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ihraz eylediği tebliğ edildi. Muaileyhden inhilal eden 
azalık için yeniden intihap yapıldı. 

Avukat Kanununun dördüncü maddesinin tefsiri 
hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası kabul ve 
birinci Büyük Millet Meclisi azasına verilmiş olan 
silâhların sahiplerinin vefatında vârislerine intikal 
edip etmiyeceği hakkındaki Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası ve nazarı dikkate alınan takrirle 
Encümene tevdi olundu. 

Eskişehir'de kolordu kumandanlığınca karargâh 
ittihaz kılınan kulüp binasının sureti iştirası hak
kında Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası dahi 
müzakere ve aynen kabul edildikten sonra Şark İs
tiklâl Mahkemesi azalığı için yapılan intihapda .ni-

BİRİNCt CELSE 

Bed'i Müzakerât: Saat : 14,25 

REÎS : Hrsan Bey 

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

• -

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

— 34 -
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sap olmadığı tebliğ edilerek çarşamba günü içtima 
edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık aynen kabul edil
miştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — 11 Teşrinievvel 1338 tarih ve 269 numa

ralı altıncı Avans Kanunun sekizinci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında Kanun lâyihası. (1/1008) 

REİS — Dahiliye ve Muvazene! Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Harp kazançları vergisi hakkındaki karar

namenin on altıncı maddesinin tefsiri hakkındaki 
tezkerenin iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/813) 

REİS — Okunacaktır. 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 

Maliye Vekâleti Celilesinden yazılan teşrinisani 
1926 tarih ve#4069/133 numaralı tezkerede, harp 
kazançları vergisi hakkındaki 14 kânunuevvel 1335 
tarihli kararnamenin on altıncı maddesinin tefsiri 
hakkında 13 kânunisani 1340 ve (6/1675) numaralı 
tezkere ile takdim edilmiş olan tezkerenin istirdadına 
lüzum gösterilmiştir. 

Mevzubahis lâyihanın iadesi için muktazi mua
melenin ifa buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Atelusul iade edilecektir. 
2. — İntikal ve ferağ harçlarının tadilini muta-

zammın 27 şubat 1329 tarihli kanunu muvakkate 
münderiç kâtibiyelerin ilga ve varakabahaların 
teyit edilmesi hakkındaki kanun lâyihasının iadesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/815). 

REİS — Okunacaktır. 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ CELİLESİNE 

Maliye Vekâletinden yazılan teşrinisani 1926 ta
rih ve (34069/133) numaralı tezkerede intikal ve 
ferağ harçlarının tadilini mutazarnmın 27 şubat 1329 
tarihli kanuni 'muvâkkatte münderiç kâtibiyleraı 
ilga ve varafcabahalarının tezyit edilmesine ait ve 5 
temmuz 1338 tarih ve (6/926) numaralı tezkere ile 
takdim edilmiş olan kanun lâyihasının istirdadına 
lüzum gösterilmiştir. 

Mevzubahis lâyihanın iadesi için muktazi mu
amelenin ifa buyrulmasını rica eylerim efendim. 5 
Kânunuevvel 1926. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Bu da alelusul iade edilecektir efendim. 
3. — Bir veya müteaddit muallimlikleri bulunan 

zabıtan ve mensubini askeriyeye muallimlik aylıkları 
üzerinden başkaca tahsisatı fekalâde verilmesine da
ir olan kanun lâyihasının iadesi hakkında Başvekâ
let tezkeresi. (3/816). 

REİS — Okunacaktır. 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ CELİLESİNE 
Maliye Vekâletinden yazılan 5 teşrinisani 1926 ta

rih ve (34069/133) numaralı tezkerede bir veya mü
teaddit muallimlikleri bulunan zabıtan ve mensubini 
askeriyeye muallimlik aylıkları üzerinden başkaca 
tahsisatı fevkalâde verilmesine ait olan 17 kânunusa
ni 1340 tarih ve (6/283) numaralı tezkere ite takdim 
edilmiş olan kanun lâyihasının istirdadına lüzum gös
terilmiştir. 

Mevzubahis lâyihanın iadesi için muktazi mu
amelenin ifa buyrulmasını rica eylerin efendim. 

Başvekil 
ismet 

REİS — Alelusul iade edilecektir. 
4. — 1341 senesi Umumi Muvazene kanunu mu

cibince Nafıa ve Maadin umurunda müstamel mevaddı 
infilakiyenin inhisar resmine ait kanun lâyihasının ia
desi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/817) 

REİS — Okunacaktır. 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 
Maliye Vekâletinden yazılan (Teşrinisani 1926 ta

rih ve 34069/133 numaralı tezkerede üç yüz kırk bir 
senesi Umumi Muvazene kanunu mucibince Nafıa ve 
Maadin umurunda müstamel mevaddı infilakiyenin in
hisar resmine ait olan ve 17 Nisan 1926 tarih ve 
(6/1060) numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan ka
nun lâyihasının istirdadına lüzum gösterilmiştir. Mev
zubahis lâyihanın iadesi için muktazi muamelenin ifa 
buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Alelusul iade edilecektir. 
5. — Memurini devlete ait maaşın bir esası sa

lim dairesinde tahakkuk ve tesviyesi hakkındaki ka
nun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır. 

— 35 — 
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BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

16 Teşrinisani 1340 tarih ve (6/3944) numaralı 
tezkereye zeyildir. 

Maliye Vekâleti Celilesinden yazılan 30 Teşrinisa
ni 1926 tarih ve Muhasebei Umumiye (34486/144) nu
maralı tezkerede memurini devlete ait maaşatın bir 
esası salim dairesinde tahakkuk ve tesviyesini temi-
nen tanzim ve takdim edilmiş olan kanun lâyihası
nın istirdadına lüzum gösterilmiştir. 

Mevzubahis lâyihanın iadesine müsaade buyurul-
masını rica ederim efendim. 

5 Kânunuevvel 1926 
Başvekil 
İsmet 

REİS — Bu da alelusul iade edilecektir efendim. 
6. — 1341 senesi düyunu umumiye bütçesinin yü

züncü faslına mevzu tahsisatın Muhasebei Umumiye 
Kanununun beşinci maddesi mucibince 1926 senesin
den itibaren beş sene zarfında sarfı caiz olup olmaya
cağı hakkında Divanımuhasebet ile mütehaddis ihtila
fın tefsiren halline dair Başvekâlet tezkeresi. (3/819) 

REİS — Divanımuhasebat ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

7. — Sıtma Mücadele Kanununun on beşinci mad
desindeki mücadelenin istilzam eylediği bilumum ma
sarif» tabirinin her nevi masraf meyanında vukubulan 
otomobil masraflarına da şamil olup olmadığının tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/820) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine tevdi edi
yoruz. 

8. — Üçüncü fırka efradından olup askerlikten 
firar maddesinden mahkûm Ali oğlu Pullu hakkında 
hatayı adli vaki olduğundan affı hususi istihsaline 
dair Başvekâlet tezkeresi. (3/821) 

REİS — Adliye Encümenine veriyoruz. 

REİS — Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz 
efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey 
zaptı sabıkın tashihi hakkında ehemmiyetli bir takrir 
verdim, lütfen okunsun. 

REİS — Zaptı sabıkın kıraatından sonra bir mü
talaa var mı diye sordum, yok denildi ve aynen ka
bul edildi. 

TUNALI HİLMİ BEY — Öyle ise lütfen ruzna-
meye alınsın. 

REİS — Susunuz söz vermedim. 

Mazbatalar 
1. — Ankara otomatik telefon kanununa bir mad

de tezyili hakkında (1/986) numaralı kanun lâyihası 
ve Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2 .— Dini ve Milli Bayram günlerinde istimal 
edilecek hilâliahmer şefkat pulları hakkındaki kanu
nun birinci maddesindeki «adi mektuplar» kaydının 
kart postallara da şamil olup olmadığının tefsirine 
dair (3/758) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Posta ve 
Telgraf Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 
1. — Aydın Mebusu Mithat Beyin Ankara - Ereğ

li hattı mebdeinin fenni ve iktisadi esbaba ibtinaen 
Ankara'da başlattırılması hakkında takriri. 

REİS — Temenni mahiyetindedir. Başvekâlete ha
vale ediyoruz. 

İntihaplar 
1. — Şark İstiklâl Mahkemesi için bir aza intiha

bı. 

REİS — Şark İstiklâl Mahkemesi azasından Ali 
Saip Beyin Riyasete intihabı üzerine inhilâl eden 
azalık için geçenki içtimaımızda yapılan intihapta 
nisap hâsıl olmadığından tekrar intihap icra edile
cektir. İntihap yoklama ile yapılacaktır. (Reyler top
landı.) 

REİS — Rey vermeyen aza lütfen reylerini isti
mal buyursunlar. İstihsali ârâ muamelesi hitam bul
muştur. 

(Osman Kadri Bey (Muş), Sadık Bey (Afyon), Ca
zım Bey (Erzurum) Bağura tasnifi ârâya memur edil
diler.) 

Müzakere edilecek mevaddın birinci maddesindeki 
mazbata Encümendedir, ikinci maddeye geçiyoruz. 

/ . — 25 Eylül 1339 tarihli kanunun, askeri tekaüt 
ve istifa kanunu mucibince icra edilecek muharebe 
zamaimine mütedair maddesinin istiklâl muharebesi 
esnasında Anadolu haricinde milli hidematta istih
dam edilenlere de şamil olup olmadığının tefsiri hak
kında (3/765) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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25 EYLÜL 1339 TARİHLİ KANUNUN, ASKERİ 
TEKAÜT VE İSTİFA KANUNU MUCİBİNCE İC
RA EDİLECEK MUHAREBE ZAMAİMİNE MÜ
TEDAİR MADDESİNİN İSTİKLÂL MUHAREBE
Sİ ESNASINDA ANADOLU HARİCİNDE MİL
Lİ HİDEMATTA İSTİHDAM EDİLENLERE DE 
ŞAMİL OLUP OLMADIĞININ TEFSİRİ HAKKIN
DA (3/765) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKE
RESİ V E M Ü D A F A A ! M Î L L Î Y E E N C Ü M E N İ 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

8 

3523 
7 Eylül 1906 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 
25 Eylül 1339 tarih ve 347 numaralı kanunun, as

keri Tekaüt ve İstifa Kanunu mucibince icra edile
cek olan muharebe zamaimine mütedair yedinci mad
desi ahkâmının, istiklâl harbi esnasında Anadolu ha
ricinde milli hidematta istihdam edilmiş olanlara da 
teşmil iktiza «dip etmeyeceğinin tefsiri hakkında Mü-
dafaai Milliye Vekâletinden yazılan 10 Temmuz 1926 
tarih ve Ordu Dairesi (6380/646) numaralı tezkere
nin musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 
25 Eylül 1339 tarih ve 347 numaralı Kanunun 

yedinci maddesinde, harekâtı milliyenin mebdei fiili
si olan 15 Mayıs 1335 tarihinden Lozan Muahedesinin 
Meclisi Milli tarafından tasdiki tarihi arasında Ana

dolu'ya iltihak ederek milli orduda hizmet eden erkân, 
ümera, zabitan, memurin ve mensubini askeriyeye hiz
mette bulundukları müddet nazarı dikkate alınarak as
keri tekaüt ve İstifa Kanununun beşinci maddesi mu
cibince muamele yapılacağı yani «muharebe zammı ic 
ra kıhrracağı» muharrerdir. İşbu maddedeki «Anadolu' 
ya iltihak ederek milli orduda hizmet» kaydına na
zaran istiklâl harbi esnasında Anadolu haricinde hi-
dematı radtityede istihdam edilmiş olanlara harbi mez
kûr zammının icrası hususunda tereddüt hâsıl ol
muştur. Halbuki istiklâl harbi esnasında Anadolu ha
ricinde müteşekkil gruplara mensup olanlarla bunla

ra muavin ve müzahir bulunanların milli ordu için 
hizmetleri mesbuk olmuş ve bu sebeple kanunu mez
kûrun üçüncü maddesinin «B» fıkrasjı dahi bu gibi
leri, mücadelei milliyeye iştirak etmeyenlerin tabi ola
cağı muameleden müstesna kılmış, olduğundan mez
kûr yedinci madde hükmünün mezkûi- gruplara men
sup bulundukları veya onlara muavin jve müzahir ola
rak milli orduya hizmet etmiş oldukları resmen ta
hakkuk edenlere de teşmili için bir Karar tefsiri itti
hazı hususuna müsaade buyurulması [maruzdur efen
dim. 

Müdafaaji Milliye Vekili 
; Recep 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Adet. 
2 • 

27 . 11 . 1926 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyasete 
25 Eylül 1339 tarihli kanunun yjedinci (*) mad

desiyle, muayyen tarihler arasında AJnialdoluya iltihak 
eden zabitana harp kidemi verilmektedir. 

Başvekâlet Anadolunun haricinde bulunup da 
millî mücadeleye hizmetleri ile iştirak eden zabiltapa 
da bu zammın verilip verilmiiyeceğinde tereddüt ede
rek maddenin tefsirini istiyor. 

Müzakere ettik. Kanun sarihtir,: Anadoluya ilti
hak etmeksizin hariçte mücadelei rhıilliiye için çalı
şanların bu kıdemden istifade etmelejrine imkân yok
tur. 

Esasen kanun, bu zabitanı nisb^ten hafif olan 
hizmetlerine göre, tekaüt edilmemek, tahsisat ver
mek gibi himayeye mazhar kılmıştır. 
Müdafaaıi Milliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Afyon Rize 

i Ekrem 

(*) Yedinci Madde — Harekâttı milliyenin meb
dei fiilîsi İzmir'in tarihi işgali 15 Matyıs 1335 ve mün-
tehayı fiilîsi Lozan Muahedesinin Meclisi millî tara
fından tarihi tasdiki olup mezkûr i tarihler arasında 
Anadoluya iltihak ederek millî ord\ıda hizmet eden 
sunufu muhtelife erkân, ümera, vej. zabitan ve me
murin ve mensubîni askeriyesine hikmette bulunduk
ları müddet nazarı dikkate alınarak] askerî tekaüt ve 
istifa Kanununun beşinci maddesi \ mucibince mua
mele yapılır. 
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Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Bitlis 

Aza 
Siverek 

Kadri. Ahmet 

Muhittin Nam i 

Müdafaa i 

Aza 
Af yonkara hisar 

Musa Kâzım 
Milliye Encümeni 

Aza 
Ordu 
Recai 

-

Mazbatası 

Riyasete 
25 Eylül 1339 tarihli Kanunun yedinci madde

siyle muayyen tarihler arasında Anadoluya iltihak 
eden zabıtana harb kidemi verilmektedir. 

Başvekâlet Amadolunun haricimde bulunupta millî 
mücadeleye hizmetleriyle iştirak eden zabıtana da bu 
zammın verilip verilmiyeceğinde tereddüt ederek 
maddenin tefsirimi istiyor. 

Müzakere ettük. Kanun sarihtir. Anadoluya ilti
hak etmeksizin hariçte mücadelei millîye için çalı
şanların bu kidemden istifade etmelerine imkân yok
tur. 

Esasen kanun, bu zabıtanı nisbeten hafif olan 
hizmetlerine göre, tekaüt edilmemek, tahsisat vermek 
gibi himayeye mazhar kılmıştır. 
Müdafaaii Milliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Afyon Rizcr 

Ekrem 

Kâtip Aza 
Kocaeli Siverek 
î'brahim Kadri Ahmet 

Aza Aza 
Bitlis Ordu 

Muhittin Nami Recai 
Aza 

Afyonkarahisiar 
Musa Kâzım 

REİS — Buna ait mütalaası olan arkadaşlar var 
mı efendim? (Hayır sesleri). 

Mazbataya ait iki takrir vardır, okunacaktır : 
Riyaıseti Celileye 

Hükümeti mıMyeye arzı hizmet etmiş ve onun 
emmi aHtında İstanbul ve emsali mevalkıi ile Trakya'da 
vazifei vataniyesini ifa etmiş olan zabıtanı askeriye
ye (Anadoluya iltihak etmemiş olmak). Kaydı dola-
yısiyle İstiklâl harbi Zammiininin esirgenmesi ruhu 

kanuna münafi olsa gerektir. Keyfiyetin bu noktai 
nazardan tetkiki için mazbatanın tekrar Encümene 
iadesini teklif ederim. 

Malatya Doktor 
M. Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Memurin Kanununun müzeyyel maddesiyle men-

subîmi mülkiyeye bahşedilen hak ile tesisi muvazenet 
için millî mücadele esnasında istanbul veya Trakya' 
da aynı gaye uğurunda çalışmak üzere Erkânı Har-
biyei Umumiye Riyaseti veya Müdafaali Milliye Ve
kâleti tarafından tavzif edilen zabitanın da istiklâl 
harbi kidem zammından istifade ettirilmesinıi teklif 
ederim. 

Niğde 
Galip 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, bu takrir yerindedir. Çünkü 
malumu âliniz mülkî ve askerî memurin ve mensu-
bînin mücadelei milliye esnasında Anadolu haricin
de vazife deruhde etmiş olanları hakkında ahkâmı 
kanuniye müsavi olmak lâzım gelir. Bu babda 25 Ey
lül tarihli millî mücadeleye iştirak etmeyen zabita
nın tecziyesini de naıtık olan kanun şöyle bir esas 
tedvin etmiştir: Mensubîni askeriyeden olup da mü
cadelei milliye esnasında Anadoluya fiilen iltihak et
miş olanların müddeti hizmetleri alelusul tekaüt Ka
nunu mucibince iki misil hesap olunur. 

Bu kanundan sonra memurini mülkiye Kanunu 
çıktı. O kanunda da memurini mülkiyeden olup da 
Anadoluya iltihak etmiş olanlar kaydı yoktur. Mut
lak olarak hükümeti milliye emrinde çalışanlarım te
kaüt müddetleri alelusul iki misli olarak hesap edilir. 
Binaenaleyh aynı devletim iki muhtelif mesleğine 
mensup memurinine ait aynıbir meselenin İki muhite-
lif zaimanda çıkan kanunlarla vaki tarzı hallinde bir 
tefavüitıü nazar vardır. Askerler Anadoluya iltihak 
kaydiyle mukayyettirler. Mülki memurlar ise Teka
üt Kanununun iki misli hesabına nail olmak içim 
Anadioluya iltihak kaydiyle mukayyet değiMimler. 
Her hanigi yerde hükümeti ir i l iye emrimde olarak 
miülcadeilei milliyeye İştirak etmekle bu mazhariyete 
nail oluyor. Bu »meseleyi bizimi Meclisi Âliye arz et
mekten maksadımız, bizlim kanumumuzdalki sara
hat, Anadoluya İltihakı natıfc olduğundan ve diğe
rinde ise bülküırneti milliye emrinde bulıunımalk kâfi 
olduğu için arada müsavatı temim içim yapılmış bir 
taleptir. Emcümem emele sadık kalarak Anadoluya 
'iltiihak etmeyenler bu zammı alamazlar dedi. Esasen 
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kanun da bu demektir. Halbuki şimdi bu takriri 
veı^n aı'ka'daşın mevzubahis ettiği gibi; mademki 
miü'ıkî memurlar Anadoluya iltihak etmeksizin hü
kümeti milliye emrılmde çalışmışlar ise kİdemden is
tifade ©diyorlar, arada muvazat ve müsavat teessüs 
etmek üzere mesele tekrar Encümen'e havele ödülirse 
Meclisi Âlimize yeni bir hüküm gelir ve mesele hal-
lüdiilmSş olur. Eğer böyb olmazsa, Erkânı Haroiyei 
Umumiye Riyasetimn, Müdafaai Milliye Vekâleti
nim, o zamanın vaziyeti iktizası Anadoluya gelmeleri 
movzuibahİs iken hususî yazaifle istanbul'da ve Ana
dolu haricindeki diğer ımemleketler de kendilerine 
hususî vazaüif tevdi e'darelk, Anadoluya gelmeyin ora
da şu işle çalışın dediği adamlar, bilhassa sahip ol
maları lâzım gelen bu 'haktan maihrum kalacaklardır. 
Buna mani olmak üzere talkrir veren arkadaşımızın 
fMerimi tasviben keyfiyet Encümen'e. havale olunursa 
mesele daha iyi bir surette hallölumur. Bilmiyorum 
Encümen de böylemi düşünüyor? (muvafık sesleri) 

MÜDAFAAİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim; millî 
mücadele esasımda Anadolu haricinde çalışan zabıta
nın da istiklâl harbi zammından müstefit olup ola-
mıyacağı balkımda - sırf tefsirde - Encümenin va
sıl olduğu netice 'budur : Vekil Beyin izahatları var
dır. Eğer teklifleri esas itibariyle kabul edilecek olur
sa, Encümenimiz meseleyi tekrar ve biletraf tetkik 
etmeyi zait addetmez (Encümene sesleri.) 

REİS — Efendim; Encümene şayanı tefsir ve 
muhtacı tefsir bir maddei 'kanuniye olmadığına dair 
mazbata tanzliim etmiştir, Rüfekadan iki zat da tak
rir vermişlerdir. Takririn birisi vâsi ve şamildir. 
Doğrudan idoğruya hükümeti milliyeye iltihak edip 
her nereds olursa olsun ifayı 'hizmet edenlere teşmili 
haikikınldadiır. İkinci talkrir ki, Niğde Mebusu Galip 
Beyin takriridir. Erlkâni Harlbiye Umumiye ve Mü
dafaai Milliye Vekâleti tarafından İstanbul ve Trak
ya'da tavzit edilenler hakkındadır. Tensip buyurur
sanız evvela birimci talkriri reyinize arz edeyim, çün
kü vasldür, o nazarı dikkate alınırsa ikincisi de onun 
zımnında dahildir. Her iki takriri nazarı tasvibinize 
arz edeceğim, (Kabul ederseniz Encümene vereceğim, 
Encümen de Müdafaai Milliye Vekili Beyefendi ile 
icabını teemmül ederler. Lâzım geliyorsa feir mad
dei kanuniye ıhalimde mazbata yaparlar, Müzakere 
ederiz. Malatya Miöbusu Doktor Hilmi Beyin talkri-
ılni reyimize arz edeceğim. 

MÜDAFAAİ (MİLLİYE VEKİLİ RECEP 
BEY (Ktahya) — Müsade buyurunuz, birinci takrir 

okunurken bendemiz burada değildim, şümulünü an
lamamıştım. Bir kaydı ihtirazî arz edeceğim. (Ma
latya Mebusu Doktor Milimi Beyin takriri tekrar 
cCcundu.) 

REİS — Bumda tavzif yoktur, arzı hizmet etmiş 
ve orada çalışmış olanlar içindir, tavzif kaydı yoktur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Müsaade buyurursanız bu takrir; belki 
kıyıda bucakta kalmış sahibi hak vardır, bunlar 
mahrum edilmesin diye teklif olunmuştur. Halbuki 
bunun tatbikatında makûs netayic de hasıl olabi
lir. Eğer mücadelei milliye esnasında makamatı me-
suleden vazife almak kaydiyle takyit etmezsek bilâ-
hara her hangi bir köşede bir vazife iddiası kaydiy
le karşımıza çıkar ve bu iddialara karşı mani olacak 
bir metni kanunîye istinat edemeyiz. Bundan men
faat yerine mazarrat hasıl olur. Meclisi Âli de şüp
hesizdir ki: Sahibi hak olanlara bu hakkı vermek is
ter. Halbuki hakkı takyit etmek için de bu kayıt
la bunu takyit etmek lâzımdır. Binaenaleyh bilatav-
zif olanlara şümulüne bendeniz taraftar değilim: 

Diğer takrirde de; İstanbul ve Trakya kaydı var
dır. Meselâ, İstanbul ve Trakya'da olmayıp da Ro-
ma'da bir zabite hiç buraya gelme, orada şu işimizi 
yap diye bir vazife verilmiştir. Onun için tensip bu-
yurulursa bendenizin maruzatım dahilinde icabı En
cümence beraber görüşülüp tekrar huzuru âlinize ge
tirilmek üzere her iki takriri veyahut bir tanesini 
Encümene havale buyurun. (Muvafık sesleri.) Yal
nız Hilmi Beyin takririnde fazla bir şümul vardır, 
içinden çıkamayız. İkinci takrirde de İstanbul ve 
Trakya Kaydı vardır. Onun haricinde de biri ola
bilir. Bunu etraflıca tetkik etmek üzere Encümene 
havale buyurun. Encümende görüşelim. Fikri aciza-
nem budur. (Doğru sesleri.) 

REİS — Efendim, Encümen muhtacı tefsir gör
memiş; şu halde gelecek şekil ifadei kanuniyeyi ta
dil eder mahiyette olacaktır. Şu halde vekil beyefen
di, Hilmi Beyin takririne, şümulünden dolayı taraf
tar olmamıştır. Her ikisini de nazarı tasvibinize arz 
etmek mecburiyetindeyim. Hangisini) tasvip ederse
niz onu Encümene tevdi ederiz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bu tarzda reye vaz edilirse Meclisi 
Âli her hangi birisini kabul veya ret etmek mec
buriyetinde kalacaktır. Halbuki bendenizce her iki
sinde de ayrı ayrı mahzur vardır. İcabı veçhile mü
zakere olunmak üzere Encümene havale buyurulur-
sa daha münasip olacaktır. 
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REİS — İcabı veçhile müzakere olunmak üzere 
her iki takririn Encümene havalesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Yol Mükellefiyeti Kanununun birinci ve on 
birinci maddelerinin tefsiri hakkında. (3/521) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Nafia En
cümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 
Yol Mükellefiyeti Kanununun Birinci ve On Birinci 
Maddelerinin Tefsirine Dair (3/521) Numaralı 

Başvekâlet Tezkeresi ve Dahiliye ve Nafia 
Encümenleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsusu Müdiriyeti 
Adet 

6 

6155 
23 Kânunuevvel 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
19 Kânunuevvel 1341 tarih ve 542 numaralı Yol 

Mükellefiyeti Kanununun birinci ve on birinci mad
delerine nazaran mekteplere müdavim memurların 
da yol parası ile mükellefiyetleri icap edip etmiyece-
ğinin tefsiri hakkında Dahiliye Vekâletinden mevrut 
(10/13) Kânunuevvel 1341 tarih ve Umuru Mahal-
liyei Vilâyat 484/1360(2 numaralı tezkere ile merbuta-
tının müsaddak suretleri leffen takdim olunmuştur. 
Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

BAŞVEKÂLETİ CELİLEYE 
Mekteplere müdavim memurların maaşlarından 

yol parası tevkifi hususunda bazı vilâyetlerin idarei 
hususiyetlerince tereddüt hasıl olduğu gibi 19 Kânu
nusani 1341 tarihli ve 542 numaralı Yol Mükellefi
yeti Kanununun birinci ve on birinci maddelerinin 
tarzı tatbikinde Divanı Muhasebat ile vekâleti acizî 
noktai nazarları beyninde ihtilâf tahaddüs eylemiş
tir. 

Şöyleki: 
Kanunun birinci maddesinde aynen : 
«Türkiye'de sakin bilumum erkek nüfus on sekiz 

yaşından altmış yaşına kadar yol mükellefiyetine ta
bidir; ancak maluliyeti sabit olan fakirler ile bilu
mum talebe ve silâh altında bulunan ordu ve jandar-

J ma efradı ve hayatta altı evladı olanlar bu mükelle
fiyetten müstesnadır.» 

i Ve on birinci maddesinde aynen: 
«Yol Mükellefiyeti muvazenei umumiye ve hu-

susiyeden maaş ve muhassesat alan bilcümle (Mükel
lef) memurin ve müstahdemini devlete de şamil olup 

j altıncı maddede zikrolunduğu üzere taksit zamanla-
ı rina tesadüf eden aylarda maaşlarından kat ve tev-
I 

! kif suretiyle nakden ifa ettirilir» denilmektedir. 
, 2. Divanı Muhasebat Heyeti Umumiyesi 
, ifadesiyle beyan olunan noktai nazara göre: 
I A) On birinci madde iki hükmü ihtiva eder: Bi-
; rincisi yol mükellefiyetinin bilcümle mükellef memurin 
j ve müstahdemini devlete de şümulü; ikincisi memur-
i ların mükellefiyetlerini nakden ifa etmelerinin tarz 
i ve şeklidir. 
I B) Maddei kanuniyenin bu şekli tedvini memu-
| rîni devlet hakkında da mükellefiyet esasının sureti 
i mahsusada nazarı dikkate alındığını gösterir. 
j C) Memurinin mekâtibe devamları sırf idari bir 
i mahiyette ve devletçe bir müsaadei mahsusaya müste-
j nit olarak muvakkat ve arizi bir keyfiyettir. 

D) Mükellefiyetten müstesna olan talebe, tale
belik sıfatından gayrı bir sıfatı bulunmayanlardır. 

! Biri müstesna, diğeri tabii teklif olan talebelik ile 
J memuriyet sıfatının içtimai vazn kanunca nazarı îti-
i bara alınmamış olması melhuz olmakla beraber bu 
i halde varidatta taalluku dolayısiyle kaydı sarih bu

lunmadıkça mükellefiyet esası devam edeceği kavai-
j di meriyei usuliyedendir. 
j H) Binaenaleyh talebe memurların maaşlarından 

yol parası kesilmelidir. 

3. Vekâletimizin noktai nazarına göre : 
A) Kanunun birinci maddesi yol mükellefiyetinin 

kimlere şamil ve kimlere gayri şamil olduğunu, on 
i birinci maddesi de metindeki «bilcümle (mükellef) 

memurin ve müstahdemini devlete» kaydiyle esas 
mükellefin uhdelerine terettüp eden memurların maaş
larından bu mükellefiyet bedeli nakdisi taksitlerinin 
ne suretle tevkif olunacağını göstermektedir. 

B) Birinci madde bu mükellefinin müstesnaları 
aralarında «bilumum talebeyi» zikretmiştir. Kanunun 
«yol mükellefiyeti nakden dahi ifa edilebilir.» deyen 
altıncı maddesi müeddasına göre mükellefiyetin esa
sı mükellefiyeti bedeniyedir. Vazıı kanun yaşı on se
kizi geçen bilumum talebenin bedeni mükellefiyeti ifa 
için tahsilden alıkonulmamasını iltizam etmiş ve tah
sisli teşvik için erbabını memur olsun olmasın mü-

! kellefiyetten müstesna tutmuştur. 
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C) On birinci madde yalnız (mükellef) memur
ların maaşlarından yol parası taksitlerinin tevkifini 
emretmekle (mükellef olmayan) memurların maaşları 
bu tevkifata tabi olamayacağını tazammun etmekte
dir. 

D) Biri müstesna diğeri tabii teklif olan iki sıfat 
yalnız talebelik ile memurlukta değil diğer ahvalde 
de içtima etmekte ve nitekim kadınlık ile memurluk, 
hayatta altı evlât babalığı ile memurluk sinni altmışı 
geçkinlik ile memurluk sıfatları çok kere aynı kimse 
uhdesinde birleşmiş bulunmaktadır. Şu kadar ki on 
birinci madde metninde «bilcümle mükellef memu
rin ve müstahdemini devlet>y mevzubahis olmasına 
mebni memurluk sıfatı ile mükellefiyg£ten istisnayı 
istilzam eden bir sıfat uhdesinde birleşmiş olan kim
se (mükellef memurin ve müstahdemini devlet) kay
dının haricinde kalmış olur. Ve uhdesinde istisnayı 
müstelzim diğer bir sıfat bulunmayan memurlar (mü
kellef memurin ve müstahdemini devlet) cümlesinden 
olurlar. 

H) Binaenaleyh kadın memur ve muallimler, ha
yatta altı evlâdı olan memurlar, sinni altmışı geçen 
memurlar nasıl -başka hiç bir kaydı kanuni aran
maksızın- (mükellef) memurların haricinde bırakıla
rak maaşlarından yol parası kesilmiyorsa talebe me
murlarında onlar gibi -başka hiç bir kaydı kanuni 
mevcudiyetine ihtiyaç mes etmeksizin- (gayrı mükel
lef) memurlardan sayılması ve maaşlarından bu ka
bil tevkif at icra kılınmaması icap eder. 

Divanımuhasebatın bu hususa müteallik iki kıta 
tezkeresinin tasdikli örnekleri lef fen takdim kılınmış
tır ve mesele 19 Kânunusani 1341 tarihli 542 numa
ralı kanunun tefsirine müteallik bulunmuş olmakla 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine arzına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 10/13 Kâ
nunuevvel 1341. 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Divanı Musasebat Riyasetinden Gelen (4546/129) Sa-
yıilı ve 19 Eylül 1341 Tarihli Tezkere Suretidir? 
Umuru Mahalliye Müdrri'yeti Umumiyesi ifade

siyle varit olan 5 Eylül 1341 tarih ve (9715/7) numa
ralı tezlkerei aliyei Vekâlet penahîleri cevabıdır: 

Yol Mükellefiyeti Kanununun on birinci madde
sinde «yol mükellefiyeti muvazene! umumiye ve hu-
susiyeden maaş ve muhassosiat alan bilcümle mükel
lef memurin ve müstahdemini devlete de şamil! ölüp 
altıncı maddede zikrolunduğu üzere taksit zamanla
rına) tesadüf edeni aylarda! maaşlarından kat ve tev
kif suretiyle nakden ifa ettirilir»! diye muharrer ol-
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masına ve kanunu mezkûrun birinci maddesinin fık-
rai aıhdresimde de bilumum talebe istisıia edilmiş olup 
memuriyet ve talebelik sıfattım cami olanlar hakkın
da ayrıca bir 'kaydı istisnaî mevcut okramasına meb
ni mevzubahis olan meselede esas mejnuriyet olduğu 
cihetle bu 'kabil memurinden olan talebenin salifüz-
ziıkr on birinci maddeye tevfikan yoi 'mükellefiyetine 
tabi tutulması lâzım geleceği Heyeti Umumiye kara-
riyle arz olunur efendim. 
Divanı Muhasebat Riyasetinin 6 Teşrinievvel 1341 
Tarih ve (4934/139) Sayıllı Tezkeresinin Örneğidir. 

Umuru Mahalliye Müdiriyeti ifadejsiyle varit olan 
24 Eylül 1341 tarih ve (8/10618) numaralı tezkerei 
Vekâlet penahılerii cevabıdır: 

Yol Mükellefiyeti kanununun birinci maddesinde 
Türkiye'de sakin bilumum erkek nüfus on seikiz ya
şından altmış yaşına kadar yol mükellefiyetine tabi
dir. Ancak maluliyeti sabit olan fakirlerle bilumum 
talebe ve silâh alltındâ bulunan ordu ve jandarma ef
radı ve hayatta altı evlâdı olanlar bu j mükellefiyetten 
müstesnadır. Diye muharrer olup majddede mükelle
fiyet ve istisnaiyetin kimlere teveccüh edeceği irae 
kıHındıktan ve esasen bilfiil bedenî olan bu mükelle^ 
fiyetin altıncı maddesinin birinci fıkrasiyle umumî 
ve şamil bir surette nakden dahi ifa kılınabileceği 
gösterildikten sonra kanuna vaz olujnan on birinci 
maddenin havi olduğu ikil hükümden; birinci hükmü
nü teşkil eden fıkrai ulasında yol mükellefiyetinin 
muvazenei umumiye ve hususiyeden maaş ve mı-
hassesat alanlar bilcümle mükellef memurin ve müs-
tahdemîni devlete de şamil ölacağıniın beyan kılın
mış olması ve ikinci hükmü mutazammtn olan fık
rai saniyesinde altıncı maddede zikflolunduğü üzere 
taksit zamanına tesadüf eden aylarda maaşlarından 
kat ve tevkif edilmek suretiyle nakden ifa ettirebile- * 
ceğinin zikredilmiş bulunması vazu kanunda memu
rini devlet hakkında da mükellefiyet esasının sureti 
mahsusaha nazarı dikkate alınmış ö|duğu ve Ve'kâ^ 
leti Ceiilelerinin telakkiyatı veçhile maddei mezkû-
renin hükmü mükellefiyeti nakdıiyenih esası mükelle
fiyet kendilerine teveccüh etmiş olan maaş ashabın
dan vechî istiyfayı mutazammın gibi i yalnız bir hük
mü şamil olmayıp berVechi muharrjer iki hükmü 
havi bulunduğu şüphesiz bulunmasına ve memurinin 
mekâtibe devamları sırf idarî bir mahiyette ve dev
letçe müsaadei mahsusaya rnüsteflit| olarak muvak
kat ve arizî bir keyfiyet bulunmasında mebni birinci! 
maddede mükellefiyetten istisna edilmiş olan talebe
nin talebelik sıfatı asliyesinden başka bir sıfatı haiz 
olmayan daimî talebe demek olması [lâzım gelip çürn 
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ıkü biri müstesna diğeri tabiî teklif olan talebelik ile 
memuriyet sıfatının içtimai vazu kanunca nazarı dik
kate alınmamış olduğu melhuz olmıakla beraber bu 
halde varidata taalluku dolayısiyle kaydı sarih bu
lunmadıkça mükellefiyet esası devam edeceği kava-
idi meriye ve usulıiyeden bulunması hasebiyle bu 
babda bir fıkrai mahsusa dercine lüzum görülmemiş 
olması keyfiyeti de bedenî olan işbu mükellefiyetin 
nakden memur talebenin maaşlarından kat ve tevkif 
edilmesi de mümkün bulunmasından münbais ola
cağı pek tabii bulunmuş ve salifüzzdikr birinci mad
dede mükellefiyet esası altmış yaşına Ikadar kabul 
edilmiş ve maluliyeti sabit olan fakirler müstesna 
tutulmuş olmasına göre de memur talebenin mükel
lefiyeti mezbureden istisnasına medarı kıyas ve isti
nat olarak Vekâleti Celilelerince mevzubahis edilen 
malul ve müsin olan ashabı maaş hakkında kanunda 
ayrıca bir kaydı istisnaî aramaya lüzum olmadığı ci
hetle kavaidi esasiye cümlesinde olduğu üzere müs-
tesniyat mevridine makrur ve bunun tevsii daireli şü
mulünün ademi cevazı derkâr olmlakla beraber ka-
vanünde mevcut istisnaların gayrı mevaddı sairede 
münderiç ahkâmı mahsusanm muhafazai hükmü ve 
îstisnal'arın bunlara ademi sirayeti lâzüımeden ve aksi 
talkdirde istisnaların mevridine maksur olması hak
kındaki kavaidi esasiye ihlâl ve ahkâmı mahsusanın 
emri tatbiki mühmel bırakılmış olacağı aşikâr olup 
hüsusen devletçe neşredilmıiş olan kavanînin vazıı 
kanunun nokati nazarını muhtevi1 bulunduğu farz ve 
kalbul edilmek mukteziyattan ve mülga Şûrayı Dev
letçe de müttehaz mukarreratı tefsiriye ile teyit edil
miş olduğu üzere mutunu kanuniye ile esbabı mucti-
be lâyihaları arasında mubayenet mevcut olduğu tak
dirde bile metni kanunun muteber olacağı zaruriyet-
tan bulunmuştur. 

Yol Mükellefiyeti Kanununun bast ve temhit 
olunan sarahat müeddasından ve Ikavaidi mesrudei 
esasiyeden istinbat olunan maruzat ve içtıihaidatı va
kıaya nazaran mekâlibe müdavim memur talebeden 
dahi yol mükellefiyeti vergisinin istilyfası lâzım gele
ceği Heyeti Umumiye karariyle arz olunur efendtim. 

Türkiye Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 30 . 5 v 1926 
110 

3/5211 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

19 Kânunsani 1341 tarih ve 542 numaralı Yol 
Mükellefiyeti Kanununun birinci ve on birinci mad

delerine nazaran mekteplere müdavim memurların 
"da yol parası ile mükellefiyetleri icap edip etmeyece
ğinin tefsiri hakkında Başvekâleti Celilenin 29 Kâ
nunuevvel 1341 tarih ve (6/6155) numaralı tezkeresi 
Encümenimize havale buyurulmakla tetkik ve müza
kere olundu. 

Yol Mükellefiyeti Kanununun on birinci madde
sinde «Yol mükellefiyeti muvazenei umumiye ve hu-
susiyeden maaş ve muhassesat alan bilcümle mükel
lef memurin ve müstahdemini devlete de şamil olup 
altıncı maddede zikrolunduğu üzere taksit zamanla
rına tesadüf eden aylarda maaşlarından kat ve tev
kif suretiyle nakden ifa ettirilir» diye muharrer ol
masına ve kanunu mezkûrun birinci maddesinin fık
rai ahiresinde de bilumum talebe istisna edilmiş olup 
memuriyet ve talebelik sıfatını cami olanlar hakkın
da ayrıca bir kaydı istisnaî mevcut olmamasına meb-
ni mevzubahis olan meselede esas memuriyettir. Bi
naenaleyh bu kabil memurinden olan talebenin bi
rinci madde ahkâmına tevfikan yol mükellefiyetine 
tabi tutulması lâzım geleceği cihetle Heyeti Umumi-
yeye arz ve takdim kılınır. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 

Niğde îzrnir 
Mehmet Atâ Ahmet Münir 

Kâtip Aza 
tzmir 
Aza Aza 

Ahmet Hilmi Çorum 
İsmail Kemal 

Aza Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Fıkrai Tefsireye 
Memurların; hayatta altı evlâdı olanlariyle altmış: 

yaşını ikmal etmiş bulunanlarından maadası yol mü
kellefiyetine tabidir. 

Nafia Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mektebe devam eden memurlann talebeler misit-
lu yol mükellefiyet kanunundan istisnaları caiz olup 
olmayacağının tefsiri hakkındaki Başvekâletin 23 Kâ
nunuevvel 1341 tarih ve (6/6155) numaralı tezkeresi 
Encümenimizce tetkik ve tezekkür olundu. 

Yol Mükellefiyet Kanununun birinci maddesinin 
fıkrai ahiresinde bilumum talebenin yol mükellefiye
tinden istisna edileceği muharrer isede burada talebe 
kaydından maksat, esas meşguliyeti tahsilden ibaret 
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olanlar için olup esasen bir memuriyet ile muvaz
zaf olduğu halde talebelik yapanlara teşmili muvafık 
olmayacağı, binaenaleyh bu gibilerin yol mükellefi
yetine tabi tutulması lâzım geleceği cihetle Heyeti 
Umumiyeye olvechile arz ve takdim kılındı efen
dim. 
Nafia Encümeni Reisi 

namına Mazbata Muharriri 
Aydın Aydın 
Mithat Mithat 
Kâtip Aza 
Ordu Rize 

Esat 
Aza Aza 

Mehmet Vasfi 
Aza Aza 
Biga Kayseri 

Şükrü Ahmet Hilmi 
Fıkrai Tefsiriye 

«Yol Mükellefiyet Kanununun birinci maddesin
deki bilumum talebe tabirinden maksat esas meşgu
liyeti münhasıran talebelik olanlar olup memurlardan 
talebelik yapanlara şamil değildir.» 

REİS — Efendim, fıkrai tefsiriyeyi reyinize arz 
edeceğim. Yalnız bir ibare mesele görüyorum. Benim 
noktai, nazarın (Memurlardan talebelik yapanlar) diyor^ 
Talebelik yapmak Türkçe bir şekil değ|l; tensip buyu-
rulursa bunu (Memurlardan talebe plarak mektebe 
devam edenlere şamil değildir) tarzırjda tashih ede
yim. (Muvafık sesleri) Fıkrai tefsiriyeyi bu tashihle 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Fık
rai tefsiriye kabul edilmiştir. 

İntihap netayicini arz edeyim efendim. Şark İs
tiklâl Mahkemesi azalığı için ikinci defa olarak ya
pılan intihapda 138 zat reye iştirak etmiştir. İbra
him Bey (Kocaeli) 125, Mazhar Müfit Bey (Denizli) 
1 rey almıştır. On iki rey de müstenkif kalmıştır, 

İkinci defa reye arz olunduğu içiin İbrahim Bey 
(Kocaeli) Şark İstiklâl Mahkemesi azalığma intihap 
olunmuştur (Allah muvaffak etsin sesleri.) 

Ruznamede başka müzakere edecek bir şey kal
mamıştır. Gelecek pazartesi günü saat on dörtte iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 14,50 
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