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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat : 14.25 

REİS : İsmet Bey 

Kâtipler : Musa Kâzım Bey (Giresun), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celce açılmıştır efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Yedinci İçtima 

18 Teşrinisani 1926 Perşembe 

Birinci Celse 
Hasan Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evra
kı varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

Edirne'nin kurtuluş bayramında bulunmak üze
re bir Heyeti Mebusenin gönderilmesi hakkında 
Edirne Belediye Riyasetinden mevrut telgraf name 
kıraat ve ba kur'a 15 kişilik bir heyet intihap olun
du. 

Geçen içtimada tayini esami ile reye konulup ni
sap olmayan kanunlar ikinci defa r^ye vazedildi.; 
Müteakiben Hafta Tatili Kanunu mucibince Cuma 

i • 

günleri açık bulundurulması caiz olan | müessesat me-
yanına etibba ve diş muayenehanelerinin ithali mu* 
vafık olup olamıyacağı hakkındaki Dahiliye Encü
meni mazbatası müzakere ve bu bapjta verilen tak
rirlerle birlikte Encümene tevdi kılındı. 

İkinci defa tayini esami ile reyeı vazedilen ka
nunların kabul edildiği bittebliğ Pazartesi günü top
lanılmak üzere celse kapandı. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakjkında bir mü
talâa var mı efendim? Aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Az: yi Kiram Muamelâtı 
/ . — Giresun Mebusu Hacim Muhittin Beyin', 

Şark İstiklâl Mahkemesi Riyasetinden istifası. 
REİS — Okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sıhhî ve ailevî bazı mazeretlerim sebebiyle bir se

neden beri ifayı vazife eylemekte olduğum Şark İs
tiklâl Mahkemesi Riyasetinden affımı istirham eyle
rim. 20 . 11 . 1926 Cumartesi. 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Lâyihalar 
4 — Damga pulları küsuratının kuruşa iblâğına 

mütedair hükmün hazine pullarına da teşmili hak
kında kanun lâyihası. (1/1003) 

REİS — Muvazeneî Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Muamele vergisi kanunu lâyihası (1002) 
REİS — Kavanin, Adliye ve Muvazenei Maliye 

Encümenlerine havale ediyoruz. 
Teklifler 

1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Umu
mi istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk vergileri hak

kındaki kanunlara müzeyyel kanunun \10 uncu mad
desinin tadiline dair teklifi kanunisi. (2J597). 

REİS — Lâyiha Encümenine havajle ediyoruz. 
Tezkereler 

1. — İsyan sahasında ve civarındaki vilâyetlerde 
ilan edilmiş olan idarei örfiyenin bir stene daha tem-'. 
didine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/797) 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İsyan sahasında ve civarındaki vilayetlerde ilân 

ve Meclisi Âli karariyle 23 Teşrinisani 1926 tarihine 
kadar temdit edilmiş olan idarei örfijyenin muktazi 
ıslahatın henüz ikmal edilememiş olmasından dolayı 
Müdafaaî Milliye ve Dahiliye vekâlejtlerince göste
rilen lüzum üzerine tarihi hitamından itibaren bir se
ne daha temdidine müsaade buyurulmjasını Teşkilatı 
Esasiye Kanununun 86 inci maddesi pıucibince arz 
ve rica eylerim efendim. 22 . 11 . 1926 i 

Başvekil 
İsbıet 

REİS — Mütalaa var mı efendim? jBir sene daha 
temdidini kabul edenler lütfen el kaldıjrsın, kabul et
meyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 
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2. — Ordu Zabitan Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununun 14 ncü maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi. (3/792) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazene! Maliye 
Encümenlerine havale olunacaktır. 

3. — Sivas'tan Trabzon'a nakledilmiş olan polis 
mektebi heyeti talimiyesiyle talebesine ait tahsisat 
havalenamelerinin gönderilebilmesi için mezkûr na
kil muamelesinin tasdiki hakkında Başvekâlet tezke
resi. (3/796) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Cebelibereket vilâyeti ile Müddeiumumiliği 

arasında tahaddüs eden ihtilâfı merciin halli talebini 
havi evrakın tetkiki salâhiyet haricinde görüldüğün
den tayini muktezası hakkında (3/333) numaralı Me
murin Muhakemat Heyeti tezkeresi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alınacaktır. 

2. — İzmir'de Kösten adası civarında karaya 
oturmuş olan İstanbul römorkörü ücreti tahlisiyesi
nin tazminen istiyfası için mahkemei aidesi nezdinde 
ikame i dava edileceği hakkında (3/553) numaralı 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı Mu
hasebat Encümeni mazbatası. 

REÜS — Okunacaktır: 

Riyaseti CeMleye 
İzmir'de Kösten laldası civarında 'karaya oturtmuş 

olan îs'tanlbül Römorkörünün ücreti tahlisiyesi 'hak
kında Divanı Muhasebat Riyasetinden yazılıp, He
yeti Umumiyece encümenimize havale buyurulmuş 
olan 20 kânumuevviel 1926 'tarihli tezkere okundu: 

Meclisi Âli Heyeti Umiumıiyesiinee tayin buyuru
dan muktezaya teivfüki hareket olunarak tetklikaitı lâzı-
me üora edilmiş ve (husulü m'aılumat için aırzolunmuış 
Ibulünmalkla Riyaseti Oel'ifeye takdim kılındı. 
Dîvanı Muhasebat Encümeni Mazbata 

Rdisü Muharriri 
Denizli Gaziantep 

İMıaizÜDant Müfiİ Ahimeıt Remzi 
Kâtip 
iBolu 
Şükrü 

REİS — 'Mütalâa varmı efendim? Esasen husulü 
malumat için okunmuştur. Reye koymuyorum. 

3. — Eskişehir'de 4 üncü Kolordu Kumandanlı-
ğınca karargâh ittihaz kılınan kulüp binasının sureti 
iştirası İstimlâk Kanununa tevfikan vaki olmadığı 

için Müdafaai Milliye Vekâletiyle Divanı Muhase* 
bat arasında tahaddüs eden ihtilâfın tefsiren halline 
dair Divanı Muhasebat Riyasetinin (3/347) numaralı 
tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır: 
Eskişehir'de 4 üncü Kolordu Kumandanlığınca Ka
rargâh İttihaz Olunan Kulüp Binasının Sureti İştirası 
İstimlâk Kanununa Tevfikan Vaki Olmadığı İçin 
Müdafaai Maliliye Vekâleti İle Divanı Muhasebat Ara
sında Zuhur Eden İhtilâfın Tefsiren Hallime Dalir 
Divanı Muhaisdbat Riyasetinden Gelen 3/347 Numa
ralı Tezkere ve DalhÜliye ve Divanı Muhasebat Eneü --
menleri Mazbataları 

Davanı Muhas'ebat 
Adat 

• 34/2 
Dîvanı Muhaısdbat Riyaseti Tezkeresi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cehlesine 

Eskişehir'de müteveffa Haibip Hakkı Bey verese
si ile Ermeni cemaatine ait olup 'icra dairesince mev
kii müzayedeye konulan ve 4 üncü Kolordu Kuman-
danlığınca !da karargâh ittihaz kılınmak üzere müza
yedesine ibiliştirak kıymeti muhammenesi 7 500. - li
radan İbaret iken netlice! müzayedede 15. 000ı. -liraya 
Kolordu Üzerinden kailimasiyle mubayaası takarrür 
eden kulüp binasını sureti iştirası İstimlâk Kanunu
na tevfikan 'vakiiı olmadığı (için (bedelini havi ita emri 
Eskişehir'de Divan murakipliğinee vize olunmaması 
s'dbdb'.'yle Müdafaai Milliye Vekâleti celıilesiyle Di
vanı Muhasebat araisında cereyan elden muhabere ne
ticesinde Vekâleti rnüşarünileyhaca kararnaımei mez-
burun bazı mevaddını muaddil 17 Nisan 1330 tarihli 
kanunun Ibir'inci maddesindeki ebniyeli ve ebnliyesiz 
arazi ve çiMıkait tabirinden istidlâlen mezkûr kararna
menin devaliri resmiye ittihaz olunmak üzere muba
yaa olunacak mebaliğe 'ademıi şümullü mütalaasında 
'bulunulmuş olduğu halde Divanı Muhasebatça mad-
dei maruza istidlali vakıa müsait olmakla beraber 
kararname! aslinin 5 inci maddesinde alelıtlak istim
lâkine lüzum görülen arazi ve ebniye denilmiş olma
sına istinat edilerek vize muamelesinin icrasından 'im
tina edilmesi üzerine Vekâleti rnüşarünileyhaca de
ruhte! mesuliyet edilmiş olduğundan ve filhakika Ve
kâleti müşarüriileyhaca mülâhaza edildiği gibi 'birinci 
maddedeki 'ilbare sarih addolunabilmek için «Elbniye-
li ve ebniyesüz arazi ve çiftlik at» talbiri yerine <«Eıbni-
ye ve arazi» denClımek lâzım gelip maıdldei mezburedek'i 
tabir ile ancak arazi ve çiftlkaıta telbean ebnliye iıstıim-
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lâk Edilebileceği ve arazi ve çiftLükait dahilinde bu
lunmayan müsakkafatın bu hükmün daire'i şümulü
ne dahiii ıdlaimıyacağı da mümkünü! - istidlal (bulun
maktan naşii maddei mezkûre her liki surete de müte
hammil! Ve muhtacı (tefsir görülmüş olduğu cihetle 
Vekâleti müşarünileyhanın deruhtei mesuliyeti üzeri
ne mevzubahis ita emrinin Vizesi lüzumu mürak'ipliğe 
İzbar kılınmıştır. Bu münasebetle Hükümetçe istimlâk 
kararnamesi hükmüne dahil beriıangibir gayri ımen-
kuiiün mubayaası lüzumu takdirinde bunun Meyyihal 
istimlâk kararnamesi mudilbimcem'i alınacağı yokısa ka
rarname!. mezbur ashabı emlâkin ademi rızaları ha
llinde ırnabibJİt tatbik olup rızalarının vücudu takdirin
de pazarlıkla dahi mubayaa caiz olup olaımıyacağı 
kanunldan sarihan müsteiban olamayıp her ne kadar 
gayri menkulâtın velev bedeli mukadderi berveçhi pe
şin tesviye olunmak şart'iyle olsun asihabınıin rızasına; 
bakılmaksızın isitimlâ'kı hukuku tasarrufiyeyi muhil 
Ibir hareket olduğu halde tecviz edilmesi ırıenafel 
lamtoe miülâhazaisına mülteni olmak hasebiyle, karar-
namieli mtezburun ashabı emlâkin rıza Ve muvafaka
tini isltühsaî kabil olamayan ahvalde tatbiki hukuku 
tasarrufiyeye kıemaihüvelknatlup riayeti müstelzitn 
olacağına binaen Hükümetçe pazarlıkla da isıtimlâ'M 
emlâlk caiz olacağı varit İse de, salifen arz olunduğu 
üzere istimlâki emlâkin sebebi tecvizi menafüi amme 
ollmak hase-biyle ashabı emlâkin hakkı itirazı bedeli 
mukaddere münhasır kalmakta ve komisyonu mah
sus tarafından takdir olunan kıymeti kabul eden as
halbı emlâkim mukadder ıbedel hususunda rızası mun
zam demek olup aksi halde mahkemeye müracaat 
•hakikini haiz olarak bu cihetten muhafazai hukuku 
müemmen ıbulunimakta olduğuna ve istimlâki icap 
eden gayrimsnkulât alelıtlak kanunu mezkûr ahkâ
mına tabi tütulırnayıp da pazarlık suretiyle ide muba-
yaatın tecvizi halinde mezkûr kararmamenin takdiri 
(belde! hususundaki ahkâmını ihmal eylemek icap ede
ceğine ıgöre de menafii umumiye için istimlâk mua-
tmielâtının sureti mutlaikada mezkûr kararname dali- f 
ıresinde cereyan ettirilmesi racıih görülmüştür. Husu-
satı mümasilede maksadı kanuna muvafık surette ha
reket edilmiş olmak üzere her iki cihet hakkında 
ıMecll'Sİi Âlice tef siren ıbir karar ittihaz ve tebliğ <bu-
lyurulmak istirhamiyle keyfiyetin Heyeti Umumiye 
karariyle huzuru saımi Riyasetpenahilerine arzına mu-
ıbalderet kılındı efendim hazretleri. 3 Kânunusani 1341 

Divanı Münasebet Reisi Evveli 
Fuat 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 
43/3 
347 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Eskişehir'de müteveffa Halbip Halkkı Bey verese-

siyle Ermeni cemaatine ait olup icra dairesince mevki 
müzayedeye konulan ve 4 üncü Kolondu Kumanidiaını-
iığınca da karargâh ittihaz kılınmak -üzere müzayede
sine biliştıirak kıymeti myhammenlesi 7500». - liradianı 
ibaret iken sureti iştirası İstimlâk Kanununa tevfikan 
olmadığı için bedelini havli ita emri Eskişehir Divan 
murakiiplıiğince (Vize edilmediğinden dolayı Divanı 
muhasebat ile IMüdafaai Milliye Velkâleti arasında! 
tahaddlüs eden ihtilâfın tefsiren halledilmesine daiff 
olup Heyeti Umumiyelden Encümemlntize muhavvel 
Divanı Muhasdbalt tezkeresi mütalaa ve tetkik olun
du : 

İstimlâk Kararnamesinin istihdaf ettiği ıgaye me
nafii umutmiyeye taalluku küllisi olup Hükümetçe va-
cilb'ülicra bulunan inşaat, tesisat, hedmiyat vesaiırede 
aksi sureti İmkân ve terazi tarafeyn kabil olmadığı 
ve nefi âm ile zararıhasın tekabül ettiği mesaiMe me
nafii umuımLiyenin tercihi kaziyesidir. 

'Binaenaleyh encümenimizce 4 üncü Kolordu Ku-
mandanlığınca ihtiyar edilen mubayaa sureti mevzu
atı kanuniye Ve Teşkilâtı Esasiyemiizin ruhuna muva
fık görülmüş olmakla Heyeti umumiyeye iecülarz 
Riyaseti Cellleye takdim kılındı. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Sivas 

Kâtip 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Aza 
İzmit 

İbrahim Süreyya 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Aza 
İsmail Kemal 

Aza 

Aza 
Divanımuhasebat Encümeni Mazbatası 

Eskişehir'de 4 ncü Kolordu Kumandanlığına ka
rargâh ittihaz kılınan kulüp binasının sureti iştirası 
İstimlâk Kanununa tevfikan vaki olması için Müda-
faai Milliye Vekâleti celilesi ile ihtilâfı efkâr hâsıl 
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olmuş bulunduğundan bahisle Müdafaai Milliye Ve
kâleti ile Divanımuhasebat arasında zuhur eden ihti
lafın halline dair olup, Heyeti Umumiyeden encüme
nimize muhavvel Divanımuhasebat Riyasetinin 3 kâ
nunusani 1341 tarihli tezkeresiyle Dahiliye Encüme
ninin bu baptaki mazbatası okundu. 

Dahiliye Encümeninin tasvip etmiş olduğu nok-
tai nazar mukaddema Divanı muhasebatm Eylül - Teş
rinisani 1340 tarihli raporu üzerine encümenimizce ka
bul olunup Heyeti Celilenin tasvibine iktiran eden 100 
ncü fıkrada aynen tasrih edilmiş olduğundan bu hu
susta tefsire mahal kalmayıp mezkûr fıkra mucibince 
hareket olunması lüzumunun Riyaseti Celileye ar
zına karar verildi. 

Divanımuhasebat 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Denizli Gaziantep 
Mazhar Müfit Ahmet Remzi 

Kâtip Aza 
Bolu Kütahya 
Şükrü Faik 

Aza 
Niğde 
Atâ 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Fıkra ne 
imiş efendim? hatırımızda değildir, lütfen izah buyur
sunlar. 

REİS — Efendim; Divanımuhasebat Encüme
ni izahat verecek mi? Fıkrai tefsiriye hakkında iza
hat talep ediyorlar. 

Efendim; izahat verecek Encümen azası burada bu
lunmadığından ruznameye alıyoruz. 

4. — Evkaf odacılarından Arife hilafı kanun ve
rilen maasatın muhasibi mesulden tazminen tahsiline 
mütedair Divanımuhasebat ilâmının nakzı hakkında 
(5/409) numaralı istida Encümeni tezkeresi, ve Divanı
muhasebat Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — 1339 senesi nihayetine kadar ki zamana ait 

olup mülga Tetkiki Hesabat Heyetlerince rüyet ve 
intaç olunan hesabat hakkında alâkadaran tarafından 
vaki olacak itirazat üzerine Divanca yapılacak tetkika-
tın hangi esasa göre icra edileceğine dair (3/724) nu 
maralı Divanımuhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı
muhasebat Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
6. — Tetkiki hesabat için Vilâyata izam olunacak 

Divanımuhasebat murakiplerine itası muktazi yevmiye 
ve harcırah hakkında (1/740) numaralı Divanımu

hasebat Riyaseti tezkeresi ve tayini muameleye mahal 
olmadığına dair Divanımuhasebat Encümeni mazbata
sı. 

REİS — Okunacaktır : 

Divanımuhasebat Encümeni Mazbatası 
Tetkiki hesabat için taşraya izam olunacak Di

vanımuhasebat murakiplerinin harcırahına dair Divanı 
muhasebat Riyasetinden varit olup Büyük Millet Mec
lisi Riyasetinin olbaptaki teklifi kanunisi ile birlikte 
encümenimize havale buyurulmuş olan 26 Mayıs 1926 
tarihli (4327/22) numaralı tezkere okundu. Keyfiyet 
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 38 nci 
maddesiyle iktisabı kanuniyet eylemiş bulunmakla ar
zı mütalaaya mahal görülememiştir. Riyaseti Celileye 
takdim kılındı. 

Divanımuhasebat 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Denizli Gaziantep 
Mazhar Müfit Ahmet Remzi 

Kâtip Aza 
Bolu Kütahya 
Şükrü Faik 

Aza 
Niğde 
Atâ 

REİS — Mütalaa varmı efendim? Encümen maz
batasını kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Muhasebei Umumiye Kanununun 13 ncü 
maddesinin tefsirine dair (3/382) numaralı Divanı
muhasebat Riyaseti tezkeresi ve tayini muameleye ma
hal olmadığı hakkında Divanımuhasebat Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun turu-

ku umumiye ve cesim köprüler inşaatı ve imalâtına 
ait taahhüdatın Muhasebei Umumiye Kanununun 13 
ncü maddesi ahkâmından müstesna olduğuna dair 
olan 17 nci maddesinin sureti tatbiki hakkında Heyeti 
Celileden muhavvel Divanımuhasebat Riyasetinin 24 
Şubat 1926 tarihli tezkeresi okundu : 

1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 32 
nci maddesiyle 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun mevzubahis 17 nci maddesi ilga olunarak 
Devletyolları ve büyük köprüler inşaat ve imalâtı ile 
sair umuru nafıaya ait taahhüdatın Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununun 13 ncü maddesinin birinci fık
rası hükmünden müstesna olduğu esası vazedilmek 
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suretiyle Divanın noktai nazarı dahilinde halli mesele 
edilmiş olmakla bu bapta başkaca arzı mütalaaya ma
hal kalmamıştır. Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Divanımuhasebat 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Denizli Gaziantep" 
Mazhar Müfit Ahmet Remzi 

Kâtip Aza 
Bolu . Kütahya 
Şükrü Faik 

Aza 
Niğde 
Atâ 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Mazbatayı 
kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el (kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

8. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Divanı
muhasebat memurininin tayini için Vekâletlerde ol
duğu gibi bir Encümen teşkili hakkında (4/154) nu
maralı takriri ve Divanımuhasebat Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okunacaktır: 

Divanımuhasebat Encümeni Mazbatası 
Divanımuhasebat murakip ve muavinlerinin tayi

ni liçin bilumum devairi devlette olduğu gibi bir En
cümen teşkili lüzumuna dair olarak Muş Mebusu 
Osman Kadri Beyin Heyeti Umumiyeden encümeni
mize havale buyurulmuş olan 8 mart 1341 tarihli 
teklifi 'kanunisi okundu. 

Geçen sene kabul buyurulan Memurin Kanununa 
nazaran her Vekâletin kendi memurlarının sureti in
tihap ve tayini ile hukuk ve vazaifine dair bir Me
murin Kanunu ihzar ederek 1927 devrei içtimaiyesi 
zarfında Meclisi Âliye takdimi zarurî olup Divanı-
muhasebatca hazırlanacak lâyihayı kanuniye ile bu 
meselenin halli de tabiî bulunmasına binaen encüme-
nimizce başkaca serdi mütalaaya lüzum görülmemiş
tir. Heyeti Umumiyeye arz olunur efendim. 
Divanımuhasebait Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
'Den'izli Gaziantep 

Mazhar Müfit Ahmet Remzi 
Kâtip Aza 
Bolu Kütahya 
Şükrü Faik 

Aza 
Niğde 

Mehmet Atâ 

REİS —' Mütalaa var mı efendim? Kabul eden
ler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

9. — Üçüncü Kolordu Divanıharbinden istihsal 
eylediği ilâmı icra ettiremediğinden \ şikâyeti muta-
zammın Mustafa imzalı istida ve Adliye ve İstida 
Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
10. — Ecnebi tebasına miccanen verilmekte olan 

ikamet tezkerelerinin cüzdan şeklinde iab'ı ve elli ku
ruş mukabilinde itası hakkında (11987) numaralı ka
nun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma* 
liye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

11. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanu
nunun 8 inci maddesinin tefsiri hakkında (3J757) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
12. — Nizamnamei Dahilinin 162 nci maddesi 

mucibince Kütüphane Encümenine aza intihabı hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır: 

Heyeti Umumliyeye 
Nizamnamei Dahilinin 162 noi maddesi mucibin

ce Heyeti Umumiyece Kütüphane Encümenine inti
hap olunacak Aza için Meclisli Âli Divanı Riyasetin-
ce namzet gösterilmesi bu baptaki uŞulden bulundu
ğundan keyfiyet Divanı Riyasetçe ledettezekkür esa
misi atide muharrer Azayı kiramın Kütüphane En
cümeni için namzet gösterilmesi tenslip edilmiş ol
makla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olu
nur-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Kâzım 
Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur Bey, 
Sinop Mebusu Yusuf Kemali1 Bey, 
Kars Mebusu Ağaoğlu Ahmet Bey, 
Efendlîm; Divanı Riyaset tezkeresinde namzet 

gösterilen Sinop Mebusu Yusuf Kemal ve Rıza Nur 
ve Ahmöt Beyefendilerin Kütüphane Encümenine 
Aza intihap edilmelerini muvafık gödenler el kaftdır-
sın, muvafık görmeyenler el kaldırsın. Muvafık gö-> 
rülmüştür efendim. 
. HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen

dim; Ruznamenin 15 nci maddesindeki mazbataların 
tabî ve tevziini teklif ederim. Bugün ruznameye 
alındı. ) 
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REİS — Ruznameye alınanlar tabı ve tevzi edi
lir efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bazen 
tabı ve tevzi edilmeden müzakere ediliyor. Mesele-

1. — Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediyesi dev
rei intihabiyesinin kaç seneden ibaret bulunduğunun 
ve Memurin Kanununa nazaran, Cemiyeti Umumi
yei Belediyelerdeki memur azaların azalık sıfatları
nın devrei intihabiye nihayetine kadar devam edip et-
miyeceğinin tefsiri hakkında. (31754) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediyesi Devrei 
Întihabiyesinin Kaç Seneden İbaret Bulunduğunun 
ve Memurin Kanununa Nazaran Cemiyeti Umumiyei 
Belediyelerdeki Memur Azaların Azalık Sıfatlarının 
Devrei İntihabiye Nihayetine Kadar Devam Edip 
Etmiyeceğinin Tefsiri Hakkında 3/754 Numaralı 

Başvekâlet Tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti t 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

adet 
6/2936 

25 . 7 . 1926 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

16 Şubat 1340 tarih ve 417 numaralı Ankara Şeh
remaneti Kanununda Cemiyeti Umumiyei Belediye
nin devrei intihabiyesi kaç seneden ibaret bulunduğu 
hakkında bir madde mevcut olmamasına mebni, mev
zubahis kanunun ikinci maddesi hükmüne göre bu 
müddetin, İstanbul şehri Cemiyeti Umumiyei Beledi
yesine ait müddet gibi, üç sene olması lâzım gelip 
gelmiyeceği keyfiyeti ile Memurin Kanununun 13 ncü 
ve 91 nci maddelerine nazaran, Cemiyeti Umumiyei 
Belediyelerdeki memur azanın, azalık sıfatlarının dev
rei intihabiye nihayetine kadar devam edip etmiyece
ğinin tefsiri lüzumuna dair Dahiliye Vekâletinden ya
zılan 27 haziran 1926 tarih ve 6518/152 numaralı tez
kerenin musaddak sureti takdim olunmuştur., 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

nin ehemmiyetine mebni, bendeniz tabı ve tevzi edil
mesini ve ondan sonra müzakeresini teklif eylerim. 

REİS — Pekâlâ efendim^ 
Efendim; müzakere edilecek mevadda geçiyo

ruz : 

Ankara Şehremaneti bir dairei belediyeden iba
rettir. Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediyesi 24 aza
dan teşekkül eder. İntihabat 48 aza için Vilâyet Be
lediye Kanununa tevfikan yapılır. Şehirde sakin ve 
müntehiplik evsafını haiz her fert rey verir. Her mün-
tehip reyini bizzat ifa eder. Şehremaneti için Bele
diye Kanununun intihabata müteallik maddelerinde
ki müddetler nısfa tenzil edilmiştir. 

Bu hükme nazaran intihabata müteallik madde
lerdeki müddetler kaydı, intihabat listelerinin tanzim, 
ilân, itiraz ve istinaf gibi muamelâtı intihabiye safa
hatı ile beraber bizzat Cemiyeti Umumiyei Belediye
nin devrei intihabiyesi müddetine de şamil addolu
nursa Cemiyeti Belediyenin müddeti iki senede bit
miş olmak icap eder. Şu kadar ki, bu takdirde % ve 
Vilâyat Belediye Meclisleri iki seneden bir nısfı tec
dit olunmak üzere dört sene için müntehap bulun
dukları halde Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediye
sinin tamamı iki senede değiştirilmiş olacağından yi-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

Başvekaleti Celıleye 
16 Şubat 1340 tarihli Ankara Şehremaneti Kanu

nunda Cemiyeti Umumiyei Belediyenin devrei inti
habiyesi kaç seneden ibaret olacağını tasrih eder bir 
madde mevcut değildir. Ankara şehrinin şimdiki Ce
miyeti Umumiyei Belediyesi 12 mart 1340 tarihinde 
intihap edilmiş ve 1 nisan 1340 tarihinde ilk içtima-
ına akdetmiş olduğuna göre 1 nisan 1926 tarihinde 
iki senesini ikmal eylemiştir. Devrei intihabiye müd
detini istikraç ve tespit için Ankara Şehremaneti Ka
nunu metninde temessük olunabilecek başlıca iki hü
küm münderiçtir: Birincisi şu ikinci madde metni
dir : 

İstanbul Şehremanetinde tatbik edilmekte olan 
nizamat ve talimat ve mukarrerattan Ankara şehri 
ihtiyacına uygun olanları Cemiyeti Umumiyei Bele
diyece tatbik olunur. 

Bu hükme nazaran Ankara Cemiyeti Umumiyei 
Belediyesinin de devrei intihabiye müddeti, İstan
bul şehri Cemiyeti Umumiyei Belediyesininki gibi 
üç sene olmak lâzım gelir. 

İkincisi; şu dördüncü madde metnidir : 
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ne Vilâyat Belediye Kanunundaki esas ile farklı bir 
vaziyet hasıl olur. 

Diğer taraftan, 18 mart 1926 tarihli 788 sayılı 
Memurin Kanununun 13 ncü maddesinde me
murlar kanunları ve nizamnameleri mucibince tabii 
azasından bulunmadıkları meclis, heyet ve komisyon
lara intihapla aza olamazlar denilmektedir. 

Gerek Ankara, Gerek İstanbul Cemiyeti Umu-
miyei Belediyelerinde bir kısım memur Âza mevcut
tur. Kanunun bu maddesi hükmüne nazaran uhdele
rinde sıfatı memuriyet bulunanların Cemiyeti Umu-
miyei Belediyedeki azalıklarına nihayet verilmesi 
icap eder. Şu kadar ki alelumum kanunlar makabline 
gayri şamil bulunduğu gibi Memurin Kanunu dahi 
91 nci maddesinde işbu kanunun maaş zammına ait 
kısmı 1927 mali senesi iptidasından muteber olup 

-ihi mezkûrden itibaren cereyana başlayacağını, 
r ahkâmı neşri tarihinden muteber olduğunu tas-
, etmektedir. Bu kanunun neşri tarihinden muteber 

olması demek bu kanunun neşrinden sonra memur
lar intihap ile aza olamazlar demektir; aksi mülâha
za, bu kanunun neşrinden mukaddemki ahkâmı ka-
nuniyenin müsait bulunduğu zamanda hukuk ve me-
nafii belediyeyi siyanet ve idare için halkın intihap 
ettiği kimseleri sıfatı temsiliyeden tecride müntehi 
olur ki, bu, hem müntehiplerin hem de aza olanla
rın hukuku müktesebeleri esası ile kabili telif ola
maz. 

Vekâletin bu noktadaki mülâhazatı, 
Evvelâ - Ankara Şehremaneti, tamamen bütün 

teşkilât ve müessesatı ve Cemiyeti Belediyesinin va
zife ve salâhiyeti ve rüesayı memurinin usulü nasfı 
itibariyle kanunen İstanbul Şehremanetine tanziren 
tensik ve ihdas kılınmış ve Şehremaneti tiplerinde 
kanun Cemiyeti Umumiyei Belediyenin heyeti umu-
miyesi üzerinden tamamen intihabı tecdit edilmek 
şartiyle üç sene müddet tespit eylemiş olmasına na
zaran Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediyesinin de 
devrei intihabiyesi müddetinin üç seneden ibaret ol
ması lâzım geleceği; 

Saniyen - Memurin Kanununun anifülarz hükmü 
neşrinden sonraki belediye intihaplarına şamil olmak 
itibariyle kanunun hini neşrinde intihabatı ikmal edil
miş olan Cemiyeti Umumiyei Belediyelerdeki memur 
azanın devrei intihabiye nihayetine değin azalık sı
fatlarına halel gelmiyeceği, 

Merkezinde ise de mahiyeti mesele Ankara Şeh
remaneti kanunu ile Memurin Kanunu metinlerinin 
tefsirine taalluk etmek itibariyle keyfiyetin bir ka-

I rarı tefsiriye raptedilmek üzefe Meclisi Aliye şevki
ne müsaade buyurulması rica olunur j efendim. 

27 . 6 . 1926 
Dahilice Vekili 

M^Cemil 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
16 Şubat 1340 tarih ve 417 numaraljı Ankara Şeh

remaneti Kanununda Cemiyeti Umumliyeî Belediye
nin devrei intihabiyesi kaç seneden ibaret bulundu
ğu hakkında bir madde mevcut olmamasına mebni 
mevzubahis kanunun ikinci maddesi hükmüne göre 

I bu müddetin istanbul şehri Cemiyeti ymumiyei Bê  
I tediyesine ait müddet gibi üç ! sene olması 

lâzım gelip gelmiyeceğinin ve Memurijn Kanununun 
13 üncü ve 91 inci maddelerine nazaran Cemiyeti 
Umumiyei Belediyelerdeki memur 'azanın azalık si-

I fatlarının devrei intihabiye nihayetine kadar devam 
I edip etmiyeceğinin tefsirine dair Dahiliye Vekâleti-
I nin iş'arına atfen Başvekâletten mevrut ve Heyeti 
I Umumiyeden Dahiliye Encümenine havale buyrulan 
I tezkere üzerine keyfiyet tetkik ve müzakere olundu. 

I Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediye azasının 
I adet ve keyfiyeti intihabını tayin etmejkte olan «An-
I kara Şehremaneti» Kanununun 4 üncü maddesinin 
I bir fıkrasında «İntihabat kırk sekiz aza üzerine Vilâ-
I yet Belediye Kanununa tevfikan icra olunur. Şehirde 
I sakin ve müntehiplik evsafını haiz her i fert rey verir. 
I Her müntehip reyini bizzat İta eder.; Şehremaneti 
I için Belediye Kanununun intihabata müteallik mad-
I delerindeki müddetler nısfa tenzil edi|miştir,» denil-
I mekte olmasına nazaran Ankara Cemiyeti Umumiyei 
I Belediye azası İstanbul Cemiyeti Umjımiyei Beledi-
I ye azasından müddet itibariyle farklı Ve Vilâyet Be-
I lediye azalan gibi dört sene üzerine rhüntehap olup 
I her iki senede bir nısfı tecdit edilecejğine nazaran 
I Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediye! azalarının da 
I iki senede müddetlerinin hitama ereceğji kanunun ruh 
I ve medlulüne muvafık görülmüştür, 

I Ankara Cemiyeti Umumiyei Belediyesindeki me-
I mur azaların vaziyetine gelince : Merjıurin Kanunu-
I nun 13 üncü maddesinde memurlar kanunları ve ni-
I zamnameleri mucibince tabiî azasından bulunmadık-
I lan meclis, heyet ve komisyonlara intihapla aza ola-
I mazlar denilmekte ve bu suretle fimajbaat memurla-
I rın Cemiyeti Belediyeye aza ve intihap edilemiyeceği 
I muhakkak bulunmakta ise de alelumjım kanunların 
I makabline şamil olamayacağı ahkâmj umumiyesine 
I nazaran Cemiyeti Umumiyei Belediyejdeki memurla-
I rın müddetleri hitamına kadar azalık hukukunu mu-
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hafaza edecekleri neticesi encümence muvafık ve ta
biî görülmüştür. Keyfiyet Heyeti Umumiyenin naza
rı tasvibine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Kayseri 
Mehmet Atâ Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
İzmir İzmir 

Kâmil Ahmet Münir 
Aza Aza 
Rize Çorum 
Esat İsmail Kemal 
Aza Aza 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
mazbata iki fıkrayı ihtiva ediyor. Birisi, Ankara Ce
miyeti Umumiyei Belediyesinin müddetinin tayinine 
ait olan kısımdır. Öbürüsü de Ankara ve İstanbul 
Şehremanetleri Cemiyeti Umumiyei Belediyelerinde 
aza olanlar içinde bulunan memurlara taalluk ediyor. 
Bendeniz birinci kısma itiraz edecek değilim. Fakat 
ikinci kısım hakkında mütalaa arzına lüzum görüyo
rum. Gerçi mazbata, Ankara Cemiyeti Umumiyei 
Belediyesindeki memur azaların vaziyetini mülâhaza 
ederek yazılmış görünüyorsa da bu tegsir ile İstanbul 
Şehremanetine de bir hisse çıkacaktır. Onun için bu 
noktai nazardan maddenin tefsiri muhtacı münakaşa 
görülmektedir. Bir Memurin Kanunu çıkarmışız. Bun
da diyoruz ki : «Memurlar, kanunları ve nizamna
meleri mucibince tabiî azasından bulunmadıkları 
meclis, heyet ve komisyonlara intihapla aza olamaz
lar» Maddenin hükmü kafisi «aza olamazlar» fık
rası üzerinde toplanıyor, aza olamıyor. Eğer tabiî 
azası değil ise tabiî azası olmadığı bir meclise inti
hap dolayısiyle giremez. Ankara'da bir Cemiyeti 
Umumiyei Belediye vardır, keza İstanbul'da da bir 
cemiyeti umumiyei belediye vardır. Anlaşılıyor ki, 
içinde memur olan azalar da vardır. Bu madde çık
tıktan sonra şimdiye kadar niçin tatbik edilmediği 
elbette mevzubahis olamaz, anlaşılıyor ki muhtacı 
tefsir görülüyor. Halbuki benim noktai nazarıma gö
re madde gayet sarihtir. Memurlar meclis, heyet ve 
komisyonlara intihapla aza olamazlar. Mademki bu 
memurlar o Cemiyeti Umumiyei Belediyenin tabiî 
azası değildirler. O halde oraya intihapla da aza ola
mazlar. Binaenaleyh bu sarahat karşısında gerek An
kara ve gerek İstanbul Cemiyeti Umumiyei Belediye-
lerindeki memur azaların vazifelerinin nihayet bul
ması veyahut emsaline nazaran iki şıktan birisinin 
ihtiyar edilmesi lâzım gelirdi. Pek güzel hatırlıyoruz 
ki, Meclisi Âlide de buna benzer emsal cereyan et

miştir. Bizim içimizde bir takım zevat vardır ki ma
lum olan madde dolayısile memuriyetle Meclis aza-
lığının bir uhdede içtima edemiyeceği dolayısile bun
lar ya memurluğu yahut Meclis azalığını tercih et
mişlerdi. Burada belki azalık daha evvel, memurluk 
daha sonra mülâhaza olundu. O cihet buraya tatbik 
olunamaz fakat şu noktai nazarı dikkatinize vazede
rim ki : Eğer Dahiliye Encümeninin mazbatası mu
cibince, yeni alelumum kanunların makabline şamil 
olamıyacağı hükmiyle bu fıkrai tefsiriye kabul edil
miş olur ise Meclisi Âliden hiç de iyi netice tevlit et-
miyecek bir tefsir misali meydana çıkmış olur. Yani 
bundan sonra da herhangi bir meclis azasının diğer 
bir yerde azalık edemiyeceğine dair bir kanun ka
bul edilmiş olsa, ondan evvel aza tayin edilmiş olan
ların mutlaka vaziyetlerini muhafaza etmeleri lâzım-
gelir. Bittabi doğru değildir. Esasen öyle anlıyorum 
ki, alelumum kanunların makable şamil olmaması 
maddesi bu kanunun makablinde bir hakkı müktesep 
bulunması noktasından varit olabilir. Halbuki Cemi
yeti Umumiyei Belediyede aza olmak bir müktesep 
hak olamaz, bu bir hakimdir? Nihayet bir vazife ola
rak mülâhaza edilebilir. Binaenaleyh oradaki aza için 
Memurin Kanununun malum olan maddesinden ikti
sap edilmiş bir hak mülâhaza edilemiyeceği için ora
da onların vaziyetleri katiyyen kanunî olamaz. Ben
deniz bu (2) nci fıkranın kabul edilmemesi taraftarı
yım ve bunun için bir de teklif takdim ediyorum. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim. 
Dahiliye Encümeninin istinat ettiği madde katiyetle 
memurların her hangi bir cemiyette, komisyonda aza 
olamıyacaklarını ifade etmiyorum. Meclisi Âliden 
çıkmış bazı kanunlar vardır ki, onlar da katiyyet 
vardır. Meselâ o kanunlardan birisinde deniliyor ki: 
Mebuslukla memurluk içtima ©demez. Halbuki Me
murin Kanununun 47 nci ımadldlesfade memurların 
herhangi komisyonda ve cemiyette âza olamıyacak
larını ifade eden maddesini şiimdü arz edeceğim. O 
Sarahati ihtiva etolyor. Bir diğer hükmü ihtiva 
öden o madldedie; asaleten lilkli memurliiyet bir zat 
uhdesinde içıtima edemez, diğer bir fıkrasında; mual
limlik bundan müstesnadır, dedikten sonra memur
lar, kanunları ve nizamnameleri muciıblnoe tobiî 
âzası bulunmadıkları Meclis Heyet ve komisyon
lara intihapla âza olamazlar diyor. Şimdi buruda 
•katiyet yok, bir defa intihapla kaydını ıkoymuş. De
miyor ki memurlar, kanunları ve nizamnamelerli 
mudilbinoe tabiî âzası bulonmadııkları mecls ve he
yette âza olamazlar. İntihapla âza olamazlar dtenü-
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diğinde, encümenin bundan anladığı mâna şu olu
yor: Kanun çıktıktan sonra herhangi Belediye Mec
lisinde lintıihap yapılırken orada memur olan bir 
zat âza intihap edilemez. Faika bir defa kanunun 
neşrinden evvel âza olmuş intihap yapılmış kanun 
çıktıktan sonra mademki olamaz kaydı vardır, inti
hap keliimesini kullanmıştır. Binaenaleyh onun müd
deti bütinceye kadar tekrar intihap yapılamaz. Fa
kat müddet bittikten sonra mademki 'kanun menet-
rriliştir, intihapla âza olamaz. Müddeti bitinceye 
kadar vazifesinde devam edebilir. Mesele bu su
retle halledilir. Sonra hukukçuluk nazariyesi bu
nun bize geldiği zamanda -ki hafta içerisinde gel
miştir - bu zamana kadar belediye azalan liıntihap 
edilmiş ve içlerinde memurlar bulunmuştur. Kanu
nun neşri tarihlinden evvel bunların şayet vazifesi sa
kıt olmuş farz edilecek olursa burada imza etmiş, 
rey vermiş, belediye âzası sıfatiyle görülmüş bir va
zife vardır. Binaenaleyh bu zâtın orada gördüğü 
vazife ne olacaktır? O vakit bir teşevvüş de olmak 
'ihtimali varıdır. O teşevvüşten kurtarmak için ma
demki şlimdi tefsire gelmiştir, biz de bu şekilde tef
sir ediyoruz. Esasen müddetler bitiyor. Bizim bu 
tefsirimize bir şeyi kaybetmiş olmuyoruz. Fakat 
zevahiri de kurtarıyoruz ve kanunun «intihapla âza 
olamaz» kayıtlarını bundan sonrası için kabul edi
yoruz. Fakat şimdiye Ikadar geçen zaman için âza 
olmasında beis görmüyoruz. Mamafih hüküm He
yeti Alayenizindir, nasıl tensip buyurursanız ona gö
re hareket edilecektir. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Ahmet Hil
mi Beyefendiyi dinledim. Maalesef mütalaam üze
rinde müessir olamadılar., Evvelâ intihapla kelime
sinin mevkii tabiî âza olmanın mukabilidir. 

Madde gayet sarihtir. Vazıı kanun demek is
tiyor ki: Memurlar tabiî âzası bulunmadıkları mec
lis, heyet ve komisyonlara intihapla âza olamazlar. 
Demek kli tabiî âza değillerse intihapla da âza ola
mazlar. Gayet sarihtir. «İntihapla» kelimesinin 
mevkii de gayet vazıhtır ve bu maksatla konulmuş
tur. Eğer yalnız intihap edilemez deseydi o zaman 
Ahmet Hilmi Beyefendiye iştirak ederdim. Haki
katen intihap hakkı o zaman kanunun neşrinden 
sonra vuku bulmuş olurdu. Halbuki intihapla âza 
olamaz, tabiî âza var, intihapla âza var, dernek
le! tabiî âza olarak âza değilse intihapla da âza ola
maz. Binaenaleyh madde sarihtir. Deminden bir 
noktayı arz etmeği unutmuştum: Memurların bu ka
bil meclislerde, cemiyetlerde bulunmamalarının el-* 
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I bette bir faydası, bir hikmeti vardır. Niçin daha 
evvel böyle bir maddenin konulmasına Kizum hasıl 
olmuştur? 

Memurin Kanunu tadviin edilirken vazu 'kanun 
bunda bir menfaati amme mülâhaza etmiş ve böyle 
bir madde koymuştur. O zamandanıberi, haıtta şu 
dakikada kanunun bu maddesinin infazı ahkâmında; 
bir müşkülât varmıdır? Hiç de yoktur. Çünkü Ce-< 
miyati Umumiyeti Belediye intihaibında en fazla ney 

I alan âza, çefcUeceklerin yedenini dolduracaktır. 
Onun için (bunda hiçbir mahzur yoktur. Gelelim 
teşevvüş meselesine; azaların daha evvel ifa ettikleri 
vazifeden dolayı teşevvüş husule geleceği, zannedi
yorum ki, hiç de varit oltmıııyan bir mütalâadır. Her
hangi bir meclis âzası o zamana kadar devam ettiği' 
meolisıte şu veya 'bu şekiüde bir fidir, bir mütalâa 
dermeyan eder ve vazifesi herhangi bir surette ni
hayet bulduğu zaman yerine gelen zat onun vazife-
sini tekabbül eder. Eğer böyle olmasaydı bütün 
devlet makinesi içinden bugün istifa veya vefat eden 
memurların yerine başka (bir zatın gelmesi bir mü-
şevveşjiyet vesileri olmak lâzım gelirdi. Halbuki bu 
mülâhaza varilt değildir. Binaenaleyh maddenin sa
rahati veçhile teMfinıin kabulünü rica ederim. 

REÎS — Başka mütalâa var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 

Rjiyasetii Celileye 
Memurin Kanununun hükmü sarih ve şamildir.; 

Cemliyieti Umumiydi Belediyede âzakk 'iktisap edil
miş bir hak mahiyetinde olmadığından burada 

ı memur azanın emsalinde olduğu gibi âzabkla me
muriyetten birin)! tercih ettmesi ve bir menfaati amme 
mülâhazasına müstenit olması lâzımgellen kanun hıük-

| mü bu suretle yerline getirilerek aksi halin devamına 
cevaz verilmemesS lâzımıgelr. Bu noktayı Heyeti 
Celilenin tasvibine arz ederim. 

| Giresun Mebusu 
Hakkı Tank 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Reis Bey; 
müsaade 'buyurunuz bu takrir iikinci fıkraya taalluk 
ediyor. Mazbatadaki birinci fıkra Ih ikindi fıkra
nın yekdiğerine karıştırılmaması lâzımdır. Evvelâ 
hangisinin müzakeresi icap ediyorsa ona göre reye 
konulsun.; 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Efendim; 
Heyeti Celle huzurunda da tecelli ettiği veçhile bu 
memurların derhal Cemiyeti Umumdytei Belediyeden 
çikarılrnasımı, yoksa Sraıtihap müddetlerinin hitamına 
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(kadar (kalmalarımı lâzımgeleceği nıdktasındla ihıtilâf 
bulunduğu içlin bu noikta tefsire havale edilimiştü. 

Şimdi, tefsir, HaJklla Tarılk Beyin arzuları veç
hile kabul edilecek okursa, memurların dalhil ol-
iduğu Cemiyeti Umumiydi Belediyelerin Memurin 
Kanununun çıktığı 18 mart tarihinden itibaren aitti.--
haz ettiği mıukarreratın keenllemyekün olması icap 
edecektir. Çünkü tefsirler mıakaiblne de şamildir. 
Mazbatanın binindi fıkrasının tefsiıri lüzumuna binaen 
ve Ankara Cemiyeti Umıuımiyeli Belediyeslinin müd
detli ıbMiği ve yenliden (intihap edilmek lâzım geldiği 
(için onun Heyeti Celilece ıklalbulü ve ikinci fıkrasının 
takrir üzerime telkrar müzakeresi! zımnında encümene 
(iadesi muvafık olacağını iarz ederim. 

REİS — Efendim; Dahiliye Encümen mazbata
sı ilki fıkraii tefsiıriyeyi İhtiva etmektedir. Hakkı 
Tarık Beyefenıdinlin takdirleri son fıkrasının tefsirine 
mütealliktir. İlk fıkra hakkında 'başka biir mütalâa 
yoktur. O halde Cemiyeti Umumiye! Belediye aza
larımın da İM senede rnüddetlerinin hitama ereceğini 
(kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Efendim, Hakkı Tarık Beyin İMinci fıkrai tef-
siriıyeye müteallik takririnin encümende tekrar tet
kik edirnesini Dahiliye Vekili 'Bey teklif ediyor. Tak
dirin encümene tevdiiini kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırışın. Kabul 
olunmuştur. 

2. — Kütahya Mebusu Ragıp Bey ve rüfekasının, 
vefat eden Karahisarışarkî Mebusu Ali Süruri Beyin 
refikasına ikramiye itası hakkında (41475) numaralı 
takriri ve Muvazene i Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı dkuıyoruız. 
Kütahya Mebusu Ragıp Bey ve Rüfekasının Vefat 
Eden Karahisarışarlki Mebusu Alli Süruri Beyin Re
fikasına ikramiye İtası Hakkında 4/475 Numaralı 
Taknini ve Muvazeneı Maliye Encümeni Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celllastöne 
Daliırei intihabiyesini ziyaret vazifesini ifa eder

ken feci b&r kaza neticesinde vefat eden Karaıhisan-
şarkî Mebusu ve Meclis Reisveki! Ali Süruri Bey 
merhum, ailesini ve ilki yetJimini biir hayli borç ile 
beraber ihtiyaç içinde bıraktığından ve merhumu 
müşarünileyh MücaideM Milliyenin iptidasından betii 
hizmeti vataniyiesini tamamen ifa etmiş ve kıymettar 
maiımatiyle memleketi bihakkın müstefit eylemiş de
ğeri! bir arkajdaşnmız olduğundan, ailesinin maruz 
(kaldığı felâketi tahfif ve sefaletten taMsi İçin 4 ncü 

ei 'içtimaiye tateisa 
uma itasını arz ve 

Kütahya 
M. Ragıp 

Kütahya 
Cevdet 

Diyartoekir 
Cavit 
Muş 

Ilyas Sami 
Elâziiz 

Hüseyin 
Konya 

Naiim Hazım 
Çankırı 
Talât 

Ertuğrul 
Rasim 
Çorum 

Müherudis Ziya 

Çankırı 
Yusuf Ziya 

Amasya 
Esat 

İsparta 
Mükerrem 

Giresun 
Kâzım 

Rize 
Ahmet Fuat 

İstanbul 
A. Rıza 

Trabzon 
Nebi Zade Hamdi 

Canlik 
Cavit 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Bursa 
Mustafa Fehmi 

Aksaray 
Besim Atalay 

İsparta 
Hasan Hüsnü 

Bursa 
Refet 
Van 

Hakkı 

ıtınm ikramiye olarak refikası 
teklif eyleriz. 

3 Teşrinisani 1926 
Antalya 

Rasih 

Kütahya 
M. Rıza 

Diyarbeikir 
Feyzi 

Çankırı 
Mehmet Rifat 

Zonguldak 
Tunalı Hümi 

Ankara 
Hilmıi 

Ertuğrul 
Ahmet İffet 

Giresun 
Tahir 

Kastamonu 
Ali Rıza 

Kastamonu 
Veled Çelebi 

Ardahan 
Talât 

Amasya 
Rıza 

Konya 
Fuat 
Bolu 

Cevad Abbas 
-Sivas 
Rasim 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

İçel 
Mehmet Hilmi 

Bolu 
Şükrü 

Şarki Karahisar 
İsmail 

Siverek 
M. Kadri 

Ondu 
Hamdi 
Elâziz 
Naci 
Van 

Müriip 
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Erzincan Muş 
Sabit Osman Kadirli 
Sirt Çorum 

Huflki Münir 
Zongufldiaik izmir 
Yusuf Ziya Ahmet Mün&r 

Ertuğrul Zonguldak 
Halil Halil 

Diyarbekir Kırklareli 
ibrahim Talî Dr. Fuat 

Bozok Aksaray 
S. Sırrı Mehmet Neşet 
Malatya Konya 

Dr. M. Ulvi Refik 
Van Rize 

İbrahim Esat 
Kırşehir Bozok 

Refik İsmail1 Ahmet Hamdi 
Sinop İzmir 

Yusuf Kemal Osman Zaide Ahmet Hamda 
Kastamonu İstanbul 

Hasan Fehmi Hakiki Şinasi 
İstanbul Kayseri 

A. Hamdi A. Hilmi 
Rize Denizli 

Ekrem Necip Ali 
Rize Aydın 
Ali Mithat 

Trabzon 
Hasan Hüsnü 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazeneî Maliye Encümeni 
4/475 

Riyasetti Celileye 
Dairei intihabiyesinıi zİiyaret vazifesini ifa eder-

Iken feci bir kaza neticesinde vefat eden KarabJisarı-
şarkî Mebusu Alü Sururi Bey merhumun ailesinin 
maruz (kaldığı felâketi tahfif ve sefaletten taıhlisi için 
4 ncü sienei içtimaiye tahsisatının ikramiye olarak 
refikasına itası teklifini mutazarrımın Kütahya Me
busu Ragıp Bey file rüfekası tarafından verilip Heye
ti Umumiyenİn 3.11.1926 tarihli içtimaında encüme
nimize havale buyurulan takrir tetkik ve müzakere 
olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bidayeti tees
süsünden itibaren Mecliste bihakkın vazifesini ifa 
eylemiş olan müteveffai mumaileyıhin ailesinin ma
ruz kaldığı felâketi tahfif ve sefatten taıhlisi hak-
fcındalki takrir münderecatına esas İtibariyle iştirak 

eylemiş olan encümenimiz ikramiye olarak verilmesi 
teklif olunan 4 ncü senei içtimaiye tahsisatının aile
sine itasına imkânı kanunî göremediğinden, bu mik-ı 
tar meblâğın ikramiye olarak tediyasJLnli tensip ve 
bu bapta tanzim olunan lâyihayı kanıirüyeyi Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim eylemiştir. ; 

15 Teşrinisani 192 
Reis 

Çatalca 
Şaikir 

Diyanbekir 
Şeref 

Gaziantep 
A. Remzi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

Giresun 
Musa Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
A l Denanli 

Bbaok 
S. Sırrı 
S-ivas 

Rasim 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Kütahya 

FaJÜk 
Çorum 
Mithat 

Vefat Eden Karahisarışarkî Mebusu Ali Süruri Be
yin Refikasına İkramiye İtası Hakkıncjta Kanun Lâ

yihası. 
Birinci M a d d e — Vefat eden Karahisarışiarkî Me

busu Ali Süruri Beyin refikasına Büyük Millet Mec
lisinin 1926 senei maliyesi bütçesinin birinci faslın
dan 3 600 liranın ikramiye olarak itasına mezuniyet 
verilmiştir. 

ikinci Madde — Bu kanun neşri tjaribinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmı Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
Şarkikarahîsar Mebusu Ali Süruri Beyin Refikasına* 

İkramiye İtası Hakkında Kajıun. 
Birinci Madde Vefat eden Şarkikajrahisar Mebu

su Ali Süruri Beyin refikasına Büyük j Millet Mecliı 
sinin 1926 senesi Maliyesi bütçesinin | birinci faslın
dan 3 600 liranın ikramiye olarak itabına mezuniyet 
verilmiştir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri Sarihinden mu
teberdir. | 

REİS — Mütalaa var mı efendimi? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenlej' lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun khkâmı Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. : 



İ : 8 22 . 11 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ka
bul edenler lütfen el 'kaldırsın, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumlyesini tayini esami ile re-
yiâlindze arz ediyorum. 

3. — Hafta tatili kanunu mucibimce cuma günle
ri açık bulundurulması caiz olan müessesat meyanı-
na etibba ve diş muayenehanelerinin de ithali muva
fık olup olamayacağı hakkında 31764 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

9/3/764 

Riyaseti Celileye 
Hafta Tatili Kanununun bazı mevaddının tadili 

Hakkında ita olunup tekrar Dahiliye Encümenine 
tevdi ıbuyurulan takrirler üzerine berveçhiâti tadilen 
tanzim kılınan mevaddı kanuniye Heyeti Umum iye
nin nazarı tasvibine arz olunur. Tütün satıcıları hak
kındaki takrir, tütün bayileri hasseten tütün bey ve 
füruhtiyle meşgul olmayıp tütün meyanında başka 
növii eşya ve emtia da satmakta olduklarından, bun
ların! Hafta Tatili Kanunundan istisnası teşevvüşü ve 
diğer esnafa karşı adaletsizliği mucip olacağından 
tütün bayileri bersabik Hafta Tatili Kanununun sa-
hai şümulünde bırakılmıştır efendim. 

ye Encümeni Reisi 
Niğde 

Mehmet Atâ 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 
Rize 
Esat 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 

Aza 

Hafta Tatili Kanununun (A) fıkrası berveçhiâti 
tâdil edilmiştir: 

«Hastahaneler, dispanserler, eczahaneler, etibba 
ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji lâ-
borattuvarları, hamamlar ve tephirhaneler». 

(C) fıkrası berveçhiâti tadil edilmiştir: 
« Kulüpler, Tayyare Cemiyeti Piyango Satış 

Şubeleri». 
(D) f ıkrası berveçhiâtî tadil edilmiştir: 
« Oteller, fotoğrafhaneler»:. 
Beşinci madde berveçhiâtî tadil edilmiştir: 
« Müesseselerini 4 üncü maddedeki müessese

ler gibi açık bulundurabilirler»'. 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
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TAHİR BEY (Giresun) — Efendim; encümeni 
muhterem bu tâdili müzakere ederken, bendeniz de 
bulunacaktım. Fakat maateessüf bulunamadım, ma
zeretim zuhur etti. Encümenden bir şey rica etmiş
tim ki şimdi Heyeti Muhteremenizden rica edeceğim : 
Fırıncılar var, kanunda bunların yalnız öğleye ka
dar açık bulundurulmalarına müsaade edilmiştir. 
Halbuki fırınların akşama kadar açık bulundurulma
sı çok zaman zarurî görülüyor. (Onlar zaten açıktır 
sesleri). Hayır açık değildir. Akşamla kadar ekmek 
satamıyorlar. Yoksa açılmalarına müsaade edilmiş de 
gayri kanunî olarak mı kapatıyorlar? Lütfen tetkik 
edilsin. Bendeniz biliyorum ki öğleden sonra açamaz
lar. Misafir geliyor, yolcu çıkıyor, köyden geliyor 
yahut dalgınliik'Ia fazla almam'alk yüzünden evlerde 
ekmeksiz kalınıyor, birbirinden ödünç ekmek almak 
zarureti hâsıl oluyor. Bendeniz Heyeti Aliyenizden 
rica ediyorum. Fırıncıların akşama kadar açık kal
malarına müsaade buyurunuz (Muvafık sesleri). 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim; 
arkadaşımızın noktai nazarını Dahiliye Encümeni 
kabul etmişti. Bir fıkra ilâve ettik ki beşinci madde
ye aittir. Yeni tadilimizde bunları tadat ettikten son
ra «Bunlar 4 üncü madde ahkâmına tabiidir»ı diyo
ruz. Hastahaneler, matbaalar v.s. cuma günleri açık 
bulundurulabilir. Şimdi Dahiliye Encümeni 5 inci 
madde şümulüne dahil olan fırıncı, kasap ilâh... bun
ların da cuma günleri açık bulundurulmasını 4 üncü 
maddenin şümulüne ithal etmek suretiyle kabul et
miştir. Binaenaleyh maksat hâsıl olmuştur. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Piyango satış şubesi 
nelerdir? Kimlerdir? Bunları izah buyururmusunuz? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim; Tay
yare biletlerini satmakta olan... 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Bakkallar da Tayya
re bileti satıyorlar, bunlar da dahilmidir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Tayyare bi
letlerini satan Şubeler başkadır. Bunlar betahsis bu 
işi yapmaktadırlar. Ufacık bir kulübe yapılmıştır. Bi
letler bu kulübede satılır. Bunların açık bırakılmasın-
daki maksat Cuma günleri gezmeye çıkanların yalnız 
bu açık olan şubelere tesadüf ederek bilet alabilme
lerine mübtenidir. Biletin satışına revaç vermek nok
tai nazarından bunlara cevaz verilmiştir. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Bakkal dükkânında 
satarlarsa ne olacak? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Onlar dahil 
değildir efendim. 
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HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Bilet sa
tanlar ekseriya tütün vesaire de satarlar, buna ce
vaz verilecekmi? 

AHMET HiLMİ BEY (Kayseri) — Hayır efen
dim, cevaz verilemez. Tütün hakkında bir takrir var
dır. Bu ciheti nazarı dikkate aldık. Düşündük : Bun
lar yalnız tütün satmıyor, bir taraftan da müskirat 
satıyor, şunu bunu satıyor. Halbuki diğer tarafta müs
kirat, çikolata satan bir bakkal vardır, buna müsaade 
edilmemek adaletsizlik olur. Binaenaleyh tütün satıcı̂  
larını kabul etmedik. Şimdi zatıâlinizin noktai nazarı
na geliyorum .Tayyare bileti satan bir bakkal ise on
lar açık değildir. Münhasıran Tayyare biletleri satan
lar dahildir. Onlar açıktır. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bir sual soracağım 
efendim; münhasıran tütün satan malul zabitan dük
kânları vardır. Bunlar yalnız tütün satıyor ve başkası
nı satmıyorlar. Zaten sermayesi başka şey satmasına 
müsait değildir. Meselâ İstanbul'da Cenyo'nun üst 
tarafında bunlardan iki tane vardır. Burada da mün
hasıran tütün satan malul zabitan vardır. 

Tiryaki olanların pekâlâ bileceği veçhile Perşem
be günü tütün almayı unutup da Cuma günü tütün-
süz kalan ve konu komşudan sigara isteyen tiryakileri 
kurtarmak istemiştim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Tütün ha-
vayici zaruriyeden değildir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Ekmekten ziyade müb-
remdir. 

AHMET HlLMÎ BEY — Ondan başka bendeniz 
Ankara'da yalnız tütün satan bir dükkân bilmiyorum. 
Eğer bunlara müsaade edersek iki türlü muamele yap
mış olacağız. Birisine muafiyet veriyoruz, diğerine ver
miyoruz. Birisine muafiyet verilirken diğerine verilme
mesi doğru değildir ve bu adaletsizlik olacaktır. Ona 
binaendir ki tütün satıcıları bundan istisna edilmiş
tir. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim; Ben
deniz sigara içmem. Fakat Cuma günleri tütün satan
lara müsaade edilmesi lâzım geldiğini müdafaa ede
ceğim. Hakikat şudur ki gerçi böyle tütün satan dük
kânlar Cuma günü kapanmaktadır. Fakat onun yanın
da işportalar peyda olmaktadır. İstanbul'da böyle ka
panan dükkânların yanında köşelerde tütün satanlar 
vardır. İstanbul'da gördüğüm bu müşahedeler aynen 
Ankara'da, hatta biraz daha şümul ve ihatasiyle mev
cuttur. Heyeti Âliyeden herhangi birini Cuma günleri 
saat 4-5 alafrangada karaoğlan caddesinden geçmeye 
davet ederim. Orada o saatte bir çok bakkal dük

kânlarının açık olduğunu göreceksiniz. Ya kanun var
dır veyahut yoktur. Bunun karşısında nöbet bekleyen 
polis olduğu halde, yani hükümetin kendisine kanunla
rı tatbik etmek için salâhiyet verdiği mjemurlar karşı
sında bu dükkânları Cuma günü saat alaturka 12'den 
sonra daima açık bulursunuz. O halde jdemek ki ihti
yaca karşı zorlamanın mevki ve mahjalli yoktur. 

Bendenize öyle geliyor ki tütün bazı! kimseler hak
kında ekmekten ziyade zaruri bir ihtiyaç halini almış
tır. Onun için bilhassa malul zabitlerin dahi vazife-
dar oldukları bu işi Cuma günleri de serbest surette 
yapmaya müsaade etmek lâzımdır. Bu Imütalaaya bir 
iki rica da bendeniz ilâve edeceğim : 

O da yevmi gazete satanların istisnasıdır. Ka
nunun heyeti umumiyesi okunduğu vjıkit anîaşılırki 
ruhu aslisi şunu da taalluk eder : O gün bozulması 
ihtimal dahilinde bulunan ne gibi eşya varsa onun sa
tılmasına müsaade edilir. Meselâ : Sebze satanların 
hepsi 'bu müsaadeyi ataktır. Çünikiü anların eindeki 
eşya bir gün daha bekleyecek olursa mutlaka bozu
lacaktır, mütesariülfesattır. Bendeniz gazeteci oldu
ğum için gazeteler hakkında mütesariülfesat tabirini 
kullanmaktan çekindim. Bunların, gazete satanların 
yalnız yevmi gazete satmak şartiyle Cunfta tatilinden is
tisna edilmelerini teklif ve rica ederim, Çünkü yevmi 
gazetelerin hükmü bir günlüktür. Ertesi güne kalması 
muvafık değildir. Binaenaleyh zaten bu tütüncüler me
selesiyle de kabili telif tir.~ Çünkü yevmi gazete satan
ların hemen hemen hepsi tütün de satarlar. Bendeniz 
bunların birleştirilmesini ve her iki takririn de bu 
veçhile kabul edilmesini rica ederim. 

Zaten yevmi gazete meselesi aynen I tütün meselesi 
gibidir. 

Cuma günleri Karaoğlan çarşısından geçerseniz ga
zete satanları görürsünüz. O halde Mehmet Efendi
nin dükkânı kapanmış, fakat aynı adam aynı gazete
yi karşı tarafta satmaktadır. Dükkânları sergi haline 
inkilâp ettirmek, sokakları izaç etmek demektir. Onun 
için maddenin kabulü muvafıktır. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Encümenden bir 
sual soracağım efendim : (A) fıkrasında hafta tati
linden istisna edilmek üzere etibba ve... ilâh denili
yor. Bunların içerisinde etibbayi baytariye ile muaye
nehaneleri dahil midir, değil midir? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Dahildir.. Za 
ten kanunun bir maddesinde berberler^ nalbantlar vs 
ıdenıiyor. Nalbantlar istisna eıdüliinoe Etıbbayı bayta
riye italbiıatiyîe istifade edeöeklerdlir. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. İti takrir vardır, 
okunacaktır : 
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Riyaseti Celileye 
(C) Fıkrasında matbaalardan sonra «münhasıran 

yevmi gazete bayileri» nin ilâvesini teklif ederim. 
Giresun Mebusu 

Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilmekte bulunan hafta tatilinden ta

hin helvacılarının da istisnasını arz ve teklif eyleriz. 
İsparta İsparta 

Hüseyin Hüsnü ibrahim 

RElS — Efendim; fıkralar müstakil olduğu için 
evvelâ (A) fıkrasını müzakere ediyoruz. Fıkrayı reye 
vazetmezden evvel Hakkı Tarık Beyin yevmi gazete 
satanların hafta tatiline tabi tutularak serbest bırakıl
ması hususunda bir fıkra ilâvesine ve tahin helvacıla
rının da istisnası hakkında Hüseyin Hüsnü Beyin tak
rirlerini reye arz edeceğim. Hakkı Tarık Beyin takri
rini nazarı mütalaaya alanlar el kaldırsın, nazarı mü
talaaya almayanlar el kaldırsın. Nazarı mütalaaya 
alınmıştır. 

Hüseyin Hüsnü Beyin takririni nazarı mütalaaya 
alanlar el kaldırsın, nazarı mütalaaya almayanlar el 
kaldırsın. Nazarı mütalaaya alınmamıştır. 

Hakkı Tarık Beyin takririni encümene veriyoruz. 
Efendim, (A) fıkrasının müzakeresine geçiyoruz, ' 

mütalaa varmı? 
(A) Fıkrasının muaddel şekli : 
«Hastaneler, dispanserler, eczahaneler, etıbba ve 

diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji lâboratu-
varları, hamamlar ve tephirhaneler.» 

REtS — (A) Fıkrasını kabul edenler el kaldırsın, 
kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(C) Fıkrasının muaddel şekli : 
«.... Kulüpler, Tayyare Cemiyeti piyango satış şu

beleri.» 
TALÂT BEY (Ardahan) — Münhasıran tabiri ko

nulmadıkça bütün satıcılara yazık olur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Tayyare Cemiyeti piyango bilet satış şubeleri olacak
tır. Bir bilet kelimesi ilâve edilmek lâzımdır. 

REİS — «Piyango bilet satış şubeleri» olacak en
cümen de böyle kabul ediyor. 

Şu halde, (bilet) kelimesini ilâve edeceğiz. 
(Bilet) kelimesinin ilâvesiyle fıkrayı kabul eden

ler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

(D) Fıkrasının muaddel şekli : 
«.... Oteller ve fotoğrafhaneler.» 

RElS — Mütalaa varmı? (Hayır sesleri.) Kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

Beşinci Maddenin muaddel şekli : 
«.... Müesseselerini 4 ncü maddedeki müesseseler 

gibi açık bulundurabilirler.» 
REÎS — Mütalaa varmı? (Hayır sesleri.) Kabul 

edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

Efendim; reylerini istimal etmeyen rüfeka lütfen 
reylerini istimal etsinler, istihsal ârâ muamelesi hi
tam bulmuştur. 

Efendim; Hakkı Tarık Beyin nazarı mütalaaya alı
nan takririni encümen şu suretle (C) fıkrasına ilâve 
etmiştir : 

Matbaalardan sonra cümlesini takiben «yevmi gaze
te satan bayiler.»' 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Münhesarın yevmi gazete bayileri denilmelidir. 

REİS — Efendim; matbaalardan sonra «münha
sıran yevmi gazete satan bayiler» cümlesinin ilâve
sini kabul edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Efendim, Kanunun müstaceliyeti hakkında karar 
yoktur. İkinci defa müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

Efendim; Merhum Ali Süruri Beyin refikasına ik
ramiye itası hakkındaki kanun lâyihasına rey veren 
azanın adedi 130'dur. 128 kabul 2 müstenkif var
dır. Muamele tamam değildir. İkinci defa reye konul
mak üzere celseyi atiye ruznamesine alıyoruz. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. Perşembe günü saat 14'te içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 15,25 



t : 8 22 . 11 . 1926 C ; 1 

Şarki Karahisar Mebusu Ali Sururi Beyin Refikasına İkramiye İtası Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap Yoktur.) 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AFYONKARAHISAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

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

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Âza adedi : 
Reye iştiralk edönleıt : 

Kaibul edenler : 
Reddedenler : 
Mlüstentoifler : 
Reye is/tira-k.' etmiyenler : 
M'ünlhaller : 

287 
130 
128 

0 
2 * 

149 
8 

[Kabul Edenler] 

Mustafa Şeref B. 
BURSA 

Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

• 

İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 

Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 
Zülfi B. 

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

ERTUĞRUL 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Münir Hüsrev B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B.

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

^ 
HAKKARİ 

Nazmi B. 
İSPARTA 

Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 

Ali Rıza B. 
Hamdullah Suphi B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Esad B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

Ali Rıza B. 
Necmettin Molla B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 

Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 

Mustafa B. 
Mustafa Fevzi B. 
Naim Hazam B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 

Rağıp B. 
Recep B. 
Ri7a R AV1ZJ& U* 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

— 91 — 
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MENTEŞE 
Esat B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
Halit B. 

Hamdi B. 

Esat B. 
Fuat B. 

ORDU 

RİZE 

Hasan Cavit B. 
SARUHAN 

Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

E R G A M 

Yusuf Kemal B. 
SİVAS 

Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

[Müstenkifler] 

İhsan B. 
TRABZON 

Süleyman Sırrı B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARA HİSAR 
Ali B. (İst. Mah. R.) 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

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

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. (M.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B, 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (M.) 

BOZOK 
Avni B. (İst. Mah. Â.) 

BURSA 
Necati^ B. 
Osman Nuri B. (M.) 

CANİK 
Cavit Paşa 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. (İst. Mah. 
M. U.) 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. (M.) 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

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

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İst. Mah. 
M. U.) 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. (İst. Mah. Â.) 

GENÇ 
Muhittin B. 

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

HAKKÂRİ 
AsâfB. (İ. Â.) 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. (M) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa (M.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Paşa (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa (M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Münir B. (M.) 
Osmanzade Hamdi B. (M.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İst. 
Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
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Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B, (M.) 

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

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Refik B. (M.) 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

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

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B, 

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

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. (M.) 

MERSİN 
Besim B. 

Niyazi B. 
MUŞ 

llyas Sami B. 
Osman Kadri B, 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

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

RİZE 
Ali B. (İst. Mah. Â.) 
Ekrem B. 

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

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

T 0 K A D 
Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Tjlamdi B. 
Şefik B 

URFA 
AİİB. 
Saffet B. (M.) 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Hail B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

(Erzurum 
Eskişehir 
Istanlbul 
Samulhan 

[Münhaller] 

SııvaS 
Şarkî Karaıhiisaır 
Urfla 

Yekûn 
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