
asude bir vakit geçirmek maksadiyle bedeli nakdî 
itası ve parası bulunmayanların dahi hizmeti talimi-
yeleri esnasında kasten çahşmıyarak kendilerini ka
biliyetsiz ve malumatsız göstermeleri suretiyle ihtiyat 
zabit namzetliğinden uzaklaşmakta oldukları Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinin ve kolorduların işa-
ratmdan anlaşılmakta ve ihtiyat zabitan için en bü
yük memba olan bu sınıfın bu suretle vücutlarından 
istifade edilememesi ordu için alelhusus umumî se
ferberlikte ihtiyat zabitan tedarikini müşkülleştirece-

ği tabiî bulunmaktadır. Binaenaleyh mahzuru azimi 
daî bu halin önüne geçilmek üzere derecei tahsil iti
bariyle hizmeti maksure şeraitini haiz bulunanların bu 
haktan istifadeleri keyfiyetinin ancak ihtiyat zabiti 
olmak için taahhüt senedi vermeleri ve verdikleri hal
de dahi ihtiyat zabitliğine liyakat göstermeleri şartiy-
le takyidi ve bu yolda senet vermemiş veya verdik
leri hâlde hizmeti fiiliyeleri esnasında ihtiyat zabitliği 
namzetliğine liyakat göstermemiş bulunanların hiz
meti fiiliyelerinin tam olarak ifa ettirilmesi muvafık 
görülerek bu hususta üç maddelik bir kanun lâyihası 
tanzimine mecburiyet hâsıl olmuştur efendim. 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Adet : 1/948 
Karar : 81 

15.5.1926 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Muallimin ve talebenin askerlikten tecilleri hak

kındaki Kanunun birinci maddesini muaddel 26 Kâ
nunusani 1340 tarihli Kanuna müzeyyel olmak üze
re Müdafaai Milliye Vekâletinden teklif olunup, Baş
vekâletin 11 Mayıs 1926 tarihli ve (6/2012) numaralı 
tezkeresi ile Encümenimize havale olunan lâyiha! ka
nuniye ve Esbabı Mucibe mazbatası mütalaa ve mü
zakere olundu. 

Lâyihai kanuniyeırin istihdaf ettiği gaye musip 
görülerek birinci ve üçüncü maddeleri tadilen kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyeye arz olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi namına 

Afyonkarahisar 
Musa Kâzım 

Kâtip 
İzmit 

İbrahim 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 

Mazbata Muharriri 
namına 
İzmir 

İbrahim 

Aza 
Ertuğrul 
Rasim 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 42 nci Maddesiyle 
Talebenin Hizmeti Askeriyelerinin Hitamı Tahsillerine 
Tecili Hakkındaki 26 Kânunusani 1340 Tarihli ve 

401 Numaralı Kanuna Zeyl 

Madde 1. — Derecei tahsil itibariyle hizmeti mak
sure şeraitini haiz olanların bu haktan istifadeleri ih
tiyat zabiti olacaklarına ve ihtiyat zabıtan kanununa 
tabi tutulacaklarına dair tahhüt senedi vermeleri ile 
meşruttur. Bu yolda senet vermeyen veya verdikleri 
halde bulundukları hizmet ve vazifelerde liyakat gös-
teremiyerek ihtiyat zabitliğine namzet olaımyacakları 
kıt'a ve müesseseleri heyeti zabitamnm mazbatası ile 
tahakkuk edenlerin işbu haklan ref edilerek hizmeti 
fiiliyeleri tamamlattırılır. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
ber ve halen silâh altında maksuren hizmet etmekte 
bulunan bilumum efrada şâmildir. 

. Madde 3. — Bu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye Vekili memurdur. 6.5.1926 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai MiUiye Vekili Bahriye Vekili 
-Recep İhsan 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyefendi 

İmzada bulunmadı. 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MUALLİMİN VE TALEBENİN ASKERLİKTEN 
TECİLLERİ HAKKINDA 21 ŞUBAT 1338 TARİHLİ 
KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNİ MUADDEL 
26 KÂNUNUSANİ 1340 TARİHLİ KANUNA 

MÜZEYYEL LÂYİHA! KANUNİYE 

Madde 1. — Dereceîi tahsil itibariyle hizmeti mak
sure şeraitini haiz olanların bu haktan istifadeleri ih
tiyat zabîli olacaklarına ve ihtiyat zabıtan Kanunu
na tabi tutulacaklarına dair taahhüt senedi vermeler! 
He meşruttur. Bu yolda senet veremeyen veya verdik
leri halde bulundukları hizmet ve vazifede liyakat 
gösteremeyerek ihtiyat zabitliğine namzet olamaya
cakları kıta ve müesseseleri heyeti zalbitanının mazba
tası ile tahakkuk edenlerin hizmeti fiiliyei askeriyeleri 
tam olarak ifa ettirilir. 

Madde 2. — Aynen, 
Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Mü

dafaai Milliye Vekili memurdur. 
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Sıra numarası : 215 

HAREKÂTI ASKERİYE MINTIKASINDA BULUNAN ZABİTANA AYNEN NEFER TAYİNİ VERİL
MESİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/949) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MÜDA

FAAİ MİLLİYE VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/2M4 

11 Mayıs 1926 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 

Harekâtı askeriyeye iştirak edecek zabıtana bir 
nefer tayini verilmesi hakkında Müdafaa! Milfiye Ve
kâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
6 Mayıs 1926 tarihli içîimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip okutan 'kamın • lâyihası île esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim olun
muştur. 

Muktezasınm iflasına ve neticesinin işarına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 
Muhtelif esbap tahtı tesirimle hazarı gar

nizonlarından çıkarak uzun müddet harekâtı aske
riye icrası vazifesini alan kıtaat zabftanmın işbu ha
rekâtın is ilzam eyleyeceği fazla sarfiyat nazan dik
kate alınmaya lâyıktır. Bundan başka vakti hazarda 
bir merkeze yerleşmiş bir zabitin aile veya ebevey
ninden ayrılarak hasbelvazife uzun müddet seyyar 
bir vaziyette kalması ayrı bir masrafı mucip oluyor. 
Bu maksadı temin ile beraber aynı zamanda şehfcr 
ve kasabalardan uzak manatıkta 'bulunan kıtaat zabi-
tanıntn erzak tedarikinde maruz kalacakları müşkü
lâtı d tehvin için kabulüne zaruret görülen Iâyihai ka
nuniye müsveddesi leffen takdim kılınmış iır efendim. 

Türkiye Büyük 
M JM Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet : 1/949 Karar : 79 

18 . 5 . 1926 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
RİYASETİ CELİLEYE 

Harekâtı askeriyeye iştirak edecek zabıtana bir 
nefer tayım verilmesi hakkında lreclittelkik Encüme
nimize havale olunan 11 Mayıs 1926 tarihli ve 6/2014 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ile merbut kanun ve 
esbabı mucibe lâyihaları müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında bildirildiği 
ihtiyaç ve zaruretten Beri gelen ve lüzumu aşikâr 
olan işbu teklifli kanuninin birinci maddesi tadilen 
ve mevaddi sairesi aynen kabul edilmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Ertuğrul 
Rasim 
Kâtip 

Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
M i s 

Muhittin Namı 
Aza 

Afyoııkarahisar 
Musa Kâzım 

Türfcrye Büyük 
MİUet Meclisli 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazba'a Numarası : 245 

Esas numarası : 1/949 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Harekâtı askeriyeye iştirak edecek zabıtana bir ne
fer taynı" verilmesi hakkında Başvekâletten varit 
olup, 12 Mayıs 1926 tarihli Heyeti Umumiye içtimaın-
da Müdafaai Miliye ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale buyurulan Iâyihai kanuniye Müda
faai Milfiye Encümeni mazbatası ile birlikte Encüme
nimize tevdi kılınmakla Müdafaai Milliye Vekili ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihaya merbut esbabı mucibede muhtelif esbap 
tahtı tesirinde hazarı garnizonlarından çıkarak uzun 
müddet harekâtı askeriye icrası vazifesini alan kıtaat 
zabîtamnın işbu harekâtın İstilzam eyleyeceği fazla 
sarfiyatı ve uzun müddet seyyar bir vaziyette şehir 
ve kasabalardan uzak menakıtda kalan kıtaat zabi-
tanının erzak tedarikinde maruz kalacakları müşkü
latı karşılamak üzere kendilerine bir nefer tayım ve
rilmesinle Kizum görüldüğü ifade edilmiş ye Müdafaai 
Muüye Encümenince de esas itibariyle layihai kanu
niye bittasvip bazı tadilat icrası ile iktifa buyunılmuş-
tUij 
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Uzun müddet devam eden harekâtı askeriye ica-
biyle ailelerinden ve şehir ve kasabalardan uzak ma
hallerde kalacak zahitan ve memurini askeriyenin 
hem fazla masrafa giriftar hem de mevaddı iaşe te
darikinde müşkülata duçar olacakları tabi ve bu va
ziyette kendilerine bSr nefer tayım verilmesi muvaf ı̂  
ki hal bir tedbir teşkil edeceği derkârdır. Ancak, 
tedbirin hakîkaten mahalline masruf ve maksur ol
ması da kzımeden olup bu maksatla Encümenimiz 
layihanın birinci ve ikinci maddelerini Müdafaai 
Milliye Encümeninin tadili veçhile aynen kabul ede
rek layihai muaddelenin heyeti ceileye takdimine 
karar vermiştir. 

23 Mayıs 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa AhdülhaJik 

Aza 
Hakkâri 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Mazbata Muharr 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Harekâtı Askeriyeye iştirak edenlere bir nefer 
tayım verilmesi hakkında Kanun 

1. Hususi ehemmiyeti İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik ve tebliğ olunacak ve harekete iptidandan iti
baren bir aydan fazla devam edecek ve küçük ve 
büyük muharebe ve müsademeleri intaç eyliyecek ha
rekâtı askeriyeye iştirak eden erkân, ümera, zabıtan, 
memurin ve mensubini askeriyeye aynen bir nefer 
tayım verilir. İşbu tayının verilmesi, fiilen harekâ
ta iştirak müddetine maksurdur. 

2. Harekâtı askeriye hitam bularak kıtaatın 
hazarı garnizonlarına avdetlerinde tayın kesileceği 
gibi harekât fasılalarında muvakkat nazari garnizon 
addedilecek bir mahalle gelerek bir aydan fazla ka
lacak kıtaata mensup olanların dahi işbu bir aydan 
fazla mezkûr merkezlerde kalacakları müddet için de 
tayın verilmez. 

3. Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

4. Su Kanunun icrasına 
Maliye Vekilleri memurdur. 

ı • 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maiye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç 
Ticaret Vekiil 

Ali Cemini 

Müdafaai Milliye ve 

6 Mayıs 1926 
Adliye Vekil 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekil 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Harekâtı Askeriyeye iştirak eden heyet ve zabıtana 
bir nefer tayım verilmesi hakkında kanun layihası 

Madde 1. — Hususi ehemmiyeti İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik icabeden makarnada tebliğ oluna
cak ve harekete iptidardan itibaren bir aydan fazla 
devam edecek müsademe ve muharebeleri münıteç 
mahiyette görülecek harekâtı askeriyeye iştirak eden 
erkân, ümera ve baziltan ve mensubum askeriyeye 
aynen bir nefer tayını verür. İşbu tayının verilmesi 
fiilen harekâta iştirak müddetline maksurdur. 

Madde 2. — Aynen, 
Madde 3. — Aynen, 
Madde 4. — Bu Kanunun ahkâmının icrasına 

Müdafaai Maliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Harekâtı Askeriye halinde zabıtan ve memurini as
keriyeye nefer tayım verilmesi hakkında kanun 

Birinci madde — Harekete iptidardan itibaren bîr 
aydan fazla devam eden ve muharebe ve müsademe
leri istilzam eyliyecek mahiyeti ve hususi ehemmi
yeti İcra Vekilleri Heyetince tasdik ve Divanı Mu
hasebata da tebliğ edilen harekâtı askeriyeye filen 
iştirak eyliyen erkân, ümera, zaibitan, memurin ve 
mensubini askeriyeye aynen bir nefer tayım verilir^ 

İkinci madde — İşbu tayının itası harekâtı aske
riyeye fiilen iştirak müddetine maksur olup, mezuni
yet alanların infikâklerini ve harekâtın hitamı takdi
rinde kıtaatın hazarî garnizonlarına avdetlerini müte
akip kesileceği gibi, harekât fasılalarında bir aydan 
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fazla kalmak üzere muvalkkaıteıı haasarî garnizon adde- { 
düecek mevakie çekilen kıtaata mensup olanların 
da kıtaatı mezkûre bir aydan fazla bu merakide kal
dığı surette biir aydan sonraM zaman için tayınları 
verilmez. I 

Üçüncü madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 
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Sıra Numarası : İ87 

ASKERİ CEZA KAINUMUNUN SİLKİ ASKERİDEN TART EDİLENLERİN HAKKI TEKAÜTLERİ 
HAKKINDAKİ AHKÂMININ TEFSİRİNE DAİR İCRA VEKİLLERİ RİYASETİNDEN GELEN (3/«5) 
NUMARALI TEZKERE İLE SABIK KIRŞEHİR MEBUSU SADIK BEYİN, MAHKÛM MEMURİN VE 
ZABITTAN HAKKINDA ^2/78) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE KAVAİNİNİ MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye 
Büyült Millet Meclisi 22.1Z1338 
İcra Vekilleri Heyeti 

Riyaseti 
(Kalemi Mahsus 

Müdüriyeti 
Atfet : 1924 

Kafa*,: B/17tt , •• • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

(Nispeti askeriyeleri kat ve «silki askerîden tart edi
lenlerin hakkı tekaütten sakıt olacakları Askeri Ceza 
Kanunu ile Şûrayı Devlet kararına matuf 5 Temmuz 
1334 tarih 339193/514 numaralı tezkerei samiye ah
kâmından ise de tekaütlüğü icra olunduktan sonra 
kürek cezası 9e mahkûmunaleyb olanların tekaüt ma
aşlarının kat'ına dair Askerî Tekaüt Kanununda bir 
sarahat bulunmamasına ve Mülkiye Tekaüt Kanu
nunun 12 nd maddesi fıkrai ahiresinin dahi müteka-
ıdinli askeriye hakkında kabili tatbik olmamasına bi
naen tekaüdü hengâmında mücazatı terhibiyeyi müs-
telzim bir cürüm irtikâp eden mütekaidini askeriye 
maaşının kat edilip edilmeyeceği hakkında bir karar 
ittihazı hakkındaki Müdafaai Milliye Vekâletinin 21 
Eylül 1338 tarih ve Muhassesatı Zatiye 3865/55429 
numaralı tezkeresi ile İcra Vekilleri Heyetimin 
21.10.1338 tarihli îçtimaında ledettezekkür keyfiyetin 
Meclisi Âliye arzı takarrür etmekle İcrayı icabiyle 
neticesinin iş'arına müsaade buyurumıasını rica ede
rim efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

ESBABI MUCİBE 
Riyaseti Celileye 

14.8,1338 
Memurini Mülkiyenin Tekaüdüne dair Kanunun 

on ikinci maddesinde (üç sene ya ziyade kürek ya ka-< 
lebentlik cezalarına mahkûm olan memurin ve mü
tekaidin ailelerine işbu kanun hükmünce isabet ede
cek tekaüt maaşı tahsis olunacağı) mtısarrah olduğu 
halde Askerî Tekaüt Kanunu bu bapta sakittir. 

Mülkiye Kanunundaki hikmeti vaziye, askerî hak
kında dahi varit ve mülkî ve askerîyi yekdiğerinden 
tefrik, müsavatı muhildir. 

'Bilumum memurin maaşatından tevkifatı tekaüdi-
yei şehriye icra olunmak itibariyle tekaüt maaşatı bir 
eseri atıfet olmayıp, memurinin hukuku maliyesin
den ve eytam ve eramıil maaşatı da hukuku mevruse-
dendir. İbrazı atıfında lazimeî müsavata riayet ne 
mertebe büyüklük şanından ise itayı hukuk da bu lâ-
zlimeye fartı derece müraat hiç şüphe yoktur ki icaba-
ti adalettendir. 

Binaenaleyh 8 Şaban 1327 ve 7 Ağustos 1325 ta
rihli Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununa berveçhiati 
maddenin tezyilinli arz ve teklif eylerim efendini:. 

Kırşehir 
Sadık 

8 Şaban 13(27 ve 7 Ağustos 1325 tarihli Askerî 
Tekaüt ve İstifa Kanununa müzeyyel kanundur : 

Madde 1. — Berrî ve bahrî erkân ve ümera ve 
zabitan ve memurin ve ketebei aklanı vesair mentsu-
bin ve mütekaidini askeriyeden Uç sene ve daha zi
yade kürek veya kalebentlik cezalariyle mahkûm olan-* 
Harın müddeti mahpusüyelerinde ailelerine işbu kanun 
hükmünce isabet edecek tekaüt maaşı ita olunur ve 
sebilleri tahliye olundukta kat olunup, vefatlarında 
yine ailelerine alelusul tahsis olunur. 

Madde 2. — İşbu Kanun neşrinin ferdasından iti
baren merîdir. 

Madde 3. — İşbu Kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
Adet : «4 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Ceiileye 

IBerrî ve bahrî erkân, ümera, zabitan vesair men-
subin ve mütekaidini askeriyeden üç sene kürek veya 
kalebentliğe mahkûm olanların müddetti mahpusiyet-
lerinde ailelerine tekaüt maaşı itası hakkında Kırşe
hir Mebusu Sadık Beyin lişbu teklifi 'kanunisi sayam 
müzakere görülmekle Heyeti Ceileye takdim kılındı. 

11.10.1336 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mithat 
Kâtip Aza 
Yozgat (Erzurum 
Bahri Asım Vasfi 

Türkiye 
Büyük MİMet Meclisi 16.5.1926 

Kavanini Maliye 
Encümeni 
Adet : 99 

KAVANİNt MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
INispeti askeriyeleri kat ve silki askerîden tart 

edilenlerin hakkı tekaütten sakıt olacakları Askerî 
Ceza Kanunu ile Şûrayı Devlet kararma matuf S Tem
muz 1334 tarih ve 339193/514 numaralı tezkerei sanıi-
ye ahkâmından İse de tekaütlüğü icra olunduktan son» 
ra kürek cezası üe mahkûmunaleyh olanların tekaüt 
maaşlarının katına dair Askerî Tekaüt Kanununda bir 
sarahat bulunmamasına ve Mülkiye Tekaüt Kanunu
nun omikincji maddesi fıkraü aMresinin dahi müteka
idini askeriye hakkında kabin' tatbik olmamasına bit 
naen tekaüdü hengâmında mücazatı terhîbiyeyi rottstel-
zim bir cürüm irtikâp eden mütekaidini askeriye ma
aşının kat edilip edilmeyeceği hakkında bir karar it

tihazına dair Müdafaai Milliye Vekâletinin 28 Eyîül 
1338 tarih ve Muhassesatı Zatiye 3805-55429 numa
ralı tezkeresi tcra Vekilleri Heyetinin 21.10.1338 ta
rihli içtimaında ledettezekkür keyfiyetin Meclisi Âliye 
arzı takarrür etmekle icabı lüzumuna dan* tcra Ve
killerinin 22.10.1338 tarih ve 6/1771 numaralı tezke
resi, aynı meal ve mahiyette bulunan sabık Kırşehir 
Mebusu Sadık 'Beyin teklifli kanunisi ile tevhiden En» 
cUmenimıizce mütalâa olundu. 

İcabı ledelmüzakere bu hususta bir tefsiri kanu
ni ile maksadın istihsali kabil olamayacağı ve Aske
rî Tekaüt ve İstifa Kanunundaki noksanı dolayısiyle 
hükümetin vakit vakit Meclisli Âliden bu bapta tefsir 
talebi zaruretinde bulunduğu derpiş edilerek her iki 
noktaü nazarı teKfen ve lühtiyacatı hazıra ve muhteme-
leyi tatminen Encümenimiz berVecMaÜ mevaddın tes
pit ve 'Heyeti Umumiyeye arzına karar vermiştir. 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırn 

Aza 
Ankara 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Namma 
Süleyman Sırrı 

Kâtip 
ıHamdi 

Aza 
Konya 

Mustafa 

MÜDAFAA! MİLLIYE ENCÜMENININ 
TEKLİFİ 

Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununa Müzeyyel Kanun 
Madde 1. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunun

da musarrah olmayan hususat hakkında Mülkiye Te
kaüt Kanunu ahkâmı veçhile muamele ifa olunur. 

Madde 2. — İşbu Kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu Kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Bahriye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 178 

TEDARİKİ VESAİTİ NAKLİYE KANUNUNUN 52 NCİ MADDESİNE BAZI, MEVAD. TEZYUÜNIE 
(DAİR BAŞVEKÂLETTEN -GELEN (1/755) NUMARALI KAINON LÂYİHASI, MÜDAFAAÎ MİLLÎYE 

YE DAHİLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhııriyeti 
Başvekâlet 31 Mart 1926 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet ; 6/1292 

Müdafaa! Milliye Encümeni' Riyasetine 

27 Mart 1926 tarihli tezkere cevabıdır ': 
Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 52 nci mad

desine bazı mevad tezyıilüne dair olan ve bîr sureti 
talep buyurulan 11 Teşrinisani 1341 tarihli kanun lâ
yihası ile Esbabı Mucibe mazbatasının musaddak su
retleri takdim olunmuştur efendim. 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus 

Müdürü 
Necmettin 

ESBABI MUCİBE 

ITedarikü vesaiti nakliye komisyonlarınca tahrir 
neticesi tespit edilen Vesaiti nakliyeden bazıları tah
riri ve muayeneyi müteakip sahipleri tarafından 
füruht edilmekte ve bir kısım hayvanatta bîr hasta
lık yüzünden mlürd veya telef olmakta veya yenliden 
mubayaa veyahut sirkat edülmektedir. Seferberlik cet
velleri işbu muayene ve tahrir netayicine göre tespit 
edilmekte olduğundan muayene arasındaki tebeddü
lattan komisyonların malumattar edilmemesi yüzün
den istihzaratı seferiye cetvellerinin doğruluğu müm-

. kün olamamakta ve bu sebeple pek hayatî bir mese
le olan seferberliğin tehirine badi olmaktadır. Ezcüm
le ahiren yapılan kısmî seferberlikte bunun mahzuru 
görülmüştür. Binaenaleyh işbu mahzurun izalesi için 
vesaiti nakliyesini satan veya yeniden satın alan ve
yahut suverı muhtelife ile nıürd olan veya itlaf edli-
îen veyahut sirkat olunan hayvanat ve araba sahip
lerinin abzı asker şubelerine veya tedariki vesaiti »ak
liye komisyonlarına müracaatla yeni tedarik olunan
ların kayıtlarının icra ve herhangi suretle elden çıkan
ların da kayıtlarının terkin ettirilmesine medburiyet 
görülmüş ve bu bapta tedariki vesaiti nakliye kanun
namesine ilâve olunmak üzere bir maddei kanuniye 
tanzim edilerek rapten takdim kılınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 15.5.1926 

Müdafaai Milliye 
Encümeni 

Adet : 1/755 

'MÜDAFAA! MILLÎYE ENCÜMEN! 
-MAZBATASı 

(Riyaseti Celileye 
Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 52 nci mad

desine bazı mevad tezyiline dair Başvekâletten gelip, 
Encümenimize havale buyurulan 31 Mart 1926 tarih
li ve 6/1292 numaralı tezkere 81e merbutu kanun ve 
esbabı mucibe lâyihaları tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin teklifi esas itibariyle muvafık görüle
rek şekil ve metne ait bazı tadilâtla Encümenimizce 
kabul edilmiştir. Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Müdafaali Milliye 
(Encümeni Reisi 

Namına 
Ertuğrul 
Hasim 
Kâtip 

Kocaeli 
İbrahim 

Mazbata Muharriri 
Namına 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nanii 
Aza 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 
Adet : 107 1/755 

18.5.1926 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Ceh'Ieye 
Tedariki vesaiti Nakliye Kanununun 52 nci mad

desine bazı mevad tezyiline dair Müdafaai Milliye 
Vekâletince tanzim ve Başvekâleti Celilenin 31 Mart 
1926 tarih ve 6/1292 numaralı tezkeresi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni lâyiha mazbatası Encümenimize 
havale buyurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 
Hükümetin teklifi esas itibariyle muvafık görülerek 
halkın vazaifini teshil ve lâyihai kanuniyenin kabi-
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Myeti tatbikiyesini temin maksadiyie icra edilen tadi
lâtla ve tadilâtı vakıaya göre birinci maddedeki (C) 
fıkrasının tayyı suretiyle Encümeıiiniizce de kabul 

edilmiştir. Heyeti Celileye arz ve takdim olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

'namına Mazbata Muharriri 
Niğde İzmir 

Mehmet Atâ Ahmet Münir 
Kâtip Aza 
İzmir Tekirdağ 
Aza Aza 

Kayseri Bozok 
Ahmet Hamdı Süleyman Sırrı 

Aza Aza 
Rize 
Esat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bilumum vasaiti nakliye tebeddülatının makamatı 
aidesine ihbar muamelesi berveçhiati cereyan edecek
tir: 

A) Tedariki vasaiti nakliye Kanunnamesine tev
fikan tahrir edilmiş her cins hayvan ve arabanın ve 
otomobilin şahsı ahare furuhtunda veya telef, mürd 
olduğunda ve esbabı saire ile elden çıkarıldığında veya 
sirkat edildiğinde veya yeniden mubayaasında ya sa
hibi tarafından bilmüracaa veya muhtar ve Heyeti 
Ihtiyaresi marifetiyle vesaitinin mukayyat olduğu 
ahzı asker şubesine veyahut kazası tedariki vesaiti 
nakliye komisyonuna kayıt veya terkin ettirilmesi 
mecburidir. 

B) İşbu kayıt ve terkin vukuatını resen alan ahzı 
asker şubesi eşkâl ve künye tasrihi suretiyle vasaiti 
nakliyenin ait olduğu tedariki vesaiti nakliye komis
yonuna malumat verir. 

C) Vasaiti nakliye alım ve satımında şehremaneti 
teriyle belediyeler tarafından murakabe edilmekte bu
lunan intisap memurları tarafından da vesaitini satan 
veya satın alan eşhas hakkında ahzı asker şubelerine 
vey tedariki vasaiti nakliye komisyonlarına malumat 
verilir, 

* D) Birinci madde mucibince vasaiti nakliyesini 
kayıt veya terkin ettiren her şahsa bir kayıt vesikası 
verilir, 

H) Vesaitini bir man zarfında kayıt veya terkin 
ettirmeyen eşhastan hazarda yirmi beş Ura cezayı 
nakdî alınır. Vakti seferde gerek seferberlik mıntıka
sında ve gerek seferberlik mıntıkası haricinde bulun

sun, işbu cezayı nakdî bir misli tezyit olunur. Ve ce
zanın sureti tahsili, Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
icra olunur. 

K) Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Z) Bu kanunun icrasına Maliye» Dahiliye ve Mü-

dafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

MÜDAFAAl MİLLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

28 Ağustos 1305 tarihli Tedariki Vesaiti NakMyei 
Askeriye Kanununun 52 nci maddesine müzeyyel 

mevaddı Kanuniye 

Madde 1. — Bilumum vesaiti nakliye tebeddülatı
nın makamatı aidesine ihbar muamelesi berveçhiati 
cereyan eder. 

A) Tedariki vesaiti Nakliyei Askerliye Kanun
namesine tevfikan tahrir edilmiş olan (Karada ve ha
vada) insan ve eşya taşıyan bilcümle vasait ve edevatı 
müteharrikenin, şahsı ahara furuhtunda veya telef 
(mürd) olduğunda ve esbabı saire ile elden çıkarıldı
ğında veya sirkat edildiğinde veya yeniden mubayaa
sında, ya sahibi tarafından bilmüracaa veya muhtar 
ve heyeti ihtiyariyesi marifetiyle vasaitinin mukayyet 
olduğu ahzı asker şubesine veyahut kazası tedariki 
vasaiti nakliye komisyonuna kayıt veya terkin ettiril
mesi mecburîdir. Vasaiti nakliyesini bu suretle kayıt 
veya terkin ettiren her şahsa bir kayıt vesikası verilir. 

B) İşbu kayıt ve terkin vukuatını resen alan ah
zı asker şubesi, eşkâl ve künye tasrihi suretiyle vasa
iti nakliyenin ait olduğu tedariki vasaiti nakliye ko
misyonuna malumat verir. 

C) Vasaiti nakliye alım ve satımında şehrema-
netleriyle belediyelerin müfettişleri tarafından da va-
saitini satan veya aharın vasaitiıu* satın alan eşhas 
hakkında ahzı asker şubelerine veya tedariki vesaiti 
nakliye komisyonlarına malumat verilmek mecburî
dir. 

Madde 2. — Vasaitiml bîr ay zarfında kayıt veya 
terkin ettirmeyen eşhastan ziruh vesaiti nakliye ve 
bunlar vasıtası ile cerredilen arabalardan her biri 
için yirmi beş ve (A) fıkrasında zikredilen motorlu 
vasaiti nakliyeden her huri için iki yüz lira cezayı 
nakdî alınır. Vakti seferde gerek seferberlik mıntıka
sında ve gerek seferberlik mıntıkası haricinde olsun, 
işbu cezayı nakdî bir misli tezyit olunur. 

Madde 3. — İşbu cezayı nakdî Tahsili Emval Ka
nununa tevfikan istiyfa olunur. 

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir, 
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Madde 5. — Bu kanunun ahkâmım icraya Maliye, 
Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

28 Ağustos 1305 tarihli Tedariki Vesaiti Nakliye! 
Askeriye Kanununun 52 nci maddesine müzeyyel 

mevaddı Kanuniye. 
Madde 1. — Bilumum vesaiti nakliye tebeddülatı

nın makamatı aidesine ihbar muamelesi berveçhiati 
cereyan eder. 

A) Tedariki vesaiti Nakliyei Askeriye Kanunna
mesine tevfikan tahrir edilmiş olan insan ve eşya ta
şıyan bilcümle vasait ve edevatı mütehaırikenin şahsı 
ahara furuhunda veya telef olduğunda ve esbabı saire 
ile elden çıkarıldığında veya sirkat edildiğinde veya 
yeniden mubayaasında, sahipleri tarafından mahalle 
veya karyesi muhtarına haber verilmesi ve muhtarlar 
tarafından da her ay nihayetinde bu vukuatın bir cet
vel ile mahallî ahzı asker şubesine veyahut kazası te
dariki vesaiti nakliye Komisyonuna bildirilmesi mec
burîdir. 

Vasaiti nakilye vukuat cetvelini alan ahzı asker 
şubesi veya tedariki Vesaiti Nakliye Komisyonu tara

fından her nevi vasait için ashabı nanUba bir kayıt 
vesakisı tanzim ve sahiplerine tevzi olunmak üzere 
muhtara tevdi olunur. 

B) İşbu vukuatı resen alan ahzı asker şubesi ve 
eşkâl ve künye tasrihi suretiyle vesaiti nakliyenin ait 
olduğu Tedariki Vesaiti Nakliye Komisyonuna malu
mat verir. 

Madde 2. — Birinci maddede zikredilen vukuatı 
b'v ay zarfında muhatara haber vermeyen vasaiti 
nakliye ashabından beher vasaiti nakliye için beş lira 
cezayı nakdî alınır. 

İşbu cezayı nakdî İdare Heyeti Karariyle Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Madde 3. — Bu vazifeyi vakıvet zamanında ifa 
etmeyen muhtarlar hakkında vazifesini ifada ihmâl 
ve terahi gösteren memurin gibi takibatı kanuniye ifa 
edilir. 

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 5. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye, 
Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 
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ZABİTLERİN VE ASKERÎ MEMURLARIN HAYVAN 
BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/900) NUMARALI KANUN 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENLERİ 

Sıra Numarası : 219 

TEÇHİZATLARININ TEDARİKİ HAKKINDA 
LAYİHASI VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VE 

MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1175 

25 Mart 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Zabitlerin ve askerî memurların hayvan ve harp 
teçhizatlarının tedariki hakkında Müdafaai Milliye 
Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 
16 Mart 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim olun
muştur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekâlet VekiÜ 
Doktor Refik 

ESBABI MUCİBE 
Orduyu idare edenlerin Yüksek evsafı maneviyesi 

derecesinde vasaiti maddiyelerinin hali tekemmüle 
isalı lüzumu müstağnii arzdır. Halen her tarafta gı-
layı es'ar dolayısiyle Heyeti zabitan vazifenin lâzımı 
gayri müfarıkı olan bu teçhizatı tedarik edememek
tedirler. Binaenaleyh bu hususta Müdafaai MUKye-
nin avans verip bilâhare zabıtanın maaşlarından mu-
kassatan kesmek suretiyle ibraz edeceği bir muave
net hem heyeti zabitamn muhtaç olduğu nıalzemei 
hazariyelerinin tedarikini ve hem de bu teçhizatın 
yeknasakhğını temin etmiş bulunacaktır. Bu hususun 
hazinei millete bâr olmadan ikmali dahi teemmül edi
lerek yalnız bir muavenet icrası zaruri görülmüştür. 
Bu maruzata göre tanzim ve rapten takdim kılınan 
lâyihai kanuniyenin tasdiki de temini maksadı kâfi 
gelecektir efendim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 15 . 5 . 1926 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet : 1/900 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ 
Riyaseti Aliyesine 

Zabitlerin ve askeri memurların hayvan ve harp 
teçhizatlarının Müdafaai Milliye Vekâletince tedari

ki hakkında Başvekâletten gelen ve Encümenimize 
havale edüen 25 Mart 1926 tarihli ve (6/1175) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ile merbutu lâyihai kanu
niye tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında bildirdiği 
veçhile Heyeti zabitamn hayvan ve harp teçhizatları
nın vaktiyle tedarik olunarak hazar ve sefere ait hi-
demata bilâ noksan amade bulundurulmaları lâzım-
eden görülmüş ve lâyihai kanuniye tadilen kabul edil
miştir. Takdim olunur. 

Müdafaai Milliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Namına 

Karahisarı sahip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 

Türkiye 

Aza 
Ertuğnıl 
İbrahim 

Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası : 241 

Namına 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Rastm 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Esas Numarası : 1/900 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Cehleye 

Zabitlerin ve askerî memurların hayvan ve harp 
teçhizatlarının tedariki hakkında Başvekâletten varit 
olup, 29 Mart 1926 tarihli Heyeti umumiye içtima
ında Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale buyurulan lâyihai kanuniye Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası ile birlikte Encü
menimize tevdi kılınmakla Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 



Lâyihaya merbut Esbabı mucibede zabıtan ve as
kerî memurların hayvan ve teçhizat ihtiyaçlarından 
bahisle gılayı es'ara binaen bu ihtiyaçlarının tedari
kinde zabıtan ve askerî memurların müşkülâta ma
ruz kaldıkları ve hayvan ve teçhizat tedarikini temin 
için bir muavenet icrası muktazi olup, bu muavene
tin her ay maaşlarından mukassatan tevkif edilmek 
suretiyle avans verilerek ifası hem bir an evvel ihti-
yacatı tatmin hem de yeknasaklığı temin etmekle be
raber bütçeye de bir bâr teşkil etmeyeceği izah olun
muş ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasında 
da esas itibariyle lâyihai kanuniyenin bittasvip cüzî 
tadilât icra edildiği dermeyan kılınmıştır. 

Zabitan ve memurini askeriyenin hayvan ve teç
hizat ihtiyaçlarının tedarikini ' teshil ile kendilerinin 
sefere ait hidemata bilâ noksan amade bulundurul
maları lüzumunu Encümenimiz de takdir etmektedir. 
Ancak, Müdafaai Milliye Vekili Bey tarafından ilâ
ve buyurulan izahata nazaran hayvan ve teçhizat ne-
vakısının ikmali laekal yarım milyon liraya mütevak
kıf olup, iki yüz bin lira ile hem hayvan, hem teç
hizatı saire ihtiyacatının tedariki kabil olamayacağı 
ve bu sene hayvan tedarikinden sarfınazarla dürbün, 
röverver ve teferruatı ve eğerden ibaret olan başlıca 
teçhizat ihtiyacatının tedarikine hasrı muavenet daha 
muvafık bulunduğu anlaşılmış ve lâyihai kanuniye
nin gerek unvan gerek birinci maddesi metni ona gö
re tashih edilmiştir. 

tkiyüz bin liralık avansın medan suhulet olmak 
üzere iki senede mukas satan istiyfası yolundaki tek
lif avansın senei atiyeye devrindeki müşkülâtı hesa-
biyeye mebni terviç edilemediğinden tedariki mukta
zi teçhizat iki kısma bfttefrik bir kısmı için maaşat 
ve tahsisatı fevkalâde tertiplerinden cem'an yüzbin 
lira avans itası kabul edilmiş ve birinci madde bu 
suretle tanzim edildiği gibi, İkinci kısım olmak üzere 
yüz bin liralığa kadar dürbün, röverler ve teferruatı 
ve eğer mubayaa ederek bunların bedelleri 1928 se
nesi zarfında mukassatan maaşlarından istiyfa edil
mek üzere ihtiyacı olan zabitan ve memurini askeri
yeye itaya mezuniyet verilmek suretiyle bu kısım teç
hizatın ikinci sene maaşıtmdan mahsulünü temin ede
cek bir suret teemmül ve ikinci maddede ona göre 

' tespit olunmuştur. 

Üçüncü madde Müdafaai Milliye Encümenince 
tespit edilen ikinci maddede ibare itibariyle cüzî ta

dilât icrasiyle ve dördüncü ve beşinci maddeler de 
aynen kabul olunmuştur. 

Berveçhibalâ maruz tadilâta nazaran ihzar kılman 
lâyihai kanuniye Heyeti Celileye takdim olunur. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Sivaa 

Rasim 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Maraş 
Mithat 

23 Mayıs 1926 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
Hakkâri 

A saf 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
Diyarbakır 

Şeref 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Zabitan ve memurini askeriyenin hayvan ve teçhiza
tı harbiyelerinin tedarikine dair kanun 

Madde 1. — Erkân, ümera, zabitan ve memurini 
askeriyenin teçhizat, hayvan dürbün vesaire gibi ih-
tiyacat ve teçhizatı seferiyelerinin süratle ve teçhiza
tın şeraiti matluba dahilinde tedariki için Müdafaai 
Milliye Vekâletine 1926 senesinde iki yüz bin lira 
avans verilmiştir. 

Madde 2. — Müdafaai Milliye Vekâletince mu
bayaa edilecek hayvan ve teçhizat bedeli iki sene 
zarfında maaşattan mukassatan bittevkif mal sandık
larına teslim olunur. 

Madde 3. — Tediyei deyn etmeden ordudan ayrı
lan veya vefatı vuku bulanların borçlan tahsili Em
val Kanununa tevfikan tahsil edilir. 
muteberdir. 

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 
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Madde 5. — Bu kanunun icrasına Müdafaa! Mil
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

U Mart 1926 
Başvekâlet Vekili Adliye Vekili 

Doktor Refik Mahmut Esat Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

ffüdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili 

M. Cemil 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Bahriye Vekili 
İhsan Beyefendi 

İmzada bulunmadı 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Zabitan ve Memurini Askeriyenin Hayvan ve Teçhi
zatı Harbiyelerinin tedarikine dair Kanun 

Madde 1. — Aynen. 
Madde 2. — Bu suretle mubayaa edilecek hayvan 

ve teçhizat bedelini zjmmettar olacak zabitan maa-
şatmdan ve memurini askeriyenin iki sene zarfında 
bittevkif mahalli mal sandıklarına teslim olunur. 

Madde 3. — Borcunu tediye etmeden ordudan 
ayrılan veya vefatı vuku bulanların borçlan, tekaüt 
ve eytam ve eramili maaşlarından, olamadığı takdir
de emvali menkule ve gayrimenkulesinden tahsili Em
val Kanununa tevfikan istiyfa olunur. 

Madde 4. — Aynen, 
Madde 5. — Bu kanunun ahkâmını icraya Müda-

faai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Zabitan ve memurini askeriyenin bazı teçhizatı sefe-
riyesinin sureti tedarikine dair kanun lâyihası 

Birinci Madde — Erkân, ümera, zabitan ve me
murini askeriyeden ihtiyacı olanlara dürbün, röver
ver ve teferruatı ve eğer tedariki için Müdafaai Mil
liye Vekâleti emrine 1926 Müdafaai Milliye bütçesi
nin 641 ve 643 ncii fasıllarında mevzu tahsisattan 
cem'an yüz bin liraya kadar avans ita ve işbu avans 
hesabı kendilerine teçhizatı mezkûreden verilecek er
kân, ümera ve zabitan ve memurin ve askeriye maa-
şatından teçhizat bedelinin mukassatan tevkifi sure
tiyle sene nihayetine kadar tesviye ve ifa olunur. 

İkinci Madde — 1926 Müdafaai Millîye bütçesi
nin 652 nci faslının ikinci teçhizat maddesinden yüz 
bin liralığa kadar dürbün, röverver ve teferruatı ve 
eğer mubayaa ederek erkân, ümera, zabitan ve me
murini askeriyeden ihtiyacı olanlara bedeli 1927 senei 
maliyesi zarfında maaşlarından mukassatan bittevkif 
ödenmek şartiyle Maliyat fiyatı üzerinden itaya Mü
dafaai Milliye Vekâleti mezundur. İşbu suretle 1927 
senesinde dürbün, röverver ve teferruatı ve eğer sa
tış bedelâtından vuku bulacak istirdadat 1927 bütçe
sine irat kaydolunur. 

Üçüncü Madde — Dürbün ve röverver ve eğer 
bedelâtından borcunu kısmen veya tamamen tediye 
etmeksizin ordudan ayrılan veya vefatı vuku bulan 
erkân, ümera, zabitan, ve memurini askeriyenin zim
metleri tekaüt veya eytam ve eramil maaşlarından 
tevkifen ve maaşları yoksa emvali menkule ve gayrı 
menkulelerinden Tahsili Emval Kanununa tevfikan 
tahsil olunur. 

Dördüncü Madde 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 




