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Yirmibiriııci İçtima 

3 Kânunusani 1926 Pazartesi 

MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABİK HULASASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Mecli

sinin 1926 bütçesine tahsisatı munzamma ita
sı hakkında teklifi kanunisi. (2/614) 

2. — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 
bütçesinde münakale icrası hakkında teklifi 
kanunisi. (2/615) 

3. — Urfa Mebusu Refet Beyin,, spor
cuların şimendüfer ve vapurlarda üçde bir 
ücrete tabi tutulması hakkında teklifi kanu
nisi. (2/616) 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, tes-
viyei deyn eden aşar mültezimlerinden reddi 
ferağ harcı alınmaması hakkında teklifi kanu
nisi. (2/617) 

5. — Kütahya Mebusu Nuri Bey ve rüfe-
kasının, Manisa, Kasaba ve Alaşehir kazala
rındaki emvali metruke bağlarından dolu se
bebiyle hasara uğrayanlara ait bedeli icar 
bakiyesinin affı hakkındaki kanuna bir madde 
tezyiline dair teklifi kanunisi. (2/618) 

Sayi'a 
241 

241 

241 

241 

241 

241 

241 

241 

Sayfa 
6. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 

Beyin, (Yılbaşı) unvanlı teklifi kanunisi. (2/619) 241 
7. — Siverek Mebusu Kadri Ahrftet Be

yin, (Ağaç dikme) unvanlı teklifi kanunisi. 
(2/620) 241:242 

8. — Kocaeli Mebusu Saffet veı Kasta
monu Mebusu Nazmi Beylerin, Memurin 
Kanununun 47 nci maddesine bir fıkrk tezyili 
hakkında teklifi kanunileri. (2/613) 242 

Tezkereler 242 
1. — Darülfünun Hukuk Fakültesji Tedris 

heyeti meyanındaki bir adet daimi muallim
liğin serbest muallimliğe tahvili suretiyle kad
ronun tashihi hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(3/846) 242 

Mazbatalar 242 
1. — Divanımuhasebatın kavanini mevcu-

denin tefsirini doğrudan doğruya talep ve 
Meclise arz etmesine salâhiyeti olup olmadı
ğının tayini hakkında (3/272) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası. ' 242 

2. — Çanakkale Mebusu Şükrü 
Divanınıuhasebat rüesa ve azasının 

Beyin, 
mercii 
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Sayfa j 
muhakemesinin tayini hakkında (4/484) nu- j 
maralı takriri ve müzakeresine imkân olma- j 
dığına dair Kanunu Esasi Encümeni mazba- | 
tası. 242 

3. — Maktu. Vergi Kanununum bazı me- ı 
vaddının tadili hakkında (1/1001) numaralı j 
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Mu- J 
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 242 j 

4. — Dokuz kıta evrak hakkında tayini i 
muameleye mahal olmadığına dair Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. 242:243 

5. — Aseri Tekaüt ve istifa Kanununun 20 
Haziran 1326 tarihli maddei muaddelesinin bi
rinci fıkrasının muaddil kanuna bir madde 
tezyili hakkında (1/997) numaralı kanun lâ- i 
yihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazeneı 
Maliye Encümenleri mazbataları. 243 

6. — Sivas'tan Trabzon'a nakledilmiş olan j 
Polis Mektebi heyeti talimiyesiyle talebesine i 
ait tahsisat havalenamelerinin gönderüebıi i 
mesi için nakil muamelesinin tasdiki hakkında 
(3/796) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve MÜ- j 
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 243:244 

7. — Urfa Mebusu Saffet Beyin, eğlen
ce yerlerinden tayyare aidatı alınması hak- J 
kında (2/606) numaralı teklifi kanunisinin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 244 

8. — Denizli Mebusu" Yusuf Beyin, İlk 
Mektep muallim ve muavinleri hakkındaki j 
kanunun tadiline dair (2/607) numaralı tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 244' i 

Sayfa 
Takrirler 244 

1. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Be
yin, Murabaha Nizamnamesinin mülga olup 
olmadığının tefsir suretiyle tayini hakkında tak
riri. 244 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin, şehrin münasip mahallerine ilan tah
taları asılmasına ve saireye dair takriri. 244 

3. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Be
kir Sıtkı ve Hamdi Efendilerin aşar borç
ları hakkında takriri. 244 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, ziraat 
makinelerinde istimal edilmek üzere zürraa ve
rilmekte olan rüsumsuz gaz ve benzin hakkın
daki kanunun lağvine dair olup Ziraat Encü
meninde derdesti müzakere olan teklifi kanu
ninin encümence reddedilmesi hakkında tak
riri. 244:245 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 245 
1. — Avukat Kanununun dördüncü madde

sine nazaran Belediye reislerinin avukatlık et
meleri caiz olup olmadığının tefsiri hakkında 
(3/761) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 245:251 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti beyninde akdolunan muhade-
net muahedenamesinin tasdiki hakkında 
(1/1019) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası. 251:253,257:259 

3. — Müddeti zarfında nüfus kütüğüne 
yazdırılmayan mektum kimselerin cezadan 
aflarına mütedair kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin tefsiri hakkında (3762) numara
lı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye 
ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 254:256 

— 240 — 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Mü/akerat Saat : 14,32 

REİS : Kâzım Paşa 

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

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı Sabık hulâsasını okuyoruz. 
Yirminci İçtima 

30 Kânunuevvel 1926 Perşembe 
Birinci Celse 

İsmet Beyin riyasetleriyle akdolunarak zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve kabul ve eyrakı varide ait 
oldukları mahallere havale edildi. 

Ziraat Mektebi mezunlarına meccanen arazi ita
sı hakkındaki teklifi kanuninin reddine dair Ziraat 
Encümeni mazbatası kıraat ve kabul olundu. 

Badehu ruznamei müzakerata geçilerek Ceza Ka
nununun mevkii meriyete vazına müteallik kanunun 
bir maddesinin tadiline ve Dahiliye Vekâletinin 1926 
senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyi
haları müzakere ve aynen kabul edildi. 

İstiklâl Madalyaları Kanununun birinci maddesini 
muaddil kanunun ikinci maddesini i müf essir Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası İcraat ve maddei 
kanuniye halinde tedvini için encümfene iade olundu. 

Hopa'da Rüsumat İdaresi inşası için teberru olu
nan arsaların iadesine dair teklifi kanuni ile Resmi 
Damga Kanununa iki madde tezyijline mütedair lâ-
yıhai kanuniyenin birinci müzakereleri icra kılındı. 
Müteakiben Karadeniz Boğazı Tahliyesiye İdaresinin 
1927 senesi bütçesi müzakere ve 170j rey ile aynen ka
bul edildikten sonra Pazartesi günüj toplanmak üzere 
içtimaa nihayet verildi. ' 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri.) Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisinin 

1926 bütçesine tahsisatı munzamma itası hakkında tek
lifi kanunisi. (2/614) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — İdare Heyetinin Riyaseti Cumhur bütçe
sinde münakale icrası hakkında teklifi kanunisi. (2/615) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Urfa Mebusu Refet Beyin, sporcuların şi-
mendüfer ve vapurlarda üçte bir ücrete tabi tutulması 
hakkında teklif i kanunisi. (2/616) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, tesviyei deyn 

eden aşar mültezimlerinden reddi ferağ harcı alın
maması hakkında teklifi kanunisi. (2/617) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
5. — Kütahya Mebusu Nuri Bey ve rüfekasının, 

Manisa, Kasaba ve Alaşehir kazalarındaki emvali 
metruke bağlarından dolu sebebiyle hasara uğrayan

lara ait bedeli icar bakiyesinin affı hakkındaki kanuna 
bir madde tezyiline dair teklifi kanunisi. (2/618) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

6. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, (Yıl
başı) unvanlı teklifi kanunisi. (2/619) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
7. — - Siverek Mebusu Kadri Ahmet Beyin, (Ağaç 

dikrrte) unvanlı teklifi kanunisi. (2/620) 
REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguljdak) — Kadri Ah

met Bey «Ağaç dikme» kanunu demiş. Türkçeleştir-
miş. Ağaçlanma Kanunu, denilmesini teklif ediyorum. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Evvelce bu 
kanun Lâyiha Encümenine gitmiş ve kabul edilmiş
ti. Oradan da Ziraat Encümenine gitmişti. Ziraat En
cümeninden alarak tadil ettim, rica ederim doğrudan 
doğruya Ziraat Encümenine gönderjilsin. 

REİS — Anladım. 
KADRİ AHMET BEY (SiveJek) — Ziraat En

cümenine havalesi lâzım gelir. Ojnu arz -ediyorum. 

— 241 — 
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REİS — Ziraat Encümenindeki lâyihayı siz geri 
aldınız; o muamele bitti. Şimdi yeniden teklif ediyor
sunuz. Binaenaleyh Lâyiha Encümene göndereceğiz. 

8. — Kocaeli Mebusu Saffet ve Kastamonu Me
busu Nazmı Beylerin Memurin Kanununun 47 nci 
maddesine bir fıkra tezyili hakkında teklifi kanunileri. 
(2/613) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
/. — Darülfünun Hukuk Fakültesi Tedris heyeti 

meyanındaki bir adet daimi muallimliğin serbest 
muallimliğe tahvili suretiyle kadronun tashihi hakkın
da Başvekâlet tezkeresi. (3/846) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Mazbatalar 
/ . — Divanımuhasebatın kavanini mevcudenin tef

sirini doğrudan doğruya talep ve Meclise arz etmesine 
salâhiyeti olup olmadığının tayini hakkında (3/372) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin, Divanı Mu
hasebat rüesa ve azasının mercii muhakemesinin ta
yini hakkında (4/484) numaralı takriri ve müzakere
sine imkân olmadığına dair Kanunu Esası Encümeni 
Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Oelileye 
Çanakkale Mebusu Şükrü Beytin Divanı Muhase

bat Reisleriyle Azasının muhakeme merofoi tayin 
'hakkındaki takriri tetkik edildi. 

Divanı Muhasebat Şûrayı Devlet gibi Büyük Mil
let Meclisine merbut bir müessese olduğu için mebu
su muihterem Şûrayı Devlet Röis ve Azasına kıyasen 
Divanı Muhasebat Reis ve Azasının da Dliivant Âli
'de mulhakemelerini iltizam ve bunu teşrifin maksadiıy-
lle Divanı Muhasebatın sureti lintihabiina dair olan 
Kanuna bu mealde bir madde ilâvesini »teklif etmek
tedir. 

Teşüdiilâtı Esasıiye Kanuınumuz muhakemesi Diva
nı Âliye ait olanları ı«61» inci maddesinde tadat ve 
talhdit etmiiş, Şükrü Beyin bu teklifi bu maddeyi ta
dil mahiyetinde bulunmuştur. 

Teşkilâtı Esas'iye Kanununun tadili tekiri ise 
Meclis azasının lâakal bir sülüsü tarafından imza 
olunmak meşrut olduğu halde Şükrü Beyin kanun 
teklifi Meclisli Âliye münferit imza ile takdim etitil-

mi'şitir. Bu sebeple Encümeniniz teklif üzerinde mü
zakere icrasına kanunen imkân bulamadığından key
fiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Kanunu Esası Encümieni Namına Mazbata Muharriri 

Antalya Giresun 
Rasiri Kâzım 

Kâtip Aza 
Rize Zonguldak 
Ali Tunah Hilmi 

Aza 
Denizli 

Haydar Rüştü 

(Çok doğru sesleri.) 
REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

3. —• Maktu Vergi Kanununun bazı mevaddının 
tadili hakkında (1/1001) numaralı kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REİS — 'Rtıznameyie alıyoruz. 

4. — Dokuz kıta evrak hakkında tayini muamele
ye mahal olmadığına dair Müdafaai Milliye Encüme
ni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Rîyaselta 
Merbut cetvelde yazılı evrakın, hizaları'ndiaki es

babı mucibe dolayısıyle tayin muameleleri n'e lüzum 
'kalmadığına karar verdik. 

Reis Namına Mazbata Muharriri 
Afyonkarahisar Rize 

Musa Kâzım Ekrem 
Aza Aza 

Malatya Siverek 
Mabmut Nedim Kadri 

Aza Aza 
Ordu Ertuğrul 

Recai Rasfim 
Aza 

istanbul 
Ahmet Hamdı 

2/430 Askerî Fabrikalar Müdüriyeti emrinde bu
lunan Kayseri, İzmlir, Defterdar Mensucat falbrika-
lariıyle Maknköy bez ve Bieykoz debağ ve kundura 
fabrikalarının Ticaret Vekâletine raptı hakkında İs
tanbul Mebusu Ali Rıza Beyin teklifi kanunisÜ. (Mez
kûr fabrikaların elyevm ciheti askeriye ile alakası kal
madığından) 

— 242 
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2/423 Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 
emrinde metruk bir halde olan Ayazmadere ve Ağaç
lar malden oeakiariyle mevcut hututu hadlidiye ve alât 
ve edevatı muharrike ve mütefaarrikesinin İstanbul 
Şehremanetine devri hakkımda Istan'bul Mebusu Ali 
Rıza Beyin teklifi kanundsli. (Mezkûr maden ocakla
rımın elyevm ciheti askerliye ile alâkası kalmadığın
dan) 

2/216 Gayri muharip memurin ve mensubini as
keriye rütbelerinin ilgasına dair Eskişehir Mebusu 
Mehmet Arif Beyin teklifi kanunisi (Terfi kanuniyle 
bu mesele tespit edilmiş olduğundan) 

4/22 Türk Sözü Sahibi Nizamettin Efendi hak
kında (338 tarihinde askerlikten tecili hakkında bir 
muameledir. Müddeti mürur ettiği cihetle) 

1/595 1326 tarihli Teşkilâtı Sıhhiye Nizamname
sinin 12 nci maddesine bir fıkrai müzeyyele ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası terfi kanun ile bu mesele 
tespit edilmiş olduğundan) 

2/294 şimendifer vesair inşaatı lâzime için istih
kâm kıtaatı teşkili hakkında Malatya Mebusu Mah
mut Nedim Beyin teklifi kanunisi (tstikâm kıtaatı 
tezyit edilmiş olduğundan) 

3/460 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun on üçüncü maddesi mucibince tekâlifi milliye-
den muafiyetleri lağvedilmiş olan Muhacirinin Mü
kellefiyeti Askeriye Kanununun 135 nci maddesinde
ki müsaadattan müstefit olup olamıyacaklarının tet
kik ve tefsiri hakkında (İskân kanununun 11 nci mad
desiyle mesele tespit edilmiş olduğundan) 

3/373 istiklâl harbi malulini guzatının terfih ve 
ikdarına mütedair 24 Ağustos 1338 tarihli kanununt 

tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (397 numaralı 
terfi kanunu ile bu mesele halledilmiş olduğundan) 

1/321 Tedariki Vasaiti Nakliye Kanun namesine 
zeyl olmak üzere maddei muvakkatei kanuniye (703 
numaralı kanunla bu mesele hallolunmuştur) 

REİS — Efendim, encümen mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

5. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun. 20 hazi
ran 1326 tarihli maddei muaddelesinin birinci fıkra
sını muaddil kanuna bir madde t.ezyili hakkında. 
(1/997) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
6. — Sivas'tan Trabzon'a nakledilmiş olan Polis 

Mektebi heyeti talimiyesiyle talebesine ait tahsisat 

havalenamelerinin gönderilebilmesi için nakil muame
lesinin tasdiki hakkında. (3/796) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Sivas'ta mektep ittihazına elverişli ve şeraiti sıh

hiyeyi haiz bina bulunamamasından dolayı Trab
zon'a nakledilmiş olan Sivas Polis Mektebi heyeti 
talimiyesiyle talebesine ait tahsisat havalenamelerinin 
vize edilebilmesi için icra edilen nakil muamelesinin 
tasdiki hakkında Dahiliye Vekâletinden yazılan lTeş-
rinisani 1926 tarih ve (10 838/14 419) numaralı tez
kerenin musaddak sureti rapten takdim kılınmıştır. 

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

Başvekil 
İsmet 

Dahiliye Vekâleti Tezkeresi 
Dahiliye Vekâleti 

Emniyeti Umumiye Müdürlüğü 
Şube 3 

10 838 umumî 
14 419 hususî 

Mukaddema Sivas'ta küşad edilen Polis Mektebi
nin işgal eylemekte olduğu binama gerek mevki ve 
gerek bina itibariyle gayri sıhhî, müteaffin ve mali 
inhidam olduğu ve bu halin idamesi ise sıhhati umu
miye itibariyle kabili tecviz olmayacağı dördüncü 
mıntıka Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müfettişli
ğinden mevrut rapora atfen Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti Celilesi ile Mülkiye Müfettişleri 
tarafından ehemmiyetle işar kılınmış olduğundan, 
şeriaiti sıhhiyei haiz bir binanın hemen taharrisiyle 
nakli Sivas Vilâyetiyle mektep müdüriyetine yazılmış 
ise de ancak cevaplarda bütün taharriyata rağmen 
mektep ittihazına elverişli bir bina bulunamamış ol
duğu bildirildiği gibi mektebe namzet kaydı için de 
evsafı matlubeyi haiz vilâyette kimse de bulunama
dığı bildirilmesiyle bu bapda yapılan tahkikat ve 
muharebat neticesinde Trabzon'da mektep ittihazına 
elverişli ve şeraiti sıhhiyeyi tamamiyle cami boş bi
na bulunabilmiş ve Sivas ile Trabzon'un hayatı ma
işeti arasında mühim bir fark ve nef'i hazine görü
lerek mektebin oraya nakli icap ederek bu suretle 
polis memurlarının Ükmıali /tahsil ve tevsii malumatla
rına halel gelmeden tedrisata Trabzon'da devam im
kânı hâsıl olmuş idi. Bu mektep 1926 senesi bütçe
sinde Sivas Polis Mektebi diye kaydedilmiş olmasın
dan dolayı nakil keyfiyetinin muhalifi kanun oldu-
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ğundan bahisle mektep müdür ve heyeti talimiye ve 
idaresiyle talebelerin maaşlarına ait gönderilen hava
lenamelerin vize edilemeyeceği Divanımuhasebatı Ri
yasetinden bildirilmiş olmakla iki aydan beri maaş 
alamıyan mezkûr mektep memurinin daha fazla mağ
duriyetlerine mahal kalmamak üzere işbu nakil key
fiyetinin Büyük Millet Meclisi Âlisince tasdikine de
lâlet buyurulmasını rica ederim. 

Riyaseti Celileye 
Sivas'ta Trabzon'a nakledilmiş olan Polis Mekte

binin tasdiki nakli hakkında olup heyeti umumiyenin 
22.11.1926 tarihli içtimaında encümenimize havale 
buyurulan Başvekâlet tezkeresi Dahiliye Vekili Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. Baş
vekâlet tezkeresine merbut Dahiliye Vekâleti tezkere
sinde mukaddema Sivas'ta açılan Polis Mektebi 
binasının mevkii ve bina itibariyle gayri sıhhî olduğu 
ve mektep ittihazına elverişli diğer bir bina ile mek
tebe namzet talebe dahi bulunamadığından mekte
bin her türlü şeraiti sıhhiyeyi cami olarak Trabzon' 
da bulunan bir binaya nakledildiği ve 1926 bütçesin
de bu mektebin Sivas Polis Mektebi namı altında 
kadroya kaydedilmiş olmasından naşi Divanmuhase-
batça işbu nakil keyfiyetinin muhalifi kanun oldu
ğundan bahisle bu baptaki havalenamelerin vizesin
den imtina olunduğu cihetle nakil keyfiyetinin Mec
lisi Âlice tasdik buyurulması lüzumu izah olunmak
tadır. 

Bu bapta tetkikatı lâzime bilicra devairin 1341 
kadrolarının tadiline ait olan 1926 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun dokuzuncu maddesine merbut 
(C) cetvelinde Polis Mekteplerinin istanbul, Sivas 
ve Konya namı altında kadroya kaydedildiği görül
müş ve Sivas'ta açılması kabul olunan bir mektebin 
Trabzon'a nakledilmesi mahiyeti itibariyle kadronun 
tadiline vabeste bulunmuş ve salifüzzikir esbab dola-
yısiyle mektebin nakli zarureti encümenimizce de tak
dir edilmiş olduğundan kadroda (Sivas) namına 
(Trabzon)'a tahvili suretiyle nakil keyfiyetinin tasdik 
buyurulması Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

29 Kânunuevel 1926 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Kâtip 

Çatalca Konya 
Şakir Fuat 

İzmir İsparta 
Ahmet Münür Mükerrem | 
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İstanbul Bozok 
Tevfik Kâmil Süleyman Sırrı 

Çorum Gaziantep 
Ziya Bey Ahmet Remzi 

Hini imzada bulunmadı 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

REİS — Efendim; Encümen mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Urfa Mebusu Saffet Beyin, eğlence yerle
rinden tayyare aidatı alınması hakkında. (2/606) nu
maralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanini Maliye ve Dahiliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

8. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, İlk Mektep 
Muallim ve Muavinleri Hakkındaki Kanunun tadili
ne dair. (21607) numaralı teklifi kanunisinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Maarif Encümenine havale ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Mu

rabaha Nizamnamesinin mülga olup olmadığının tef
sir suretiyle tayini hakkında takriri. 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Beyin, 

şehrin münasip mahallerine ilân tahtaları asılmasına 
ve saireye dair takriri. 

REİS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete ha
vale ediyoruz. 

3. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Bekir Sıtkı 
ve Hamdi Efendilerin aşar borçları hakkında takriri. 

REİS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete ha
vale ediyoruz. 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, ziraat maki
nelerinde istimal edilmek üzere zürraa verilmekte 
olan rüsumsuz gaz ve benzin hakkındaki kanunun lağ
vına dair olup Zirat Encümeninde derdesti müzakere 
olan teklifi kanuninin Encümence reddedilmesi hak
kında takriri. 

REİS — Ziraat Encümenine havale edilmiştir. 
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, bu 

kanun hükümetten geldi. Encümende derdesti müza
keredir. Böyle takrirle müracaat şekli doğru değildir. 
Her arkadaş gelir encümende istediği mütalaayı der-
meyan eder. Bu usulü takip edersek zannedersem 
daha iyi olur. 
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YUSUF BEY (Denizli) — Efendim, encümence 
nazarı mütalaaya alınsın diyedir, takririm. 

MUSA KÂZIM BEY (Devamla) — Efendim, 
encümenlerin mütalaası nihayet Meclisin bir noktai 
nazarını ifade eder. Bu temennilerin bu tarzda bir 
takrirle Meclisçe tasvibiyle encümene gelmesinde bir 
mana yoktur. Nizamname de müsait değildir. Her 
arkadaş encümene gelir, mütalaasını ariz âmik söy
ler. 

REtS — Efendim, ruznamenin 'birinci maddesiini, 
Hariciye Vekili Bey şimdii gelecekledir, kendilerinin 
huzurıyla müzakere edeceğiz. 

t'kıi ve üç numaralı lâyihaların ikinci müzakeresi 
zamanı henüz gelmemiştir. 

Dördüncü maddenin müzakeresine geçiyoruz : 
/. — Avukat Kanununun dördüncü maddesine 

nazaran Belediye Reislerinin avukatlık etmeleri caiz 
olup olmadığının tefsiri hakkında (3/761) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye encümen
leri mazbataları. (1) 

REtS — Okunacaktır. 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Belediye reislerinin avukatlık edip edemeyecekleri 
hakkında Dahiliye Vekâletince tereddüt hasıl oldu
ğundan keyfiyefc'n 'bir kararı tefsiriye raptı zımnında 
vdkâlefci müşarüniîeyhanın talebi üzerine Adliye En
cümenince tanzim kılınan mazbatanın Heyeti Umıu-
miydde müzakeresi sırasında bu meselenin bir kere de 
Dahiliye Encümteniince tetkiki karangîr olduğundan 
havale buyurulan evrak mütalaa ye müzakere olundu. 

Avukatlık Kanununun dördüncü maddesi avukat
lıkla içtimai caiz olan vazaif ve hİdema'tı tadat et
mekte olup bu maddede mecailisi resmiye müntehap 
azalıkları zikir ve tasrih edilmekte ise de Belediye 
Riyasetinin avukatlikla içtima edeceği sarahaten zik-
red'ilmediği gibi vazıı kanunun maddeıi mezkûrede zi
kir ve tadat ettiği vazaif in cümlesi avukatlık esna-

' sında mevki ve sanait İtibariyle tesir ve nüfuzun saiıis-
timal edilemeyeceği busüsaita maksur Ve münhasır ol
duğuna ve Belediye reisleri ise bulundukları memle
ketin sahibi salâhiyet ve nüfuzu resmîye malik ze
vattan olup avukatlık ermeleri her gû'na tesir ve tees
sür ikaını müstelzim olacağı meczum 'bulunduğuna 
Dahiliye Encümenince kanaati kâmile Vardır. 

(1) Evveliyatı 18 inci İçtima zapiındadır. 

YUSUF BEY (Denizli) — Mademki encümen na
mına Beyefendi böyle söylüyorlar takririmi geri alı
yorum. 

REtS — Efendim, encümene gider.) orada müta
laanızı beyan edersiniz. Bu tarzda bir takririn Mec

lisçe tasvibi doğru değildir. 
YÛSUF BEY (Denizli) — Öyle Saparım efen

dim. 
REİS — Efendim, mıüzalkere ed'iflöcek mevada 

geçiyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD E EDİLEN MEVAD 

28 Kânunuevvel 1339 tarihli ve 27 sayılı kararı 
tefalirinin esbabı mücibesinde arz olunan es'bap her 
an varit Ve beca görüldüğünden Belediye reislerinin 
avukatlıkla iştigal edememeleri lüzumunum karara 
raptını Heyeti Umurniyeye arz ve teklif eyleriz. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharrirt 

Niğde 
Mehmet Ata 

Kâtip 
tzmir 

Kamil 
Âm 

tzmir 
Ahmet Münür 

Kiyseri 
Ahmjelt Hilmi 

Aza 
Rize 
Esat 
Aza 

Bajıkesir 
Alj ı$uuri 

Karar Tefsiri 
Belediye reisleri riyasetlerinin dievajmı müddetince 

avukatlıkla iştigal edemezler. 
tSMET BEY (Çorum) — Efendim, bendeniz tef

sir kararının şeklinde noksan oldüğuınja kaniim, Bazı 
ıtefsir kararlarımız adeta kanunıu tadil malhiyetlinJde 
hükmü tazaimmun etmektedir. Bu da I ona benzer şe
kildedir. Tefsir bir hükmü kanuninin: ifadesinin iza
hından ibarettir. Bu hükmü tadil edefr bir karar be-
hcmaJhal bir tefsir olmaz. Adliye Encümeni mazba
tasında belediye azalıkları avukaıtlıkli kabili içtima 

-olduğundan reislikler de kalbili içtimaidir dliyor. Hal
buki bu bir tefsir değildir. Azalığın avukatlıkla ka-
b'i'li âçti'ma olduğunu gösteren bir madde vardır. Şu 
halde tefsir edilecek nokta reislik, azalıktan başka 
bir mana ifade eder mi etmez m'i? Binaenaleyh asıl 
tefsir, reislik, azalıktan başka bir hiimet ve sıfattır 
diye ifade olunmalıdır. Tefsir böyle bîmalıdır. Adli
ye Encümeni bu tefsir meselesine ehejmm'iyetle temas 
etmediği g!ibi Dahiliye Encümenimiz de belediye reis
ten, riyasetlerinin devamı müddetinde! avukatlıkla iş-
tüıgal edemezler diye bir karar veriydr. Gerçi esbabı 
mucibe muvafıktır. Karar da doğrudur fakat tefsir 

»45 — 
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şeklinde değildir. Hakikî tefsirin manası evet reislik 
azajlıktan başka bir hizmet ve sıfat olduğundan, avu
katlıkla liştigal kabil değildir, demek lâzımdır. Yalnız 
bendenizin bu mülâhazatı arz etmekten maksadım, 
bazı kararı tefsirilerle kahumu taidil ettiğimiz oluyor. 
Halbuki kanun vazetmekteki salâhıiyeitirnıiz çok dnce-
dir. Kanun şeraiti esasi'yesli de başkadır. Böyle mük
tesep hakları, 'ilmî hakları tahdit ederken menfaatti 
âmmdden başka bir şey mülâhaza etmemek lâzımdır. 
Bir çok şerait vardir, o şeraitin, o şekli esasiden geç
mesi lâzımdır. Eğör esbabı mudbeyi Heyeti Oeflile mu
vafık görüyorsa her halde bu tefsirin bu sekilide ol
ması lâzım gelmez. Beîediye reisliği azaliktan başka 
bir hizmet bir sıfat ifade ettiğinden avukatlıkla kabilii 
içtima değildir diye tefsir etmelidir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, bele
diye reıislerli'nin avukatlık yapabilmesi muhtacı tefsir 
değildir diyeceğim. Belediye azaları iavukatlık yapa
biliyorlar. Bunda tereddüt yok. Belediye reisleri de 
esasen aza olarak müntehap zievattır ve nihayet ara
larında müzakereyi idareye memur bir reis intlifoap 

• ederler. Yoksa reis olmak üzere müntehap veyahut 
vaktiyle olduğu gibi reis olmak üzere memur değil
dir, mecalisi belediye azalanmdandır. Meclisi beledî 
teşekkül ettikten sonra aralarında müzakereyi idare 
ötmek için intihap edilmiş bir reistir. 

Reislik ayrıca azalığın fevki bir sıfat değildir. Bi
naenaleyh doğrudan doğruya belediye azaları avukat
lık yapabildiği gibi reisler de aza oldukları için aıVu-
'katlık yapabilirler. 

Binaenaleyh, muhtacı tefsir değildir. Azanın işi ne 
olacak? Dahiliye Encümeninin tefsir hakkındaki maz
batası biraz rakiktir. Bn kuvvetli ifade 'belediye reis
lerdi memur değil, avukatlık yapabilir. Ancak zinüfuz 
adamlardır. Riyaset nüfuzunu haizdirler, tesir yaparlar, 
nülfuz yaparlar. Bu tesiri, nüfuzu kabul etmek caiz 'de
ğildir. Ma'haklim üzerinde her hangi bir şahsın nüfuz 
ve tesirini kabul etmdk (değil, tana ihtimal vermek bi
le doğru değildir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ge
çen gün böyle bir kanun kabul ettik. 

MUSA KÂZIM BEY '(Devamla) — Fiilen vekâlet 
yaparsa hiç bir tesir yapmaz. Çantasını alsın, hakli-
ra'n karşısına gitsin ve vekâlet yapsın, bunun hiç bir 
mahzuru yoktur. Burada esbabı mucibe olarak göste
rilen yalnız tesir ve nüfuzdur. Buna istidat varsa her 
türlü tesir olur. Evvelâ istidadı kaldırmak lâzım ge
lir. Yoksa hu veya şu vesilelerle her gün müteessfir 
olmanın imkân: vardır. Dünyada bunu çizmenin im

kânı yoktur. Binaenaleyh muhtacı tefsir değildir. (Ha
yır sesleri, gürültüler) Adliye Encümenimin mazbatası 
gayet doğrudur. Dahiliye Encümeninin mazbatası pek 
lidarî bir şekilde yazılmıştır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
Dahiliye Encümenind'ekıi arkadaşlarımız Büyük Millet 
Meclisi denilen Cumhuriyet Meclisimin ruhuna yakı
şacak lisan kullanamamışlardır. Belediye reisleri 
ir mleketleririin nüfuzları... Bilmem ne diyorlar. Ha
yır efendiler. Belki bugün hâlâ böyledir. Fakat bu 
akşam böyle olmayacak, yarın sabah böyle olmaya
cak. Öbürgün hiç böyle olmayacak. Sizin aşağı taba
ka dediğiniz (Kimse dememiştir, sözünü geri al ses
leri) benim halk tabakası dediğim mansaptam, kaynak
tan yarım Hir evlât, bir çocuk çıkacak, belediye reisi, 
hatta Cumhurreisi olacak. Nitekim olmuştur. 

Şimdi Musa Kâzım Bey arkadaşımızla ve Dahili
ye: Encümeni ile aramda olan iki ihtilâfa gelelim : 
Azalar avukatlık edebilirler. Evvelemirde burada bir 
hata veyahut bir eksiklik var. Denilecektir ki beledi
yeye ait davaları lehte kabul ediebilirler fakat aleyhte 
kabul edemezler. Reislere gelince: Azalar avukatlık 
yapıyor da reisler neden yapamıyormuş? (gürüHrüler) 
Ben azaların yapmalarıma da taraftar değilim. Reis
ler ile aza arasında şu fark var : Bir kısmı karar ve
rir, bir kısmı da yani reis icra eder. Binaenaleyh aza
ların fevkimde olan reisin icra memurluğu vardlır. İc
ra memurluğu en dehşetli bir farktır. Onun için bele-
dFye reisleri avukatlık yapamazlar. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, belediye 'reis
leri avukatlık edebilsin mi, edemesıin mi? Bunun tef
siri evvelce buradan geçmişti. O zaman esbabı muci
be serdeıdilmişti. 

Dahiliye Encümeni de aynı esbabı mucibeyi ser-
dtttiği için arkadaşlar itiraz ediyorlar. Bemdlenizce es
babı mucibeden evvel İsmet Beyefendinin şekil ve esas 
hakkında dermeyan ettiği fikir en doğru fikirdir. Be
lediye reisleri aza mıdır, değil midir? AVukaltlık hak
kındaki Kanunun dördüncü maddösiinde yazılmış; 
(Mecalisi resmiye müntehap azalıkları ile 'bilumum 
müessesatı hayriye ve maliye ve ticariye heyeti idare 
ve mecalisi ilmiye azalıklarındlam ve devairi resmiye 
dava vekâletinden ve /ilah...) şimdi 'bunlar mecalisi 
resmiye azası mıdır değil midir? Tefsir edeceğimiz 
'burasıdır. Eğer burasını tefsir edecek olursak, beledi-
ve reislerine aza dersek kanunen avukatlık yapabi
leceklerdir. Aza değilse yapamayacaklardır. Şayet tef
sire nazaran yapmaları lâzım geliyorsa Avukatlık Ka
nununa bir madde tezyİ'li ile bu mesele halledilmiş 
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olur. Bendenize kalırsa belediye reisleri .aza meyanın-
dan intihap olunmakla beraber reis 'bulundukları müd 
tetçe icra memurudurlar. Azalığın fevkinde icra me 
murluğu vazifesini görüyor demektir (Doğru sesleri) 
Onların aralarından intihap edilmesinin sebebi de ma 
lumu âliîeridirki daha ziyade halkçılık olsun diyedir 
Yoksa belediye reislerinin sırf icra memuru oldukla
rına delil, şenreminleri de mansuptur ve belediye re-
ıjsıi'diir. Aza meyanından değildir. Aynı makam, aynı 
vazife ve aynı salâhiyettir. Gördüğüme ve vuku bu
lan neşriyata nazaran Meclisli Âliye geleceik Belediîyer 
Kanununda dahi aynı şekil teklif ve takip edilmekte
dir. Yani arz edeceğim nokta, bu muvafıktır veya de
ğil tarzında değildir. Bu ayrı bir mesele, bir noktadır. 
Belediye reisleri azalığın fevkinde bir sıfatı daha ha-
izdirlerki icra memurudurlar, icra reisidirler. 

MUSTAFA FEVZt BEY (Konya) — Belediye re
isleri memur değildir. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Hükümet memuru 
demedim hocam. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hoca 
Efendi ıiyi bilsinler hem memurdur, hem ahalinin ve
kilidir. Belediye reisleri de aynıdır. 

VEHBt BEY (Devamla) — Belediye reisleri ic
ra memuru olmak sıfatiyle aza meyanından inıtiihap 
olunmak suretiyle ayrıca 'bir sıfatı haizdirler ki o iti
barla Avukatlık Kanunu onu avukatlık etmekten 
meneder. Bendenize kalırsa belediye reislerine, bir de 
amelî kısma geçelim, amelî kısmıma geçince belediye 
reislerine memleketitnizde şimdi dlaha bîr çok vazalif 
tevdii ettikten ve şunu bunu da kendilerinden bekle
dikten sonra fazla olarak digin avukatlık edin demek 
doğru değildir. Zaitten şekil de onu gösteriyor. Dahi
liye Encümeninin şekli tefsiri muvafık değildir diye
rek bir karar vermekten ise azalar ve reis halkkında 
bütün bu noktalar tavzih edilmek üzere DaMliye En
cümenine havale edellim, müzakere etsin. Onları tav-
zifoan getirsin, bir çok tefsire mahal kalmasın, bu 
zaten tavzihen tefsirdir. Yani belediyelerde belediye 
azaları avukatlık yapabilir. Belediye aleyhinde yap
mamak şartiyle, reis yapamaz, belediyeyi temsilen 
bulunabilir. Bir avukat 'belediye reisi olmuş yarın be
lediyenin aleyhinde bulunabilir. Biz burada; alelıtlak 
iştigal edemez deyince, yarın bir tefsire dalha ihtiyaç 
hasıl olur. Acaiba belediyeyi temsil edebilir mi ede
mez mü? Diye bunları tetkik etsinler, ona göre katî 
ve şekle muvafık bir tedbir olmak üzere Dahiliye En-
cümenline iade edelim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
belediye reislerinin avukatlık yapıp yapamıyacağı hak

kında şimdiye kadar söz söyleyen arkadaşlarınız üç 
noktadan ba'his buyurdular. 

Birincisi memurdur dediler, ikincisi) nüfuzdan bah
settiler. Üçüncüsü dediler ki icra vazifesi vardır, 
Efendiler; evvelden birincisine cevap j vereyim. Bele
diye reisleri memur değildir. Elimizde| Memurin Ka
nunu vardır. O kanunda Belediye rejslerinin memur 
olduklarına dair sarahat yoktur. Memurun kimler ol
duğuna dair kanun vardır. Tafsilât vardır. Eğer me
mur ise amiri kimdir, nasbi kimdir,: hükümet tara
fından tayin edilmiş değildir. Azalar) toplattır, içle
rinden birisini intihap eder. Hükümet tarafından in
tihap edilmiş değildir, hükümet nasjbetmiş değildir. 
Hepsinden sarfınazar, elimizde bir Memurin Kanu
nu vardır, kanuna bakarsak Belediye; reislerinin hü
kümet tarafından tayin edilmemiş olduğunu görürüz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bütçeden 
maaş alır, tevkifat verir. 

MASHAR MÜFİT BEY (Devarnla) — İkincisi
ne gelelim; denildi ki bunlar ve bilhassa Dahiliye En
cümeninin mazbatasında zikredildiği | veçhile, bunlar 
memleketin sahibi salâhiyet ve nüfu^ zevatı imişler. 
Binaenaleyh mahkemeler üzerinde haizi tesir olurlar-
mış. Ben bu tabiri Cumhuriyet maihakimi için bir 
tahkir addederim. Eğer Cumhuriyet mahkemeleri şu
nun bunun tesiri altında icrayı hüküm edecekse mah
keme yoktur. O zaman efendiler, rica ederim, bizde, 
salâhiyeti icraiye ve teşriiyeyi haiz (zevatız, bize de 
avukatlık etmeye cevaz vardır. (Bizdej yoktur sesleri). 
Bize müsaade oluyor da Belediye reislerine ne için 
olmuyor? Bu neye benzer biliyor mujsunuz efendiler? 
Büyük Millet Meclisi azası avukatlık tder de reis ede
mez. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) I— Edemeyecek; 
kanun var. \ 

.MASHAR MÜFİT BEY (Denizlij) — Yoktur be-, 
yim, yoktur. Demek oluyor ki, bir k'ejre memur değil
lerdir. İkincisi icra memuru diyorsunuz. Arz ettiğim 
gibi biz daha büyük salâhiyeti haizindir. Bize nispe
ten icra memuru da değildir. 

Tefsir meselesine gelince salâhiyeti haizdir. Bu 
kanunu katiyen kabul etmem. Mahakjim tesirden aza
dedir. Binaenaleyh Adliye Encümeninin kararı mu
vafıktır. 

Sonra efendiler biliyorsunuz ki, jBelediye reisleri 
elbette memleketin münevver adamlirı olacaktır. El
bette dava vekilleri mekâtibi âliye mezunudur. Elbet
te o memleket istifade edecek. Eğfcr böyle tahdit 
edersek zannederim ki, memlekette [muvafık Beledi-
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ye reisleri bulamayız. Mademki Belediye reisi ve aza- , 
lan memur değildir. Ve delil olarak Memurin Kanu
nu gösteriliyor. Mademki Cumhuriyet adliyesi tesir
den azadedir. Buna kaniiz. Hiç şüphesiz tesir icrasını 
da kabul etmiyorum. Mademki bunlar halk tarafın- ı 
dan intihap edilmiştir ve hiç bir nasibi yoktur ve 
mmeleketin en münevver adamlarıd-r. Bunları tahdit 
edersek zannederim ileride iyi Belediye reisi bula
mayız. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Belediye işleri | 
ne .oluyor? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Evvelâ İs-
met Beyin şekil hakkındaki itirazlarına cevap vere- j 
ceğim. Filvaki şekli tefsiri biraz tavzih etmek lâzım- j 
dır. Bunun için biraz daha eski misalleri aramak lâ- i 
zımdır. Vaktiyle Şûrayı devletin olduğu zamanda j 
tefsir şekilleri vardı. Onlar ayrıca fıkrai tcfsiriye ya- j 
parlar. Meseleyi bizatihi doğrudan doğruya tadil eder, j 
esbabı mucibesiyle tcfsiriye ne ise onu dermeyan j 
ederler. Mazbata halinde çıkarırlardı ve Büyük Mil- | 
let Meclisinin de ilk defalarda tefsiri aynı surette idi. j 
Evvelki tefsirlerimizi derhatn buyururlarsa tefsirleri- j 
miz daima mazbata halinde yapılmıştır. Kanunların i 
mukayesesi yapılmıştır. Neticesi yine ayrı bir fıkra ; 
ilâve edilmek şartiyle yapılmıştır. Fakat yine zanne- ': 

diyorum ki, arkadaşların dermeyan ettiği lüzum üze- ! 
rine böyle bir mazbata halinde meseleyi derhal kav- \ 
ramak, ihata etmek mümkün olmayacaktır. Bir fıkra \ 
yapılsın, kanunlar nasıl ki bir fıkra halindedir Tef- ' 
sirler de bir fıkra halinde yapılsın denildi, Meclisi 
Âli kabul etti. Ondan sonra tefsirleri fıkra halinde çı- ! 
karmak teamül oldu. Asıl mesele bunları tafsil eden j 
fıkradır. Her ne ise. Buna binaendir ki, biz de maz- \ 
hatamızda lâzım gelen tafsilâtı verdikten sonra asıl j 
meseleyi halledecek noktasını kısaca : Belediye reis- j 
leri riyasetleri müddetince avukatlıkla iştigal edemez- i 
ler dedik ve bu suretle Meclisi Âlinin tuttuğu teamül j 
ve gösterdiği arzuya muvafık harekette bulunduğu- i 
muzu zannediyorum. İsmet Beyefendi esas hakkında j 
mütalaada bulunmadılar. Şekil hakkındaki mütalaa- j 
larına cevap verdikten sonra muhterem Musa Kâzım 
Beyin esas mesele hakkındaki itirazlarına arzı ce
vap edeceğim. Azalıkla riyasetin farkı olmadığını | 
söylediler. Rica ederim, Belediye azalığıyia riyaseti- j 
nin ne kadar farkı vardır? Aza haftada iki saat gelir ! 
veyahut da gelmez, nihayet intihap edilir, onun bir | 
azalık sıfatı vardır. Nihayet reyini verir. Meclis içti
ma edeceği zamanlarda gelir, reyini verir. Halbuki 
Belediye reisleri bütün belediyeye taalluk eden ka
nunların icrasına âmil ve salâhiyettar, hükümetle mil- ] 
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let arasında belediye işlerinden naşi mutavassıt, 
memleketin münevver bir ferdi-ve bundan maada da
ima hükümetle halk arasında her hangi mesailin halli 
ve icrası dolayısiyle vazifesinin başında bulunması 
lâzım gelen zattır. Yalnız Dahiliye Encümeninin maz
batasında bir şey iki defa tekrar edilmiştir. Tesir ve 
teessür ki bir kısım arkadaşlar şekli tahriri itibariyle 
ona itiraz etmişlerdir. (Her gûna tesir ve teessür) 
halbuki teessür kalkmış tesir oradan iki defa yazıl
mış. Arkadaşlar o noktadan bir mana çıkarıyor. Hal
buki demiyoruz ki, mahkemeye tesir eder. Tesir de
yince Belediye reisi mahkemeye tesir edemez. Elbet
te Cumhuriyetin adliyesi, Cumhuriyetin mahkemesi 
tamamiyle tesirden fariğdir. Onlar bitaraftır. Onlar 
kanun hükmüne göre hareket ederler, bunu kabul et
mekle beraber onlar da insandır elbette melek değil
dirler ya... Belediye reisleri vazife ve salâhiyet itiba
riyle memleketin elektiriğine, tenviratına, suyuna hâ
kim, memleketin susuna hâkim, busuna hâkim. Ona 
bunları kanun bahsetmiştir. Onun şahsı değildir. O 
da bir ferttir. Fakat kanun verdiği salâhiyetlerin ic
rasına geçtiği zaman tesir ve teessürden hali değildir. 
Etrafındaki yapacağı- işler ve muhiti itibariyle tesir 
ve teessürden hali olamaz. Binaenaleyh Dahiliye En
cümeninin mazbatasında ifade ettiği bu noktayı bu 
kürsü âliden tekrar arz etmekte hiç bir mahzur gör
memekteyiz. 

Belediye reisleri riyaset vazifesinde bulundukları 
zamanlarda icra ettiği vazife ve millete izafe ederek 
yapmış olduğu vazife itibariyle tesir ve teessürden 
hali değildir. Avukatlık Kanununun dördüncü mad
desinde deniyor ki, (Meclisi resmiye müntahap aza-
lıkları ile bilumum müessesatı bahriye ve maliye ve 
ticariye heyeti idare ve mecalisi ilmiye azalıkların-
dan ve devairi resmiye dava vekâletinden ve darül
fünun ve Mekâtibi âliye müderris ve muallimliği ile 
mekâtibi saire hukuk ve iktisat ve içtimaiyat muallim
liklerinden maada hiç bir hizmet ve sanat avukatlıkla 
içtima edemez) işte şu maddesinde Belediye azalığı 
ile Belediye reisliği beraber midir, değil midir? Bura
da pekâla diyebilirdi ki, beraber değildir. O vakit va-
zn kanunun derhal hatırına gelebilirdiki Belediye re
isleri de avukattık edebilirler. Burada tadat ettiğ'miz 
şeyler tetkik buyurulduğu takdirde öyle sıfatları, öyle 
hizmetleri almıştır ki, vazıı kanun, meselâ Hukuk mü
derrislerini almış; onun serveti, sermayesi sırf ilmidir. 
İlmini dava vekâleti sıfatiyle icra ve ifa edebilir. Bele
diye azasının sıfatı resmiyesi, müntahap aza olmaktan 
başka hiç bir şey değildir. Binaenaleyh onun da dava 
vekâleti icra etmesinde mahzur yoktur demiş ve kabul 



t : 21 3 . 1 . 1927 C : 1 

, mi meşgul diyecekler. Bu reisliği yapacak zat evsafı 
lâzimeyi haiz Mektebi Hukuktan mezun ise avukatlık 
yapsın. Ondan istifade etsin, Belediye reisliğini kabul 
etmesin. Bir birimizi aldatmayalım. Kabul ettikten 
sonra bu sıfatlardan birisi diğerini tervice biraz alet 
olabilir. Yani iki karpuz bir koltuğa sığmaz. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar; 
her hangi iki şey yekdiğeriyle sebepte birleşirse neti
cede de birleşir. Bu katî, iptidaî ve herkesin bildiği bir 
şeydir. Memur avukatlık yapabilirini? Yapamaz, ne
den? Çünkü memuriyet nüfuzunu suiistimal ihtimaline 
binaen - Memurlarımızdan böyle bir şey ümit etmiyo
ruz, ama vazıı kanun bu ihtimalleri göz önüne alır. 
Nüfuzu memuriyetini fena yollara kullanmak ihtima
line binaen memur avukatlık edemezde acaba Beledi
ye reisleri neden eder? Belediye reisleri haiz olduğu 
nüfuzu aynı suiistimal vadelerine doğru sevk edemez
ini? Eder. Onun için avukat olması caiz değildir. Ta
lât Beyin çok güzel anlattığı veçhile memleket baştan 
aşağı bir harabedir. Belediye işleri bir, iki, üç değildir. 
İş başlarından aşmıştır. Bu kadar işi göremezken bir 
de avukatlık yapar derseniz hiç bir iş görülmesin de
mektir. Yol yapacaktır; vesaiti nakliye komisyonunda 
bulunacak, bilmem ne komisyonunda bulunacak, 
şunda bulunacak, bunda bulunacak, tenvirat yapacak, 
harap memleketi imar edecek sonra gidecek mahke
mede avukatlık yapacak, bu olamaz. Sonra Belediye 
reisleri halkı vekâleti umumiyesini haizdirler. Benim 
vekâleti umumiyemi haiz olan bir adam bir şahsın 
vekâleti hususiyesini alarak mahkemede hasım olarak 
karşıma çıksın bu olur mu? Bu mantıkî bir şey midir? 

MASHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mebuslar ne-
i ye oluyor? 
I BESİM ATALAY BEY — Yapmasınlar efendim. 
1 Kim diyor onlara yapsın? İlk Meclisin yapmamaları 

hakkında kararı vardır. 

etmiştir. Sonra tadat ediyor. Mekâtibi âliye müderris
liği, hukuk müderrisliği, iktisat ve içtimaiyat muallim
liği ve saire, bunları da tadat ediyor. Bunlar belediye 
işlerine teşbih edilecek iş görebiliyorlar mı? Hatta be
lediye işlerinden ikinci veya üçüncü derecede sahibi 
salâhiyet bir zat olsun da ona dava vekâleti salâhiyeti 
verilsin hepsini tadat etti. Memleketteki bitaraflığı, 
muhiti içtimaiyesinde hiç bir şeye tesir yapmayacak, 
o avukatlık yapacak şu sanatı vardır. O sanatı mani de
ğildir. Binaenaleyh mahzur yoktur. Vazıı kanun bunu 
kabul etmiştir. Şu sarahat karşısında belediye işleri 
yok, azalık var. Fakat belediye reisleri de müntahap 
azadır. Ve asil olan azalıktır. Yalnız riyasete geldiği 
vakit riyaset sıfatı üzerinde bulunduğu zamanlarda, 
sarahati kâmile vardır, avukatlık edemez. Şu halde 
Dahiliye Encümeninin noktai nazarı pek musiptir. Ve 
fıkrai tefsiriyede Büyük Millet Meclisinin tuttuğu tea
müle muvafıktır. Böyle kısa bir fıkra halinde çıkmış
tır. Böyle kabul edilmesi lâzımdır. Şayet bundan son : 

ra bir karar ittihaz buyurursanız, şu şekilde olacaktır 
diye; elbette Dahiliye Encümeninin ona tebaiyet eder. 
Bundan sonra tefsirlerini o şekilde çıkarır. 

İSMET BEY (Çorum) — Şu halde, Dahiliye En
cümeni, Belediye reisliğini avukatlıkla kabili içtima ol
mayan bir sıfaıt ve sanat mı telakki ediyor? Hulkuık bu 
hukuktur. Maziye, müstakbele, hale ait olarak ver
mek... Tesir ve teessür esbabı mucibedir, yoksa tea
mülden bahsetmedik. 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Vasıl olmak 
istediğimiz netice şudur : Belediye reisleri avukatlık 
edebilirmi, edemezlermi? Belediye reisleri avukatlık 
edemezler. 

TALAT BEY (Ardahan) — Efendim, lüzumu ka
dar izahat verildikten sonra bendeniz fazla söz söyle
meye lüzum görmüyorum. Yalnız Belediye reisleri, 
memur mudur, icra memuru mudur? Müteessir olur-
mu, olmazmı? Yalnız söylenmeyen bir şey varki bizim 
memleketimiz baştan aşağıya kadar harabezardır. Ye
ni Belediye Kanunu Belediye reislerine mühim vazi
feler tevdi ediyor. Hatta bendeniz mühim bir Belediye 
reisini riyaset vazifesini gece gündüz çalıştığı halde 
tamamiyle ifaya muvaffak olacağından şüpheliyim. 
Yanına bir muavin almak ihtiyacındadır ve zaten çok 
yerde alıyorlar. Böyle olduğu halde öteden beri müh
mel bırakılmış belediye işlerimiz var iken ve harbi 
ahîr de memleketin bir kısmını harabezara çevirmiş 
iken, Belediye reisi bu memleketi imaramı çalışmalı, 
yoksa arandığı vakit mahkemedemi bulunmalı? 

Bir yerde bir yangın olsa ve Belediye reisini ara
mak lâzım gelirse, efendim mahkemede müdafaa ile-

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Beledi
ye raslemin avukatlık yapabilip yapamıyacakları 
hususunda bu kürsüde son söylemen, sözsler ve Dahi
liye Encümenimin esbabı mucibe mazıbaitası esas iti
bariyle belediye rdslerinin avukatlık yapmasına iş
leri manidir şeklindedir. Evet o esası kabul edecek 
olursak ben de kabul ederimi. 

Muhterem arkadaşlar tarafından söylenen söz
lere göre ıBeliediiye reislerine tahmil ve tevdii olunan 
işler o (kaıdar çoktur ki avukatlıkla (iştigallerine ma
nidir. O esbabı mucibe ile bir karara varmak ister -

| sek ben de kabul ediyorum. Fakat o zaman kaınu-
i nu tef sür edecek değiliz, tad'M edeceği?. O esbabı 
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mucibe ile tefsir cihetine gidemeyiz, tadil ederiz. 
O noktaya, arz ettiğim gjilbi, belki ben de muvaf-
faıkat ederim. Fakat Belediye reisleri memur mu
dur, değil midir? Bu oiıheiti Memurun Kamunu hal
letmiştir. Yani mlemur değildir. Sonra mıalhakim 
üzerinde İcrayı tesir öder mi etmez mi? Bu bir me
seledir. Bu kürsüden bir kazanın, bir v&lâ yetin Mec
lisi ıbeladıiısıi reislinin hâkimler üzerinden icrayı tesir 
eder korkusiyle avukatlıktan mıenedîlmesi, bizi mah-
kemelerimliz ve adaletimiz hakkında şüpheye düşü
rür. (Neden sesleri) Bıen, bir kaza veyaıhut bir 
vilâyet meislisi beledî relisinin hâlkÜmlbr üzerinde icra
yı tesir edeceğimi aklımıza getirisek dahi kitaba, kâ
ğıda geçirilmesini doğru görmüyorum. (Handeler) 
Arz edeyim Beyefendiler; bugün yarın Adiye Vekili 
olimaya namzet biır çok arkadaşlar mahakliimdie avu
katlık ediyorlar. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yapmamalı. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Evet yap
mamalı. Eğer yapmamalı merkezinde ârâyı umu
miye temerküz ediyorsa o zaman derhal bir teklifi 
kanunî yapılır. Derhal ben de muvafakat ederim. 

TALAT BEY (Ardahan) — Bu da tefsiri tadilidir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Necip, bü
yük bir milletin vekâleti âmmesini, teşrii sıfatı haiz 
olan ve yarın Başvekâlete veya her hangi bir vekâ
lete namzet bulunan bir zait için avukatlık mahzurlu 
görülmüyor ve buna müsaade etmiiş bulunuyor uz da.. 

AVNİ PAŞA (Cebelibereket) — Birindi Mecliste 
buna dair karar vardır. (Gürültüler) 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Son Avu-
ıkatlık Kanunu müsaade etmiştir Beyefindi. İsterseniz 
tadil edelim. Yani kanaati zatiyesi o merkezde bulu
nan arkadaşlar, esbabı ımucibesiıylte bir lâyiha versin
ler, müzakere edelim, ben de iştirak edece
ğim. Fakat; elhaletüazihi arz ettiğim, eslbap 
ve şeraiti haliz olan zevat avukatlık yapabilir. 
Ben Beedliye reislerinin kıymetlerini tezlil kas-
düıyle değitl, flalkat; hatta teşrii sıfatı haiz alanlar 
değil Beyefendiler; avukatlık yapan zevatı bir kere 
gözden geçirecek olursanız öyle mevki öyle kudret, 
öyle nüfuz sahibi insanlar var kli Belediye Rdiislerini 
gölgede bırakırlar. Bir çok siyasi vazaifi üzerine al
mış, icrayı tesirde belki daha çak müessir alacalk 
ikimseler avukatlık yapıyor Beyefendi. Onda mah
zur görmüyüorisunuz da Beledye reislerimde mi görü
yorsunuz? Yalnız Talat Bey arlkadaşımrz ve gerek 
diğer muhterem arkadaşlarımız çok makul esbabı 
ıraucibeyi ileri sürdüler. Belediye reislerine tevdi olu

nan vazaif o kadar çok o kadar ağırdırki avukatlıkla 
iştigalleri deruhte ettikleri vazifelerinin icrasına ma
ni ölür şeklinde bir şey yapar dia rnenedersek kabul 
ederim Yaksa Belediye reisi müntahaptır. Riyasete 
ide yine müntehap bir heyet tarafından intihapla ge
liyor. Hiç kimsenin bunun üzerinde müdahalesi 
yoktur. Eğer Belediye reislerinin avulkathlk icrasını 
memleketin menafiine muvafıJk bulunuyorsa bu mad
deyi tefsir değil, tadil edelim. Ben de muvafakat ede
rim. Yoksa tefsire ihtiyaç yoktur. 

REİS — Efendim, müzakerenin kıyafetine dair 
takrirler var, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Dahiliye Encümeni mazbata

sının reye konulmasını teklif ederim. 
Çorum 

İsmail Kemal 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın reye konulmasını 

dilerim. 
Artvin 
Hilmi 

Riyaseti Celileye 
iMüzalkere kâfidir. Dahiliye Encümeni mazbatası

nın reye konuillmasımı teklif eyleriz. 
Malatya Bsıkişehir 
Hilmi Ali Ulvi 

Bolu Aksaray 
Cevat Abbas Besim Atalay 

Riyasetti Celileye 
Müzakere kâfidir. Dahiliye Encümeni mazbata-

sımın reye konmasını teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, kifayet aley
hinde söyleyeceğim. Efendim, mesele tenevvür et
medi 'ki, hâlâ biz Belediye azası avukatlık edebilir 
mi edemez mi? Bunun üzerinde geziyoruz. Ka
nunda zaten Belediye azaları edebilir, reisleri ede
mezler diye sarahat vardır. Hatta müzakereye bile 
ihtiyaç yolkıtur. Dördüncü maddeyi bir kere daha 
lütfen okuyalım. 

Dördüncü madde — Mecalisl resmiye müntafoap 
azahkîarı ile bilumum müessfâsatı hayriye ve maliye 
ve ticariye heyeti idare ve mecalM ilmiye azalik-
larından ve dbvairi resmiye dava vekâletinden ve Da
rülfünun Ve Mekâtüibi Âliye müderrisi ve muallimliği 
ile mökâtM satire hukuk ve iktisat ve içtimaiyat mu
allimliklerinden maada hiçbir hizmet ve sanat avu-
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katlıkla içtima edemez. Avukatlar bizzat her nevi 
muamelei ticariye icrasından memnudurlar. 

Belediye reisi edelblür demiyor. Edebilecekleri 
sayıyor. Onun haridndlekilier edemezler. Müdafaa 
eden arkadaşlara soruyorum. Belediye reisi mi di
yorsunuz, Belediye azası mı? 

Belediye reisi diyorsunuz. Demek bunun unva
nı rıefetir. Tefsire lüzum yoktur. Edemezler ves
selam. Binaenaleyh bu cihet tenevvür etmelidir. 
Madde sarihtir. Mazhar Müfit Bey bizimle muka
yese edüyıorıdü. Dördüncü madde sarihtir Belediye 
reisleri yoikifcur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Haisan 
Fehmi Beyefendinin de mütalâasından anlaşıldığı 
veçhile encüımen de buna taraftardır. Yalnız tefsir 
şeklinde değil. Kalnun taJdli edişin diyor. Müsaade 
buyurulıursa bu kanun encümene gitsin ve mu ad dil 
bir kanun olarak gelsin. 

REİS — Telklif yapınız. 

TALAT BEY (Ardahan) — Uzatmıyalım efen
dim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldırışın... 
Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler vardır. Dört 
tanesi Dahiliye Encümeni mazbatasının kabulü hak
kındadır. Biri Dahiliye Encülmenli tefsirinin başka 
tarzda yazılmasıdır. Encümene iade edilmesi hak
kındaki takrirleri okuyoruz: 

Riyaseti Oelıileye 
Cereyan öden müzakereden anlaşılıyor ki Adili--

ye Encümeni Belediye reislerinin avukatlık yapma
larına taraftar değlidir. Kanunun ona göre tadilini 
raübeyyin bir madde yapılmak üzere Encümene 
iadesini tdklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Cellileye 
Dahiliye Encümeninin tefsiri kanunu tadil mahi

yetindedir. Kanunun ruhuna uygun bir tefsir yapıl
mak üzere mezkûr encümene havalesini teklif ede
rim. 

Konya 
Naim Hazım 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin takriri, 
bu tefsir mazbatasının DahlMiye Encümenine iadesi 
hakkındaldiıır. Konya Mıdbulsıu Nalilm Hazım Bey de 
Dahiliye Encümen/ine gitsin, fakat tefsir başka şe

kilde yapılsın diyor. Dahiliye Encümeninin maz
batası mevzubahis olduğuna göre Süljeyman Sırrı 
Beyin maksadı Dahiliye Encümenine gldüp tefsir 
şeklinden ziyade muaddil bir madde şefinde geMn 
diyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Madde şek-
! 

ilinde olursa Encümene gliıtmeslilne hacet; yoktur. 
REİS — Kanun tadili şekMnide teklif edilmek 

üzere Süleyman Sırrı Beyin takririni kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kaibul etrniyenler lütfen el kal
dırsın... Süleyman Sırrı Beyin teklifli kibul edilme
miştir. 

Naim Hazım Beyefendi; takririniz benim anladı
ğım gibi midir? (Ruhu kanuna muvafık tefsir) diyor
sunuz. Yani kanun şeklinde değiil mi? 

NAİM HAZIM BEY (Kanıya) — ; Tefsir değil 
tadili mahtiyeltfadediır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. (Belediye reisliği aralıktan 

maada bir hizmet ve vazifeyi haiz olduğundan avu-
katlık'la içtima edemez) suretinde bir kararı tefsiri 
iittihazını teklif ederim. 

3 . 1 . 1927 
Ergani 

İhsan Ham i t 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ A H M E r HİLMİ BEY (Kayseri) j — Encümen 
bunu kabul eder. Esasa tealluk etmiyoi. İzahat ve
riyor. 

REİS — O halde fıkrai tefsiriye budur. Encümen 
de bunu bu tarzda kabul ediyor. O halde bu fıkrai 
tefsiriyeyi reyimize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın..-. Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuri
yeti beyninde akdolunan muhadenet muahedename-
sinin tasdiki hakkında (111019) numaralı kanun lâ
yihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REİS — Naim Hazım Beyin teklifini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen öl kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilrne-
miştıir. Şimdi Dahiliye Encümehıi mazbatasını reye 
koymazdan evvel İhsan Hamit Beyin bir teklifi var
dır. F.krai tefsiriye şu şekilde olsun diyor. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Bey
ninde Akdolunan Muhadenet Muahedeııanıesiııün 
Tasdlci Hakkında (1/1019) Numaralı Kanun Lâyi

hası ve Hariciye Encümeni Mazbatası. 

Türküye Cumhuriyeti 
Başveikâlet 

Kalemi. Mahsus Mudi ri yeti 
Adet 

6/48911 
15 Kânunuevvel 1926 

Büyük Millet Meclisli Riyaseti Ceililesine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti 

beyninde 29 Haziran 1826 tarihinde tanzim ve imza 
olunan muhadenet muahedenaımesinin tasdikli hak
kında Hariciye Vekâleti celilesince tanzim edilen ve 
İcra Vekillileri Heyetinin 8 Kânunuevvel 1926 tarihli 
içfciimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanım lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının 
musaddalk sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurullmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni 

21 . 12 . 1926 

Hariciye Encümeni Mazbatası1 

Riyaseti Celtileye 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti 

beyninde 29 Haziran 1926 tarihinde tanzim ve im
za olunan mıuhadenet muahedena:mesin>in tasdiki hak
kında Başvekâletin 15 Kânunuevvel 1926 tarih ve 
(6/4841) numaralı kanun lâyihasiyle esbabı mucibe 
mazbatası tetkik ve müzakere olundu. Encümenimiz, 
mezkûr ıkanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatası
nın aynen tasvip etmiş oîlmaıkla Heyeti UmumOyeye 
arzına karar verdi. 

Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Menteşe Mebusu İstanbul 

Şükrü Kaya Ahmet Muhtar 
Kâtip Aza 
Bcüu Nebi Zade Hamdi 
Aza Aza 

Mehmet Nuri 
Aza Aza 

Ağaoğlu Ahmet Yusuf Kemal 

Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Türlkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 

Cumhuriyeti arasında 29 Haziran 1926 tarihinde Ro-
ma'da imza olunan muhadenet muahedenamesi ka
bul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden itibaren muteber 
olan işbu kanunun icrasına İcra Vekillileri Heyeti me
murdur. 

8 Kânunuevvel 1926 
Başvekil Adiliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 

Müdafaal Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Mustafa Necati Behiç 
Ziraat Vekili Dahiliye Vekili 

Mehmet Sabri M. Cemil 
Hariciye Vekilli Maliye Vekiili 

Doktor Tevfik Rüştü Mustafa Abdülhalik 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Velkili 
Mustafa Rahmi Doktor' Refik 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Ara
sında Münakıit Muhadenet Muahedenamesi. 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti diğer taraftan 
Arjantin Cumhuriyeti aralarında samimi dostluk ra
bıtalarını tesis ve ta'kviiye arzusu ve işbu münaseba-
tın teessüsü her iki milletin ümran ve refahının te-
zayüdüne hadim ollacağı kanaatiyle bir muhadenet 
muahedenarnesi akdine karar vermişler ve bu husus
ta murahhasları olmak üzere : 

Türkiye Reisicumhuru, 
İtalya Kralı hazretleri nezd'nde Türlkiye fevkalâ

de murahhası ve Büyük Elçisi Suat Beyi, 
Arjantin Reisicumhuru, 

İtalya Kralı hazretleri nezdiinde fevkalâde mu
rahhas ve Ortaelçi Doktor Fernando Barezi, 
Tayin buyurmuşlardır. 

Müşarünileyhim a usulüne muvafık görülen salâ-
hiyetnamderini yekdiğerine badettebliğ ahkâmı atiye-
yi kararlaştırmışlardır : 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında ve kezalik tarafeynin tebeası 
beyninde nakabili nakz ve ihlal sulh ve müsalemet 
ve samimî ve damirnî muhadenet mevcut olacaktır. 

Madde 2. — Tarafeyni âliyeynıi alddeyn, ikıi dev
let arasında hukuku düvel esasatına tevfikan müna-
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sebatı siyasiye ve şehbenderimin tesisinde mutabıktır
lar. Ve her birimn diplomasî ve şehbenderî mümes
sillerinim mütekabiliyet şartiyle tarafı diğer memle
ketinde hukuku umıumiyei beynelmileliye esasatr 
umumiyesiyle vaz ve tayin edilmiş oian muameleye 
mazhar olacağını müttefikan tasdik ve teslim eder-
le,'. 

Madde 3. — İşbu muahedemame tasdik edilecek 
ve tasdiknameler sürati mümkine ile Roma'da teati 
olunacaktır'. Muahedenaıme tasdiknamelerin teatisin
den on beş gün sonra mevkii meriyete girecektir. 

Tasdiken lilmekal tarafeyn murahhasıları işbu 
muaheden'ameyi imza ve tahkim eylemrişlerdir. 

29 Haziran 1926 tarihinde Roma'da birer nüsha
sı düveli mumziyeden herbirine tevdi edilmek üzere 
itki nüsha olarak tanzim kılınmıştır. 

İmza İmza 
Su'at Fernamdo Barez 

REİS — Efendim, bunun müstacelen müzakeresi 
teklif ediliyor. Müstaceılen müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edümiştıir. Heyeti umum iyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İz
mir) — Efendim; bu muahede geçen sene tasdik bu
yurduğunuz Amerika'yı cenubî hükümetlerinden Şili 
ile akdedilen muahedenin aynıdır'. Diğer emsaü mu-
hademet muahedeleri mucibince malk&bili tezelzül bir 
surette münasebatı düveliyenin esasına aittir. Şimdi
ye kadar Meclisi Âli'm'n kabul ettrği esasaîa muva
fıktır. Amerika'yı cenubî devletlerinden ikincil si ile 
dîan muahedeyi tasdiki âlimize arz ediyoruz. Aynı 
zamanda Meksika ve Brezilya devletleriyle de ya
kında müzakere açılmakta olduğunu bu vesile ile arz 
ediyorum. (Kabul sesleri). 

REİS — Maddelere geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Ara
sında Münakit Muhadenet Muahedenamesinin Tas

diki Hakkında, Kanun. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 29 Haziran 1926 tarihinde Ro
ma'da imza olunan muhadenet muahedenamesi ka
bul ve tasdik olunmuştur. 

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

Madde 2. — Tarihi neşrinden itibaren muteber 
olan işbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şimdiye 
Ikadar iki madideyi bir maddeye sıkıştırmak teamül 
değildi. İki madde bir maddeye girmiştir. Ayırmak 
lâzımdır, 

REİS — Muhtar Beyefendi, Süleyman Sırrı Be
yin, iki madde bir maddede gösterilrhiiştir, yine iki 
madde olarak yazahm, diyor. Şimdiye kadar yap-
tığimız .kanunlardaki teamülümüz öyledir. 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET MUHTAR BEY (İstanbul) — Pekâ
lâ kabul ediyoruz. 

REİS — Nasıl ayıracaksanız yapınız. 
Madde 2. — İşbu kanun- neşri tarihinden muıte-

b Erdir. ' ~" 
Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve

kile memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Maddemin bâlâda olduğu gibi iki i madde olarak 

yazılmasını teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleynıah Sırrı 

(icra Vekilleri Heyeti sesleri). 
REİS — İ'klinci maddeyi Süleyman Sırrı Bey bu 

şekilde teklif ediyor. İstanbul Mebusu Muhtar ve 
-Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beylerin de takrirleri 
vardır : 

Riyaseti Celüeye 
İkinci maddenin aşağıdaki veçhile i ikiye tefrikini 

teklif ederiz. 
Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute

berdir. 
Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
İstanbul Denizüii 
Muhtar Haydar Rüştü 

REİS — Efendim; ikinci maddeyji (İşbu kamun 
'tarihi neşrinden muteberdlir.) şekrinidie j'ka'bul edenler 

! 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler ljlütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi de : (İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur.) Şeklinde i kaibul edenler 
lütfen el kaldırsın... Ka'bul etmeyenler; lütfen el kal
dırsın... Kabuî edilmiştir. 

Heyetli umumiyesinli tayini esami ife reyinize arz 
edeceğim. Ka'bul edenler beyaz; kabul gitmeyenler kır
mızı rey varakası versinler. Bir taraftan da müzake
remize devam edeceğiz. 
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3. — Müddeti zarfında nüfus kütüğüne - yazdırıl
mayan mektum kimselerin cezadan aflanna mütedair 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin tefsiri hak
kında (3/762) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Mü
dafaai Milliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Mazbataları okutuyorum. 

Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan mek
tum İktaseîeılin cezadan aiflamna mütedair Kamunun 
'birinci ve iıklinci maddelerinin tefısM hakkında (3/762) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Miliye 

ve Dalı illiye encümenleri mazbataları 

Türkiye Cumıhuriyetli 
Başvekâlet 18.8.1926 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet: 6/3207 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
29 Mayıs 1926 tarih ve 861 numaralı Kamunun, 

her ne sebebe mehni olursa olsun simidi ye kadar nü
fus kütüğüne yazılmamış olanlardan n'eşri tarihinden 
itibaren ıbiimüracaa kayıtlarını ifa dttlifeoeiklerin as
kerî muamelelerinden dolayı zecrî muameleye tabi 
tultulmayıp hem sinlerinin sınıflarına kaydedileciekleri-
ne ve 1341 senesinde nüfus kütükleri yeniden yazılan 
kazalarda, kaydedilen kimseler hakkında da aynı su
retle muamele ifasına diair olan birimci ve ikinci mad
deleri ahkâmının, 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Af 
Kanununun müddeti mehilesi zarfında müracaat et
meyerek ondan sonra ve falkaJt 1341 senesi tahririn
den evvel kaydedilmiş bulunanlar ile 1341 senesi tah
riri! yeniden icra edilmemiş olan kazalarda zuhur eden 
ve kaydedilen mektumine de şamil olup olamayaca
ğının tefsiri hakkında Müdafaai Milliye Vekâletin
den yazılan 12 Temmuz 1926 tarih ve Ordu Dairesi 
yedi bin 'beş yüz yirmi dokuz numaralı tezkerenin 
müsaddak sureti takdim olunmuştur. 

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

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Dahiliye Vekâletinden teklif edilip Büyük Millet 

Meclisinin 12 Mayıs 1926 tarihinde müna'kit 109 nou 
İçtimainin birinci celsesinde kabul ve tasdik edil
diği Cumhuriyet Riyasetinin 1 Haziran 1926 tarih ve 

I (4/494) numaralı tezkeresine atfen işar ve bir sureti 
musadda'kası 12 Haziran 1926 tarih ve (6/2613) nu
maralı tezkereli samileriyîe irsal buyurulmuş olan 861 
numaralı Kanun tamimen kolordulara tebliğ edilmiş
tir. Kanunu mezkûrun birinci maddesi, her ne Sebebe 
mebnli olursa olsun şlm'diye kadar nüfus kütüğüne 

i yazılmamış olanlardan neşri tarihinden itibaren bii-
müracaa kayıtlarını ifa ettireceklerin muamelâltı as
keriyelerinden dolayı zecrî muameleye tabi tutulma
yı p kendi yaşlarımda bulunanların sınıflarına kayde
dileceklerini ve ikindi maddesi, üç yüz kırk bir senesi 
nüfus kütükleri yeniden yazılan kazalarda yeniden 

I kaydedilen kimseler hakkında da birinci madde veç-
I hile muamele İfasını âmir olup 12 Teşrinievvel 1339 

tarlihli ve nüfusu mektumenin de affını şaml bulu-
I nan 358 numaralı Kanunun müddeti mehilesi zarfın

da müracaat etmeyerek ondan sonra ve fakat 341 se
nesi tahririnden evvel müracaatla veya elde edilerek 

i kayıd edilenlerle mezkûr 341 senesi nüfus kütükleri 
j yeniden yazılmamış kazalarda zuhur etmiş ve kayde

dilmiş mek'tümin haklarındaki muamele meskût bıra-
i kılmıştır. Kanunun heyeti umumiyesli nüfusu mektu-
I me haklarında müsaaldei malhsusadan ibaret ve d'ör-
J d'üncü maddesi neşri tarihinden itibaren üç sene müd-
I detle tatbik olunacağını yani kanunun n'eşri tarihin-
I dıen itibaren güzeran lolacak üç sene zarfında müra

caatla kaydedileceklerim üç yüzkırkbir senesi tahriri 
I yapılmış 'kazalar halkından olsun olmasın aftan isti

fade edeceklerini âmir Ibulunmasına nazaran 18 Teş
rinievvel 1339 tarihli Af Kanununun müddetli mehi
lesi hitamından bilitübar üç yüz kırk bir senesi tah
ririne 'kadar kaydedilmıiş 'bulunanlarla üç yüz kırk bir 
senesi tahriri icra edilmemiş kazalar halkından mez
kûr müddetler zarfında kaydedilmliş bulunanların da 
evlâ, bittarik müsaadei kanuniyeye mazhariyetleri mu
vafık olacağı teemmül edilmekte ise de kanunun bu 
hususta meZkût bulunmasına ve istidlal tarikiyle mu
amele ifası caiz görülememtesiine binaen başkaca teb
ligat ifasına kadar bu gibilere de şimdilik müdahale 
edilmemesi ilâveten tebliğ edilrnîştıir. Binaenaleyh ma
ruz efradı mektumenin de kanunun dakei şümulüne 
ithali muvafık olup olamıyacağının Büyük Millet Mec
lisince tefsir ettirilmesi esbalbının lisitikmal buyurul-
ması arz ve rica olunur efendim. 

Müdafaai Milliye Vekilli 
Recep 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Adet 
10 

8 . 12 . 1926 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

97 ile 317 (dahil) tevellütlü firar, bakaya, tecavüzü 
müddet, ademi icabet ve nüfusu mektume erbabı 
haklarında yapılacak muameleyi natık 18 Teşriniev
vel 1339 tarihli kanunun beşinci maddesi (1) ile tayin 
olunan 6 ay zarfında, dehalet etmeyenler hakkında 
29 Mayıs 1926 tarihli (Müddeti zarfında nüfus kütü
ğüne yazdırılmayan doğum, ölüm, evlenme veya bo
şanma vakaları ile mektum kimselerin cezadan aflar.ı 
hakkındaki) kanunun birinci ve ikinci (2) maddeleri 
ahkâmına nazaran ne yapılacağı ve bir de 1341 se
nesi tahririnden evvel müracaatla veya elde edilerek 
kaydedilenlerle 1341 senesi nüfus kütükleri yeniden 
yazılmamış kazalarda zuhur eden ve kaydedilen mek-
tumin haklarında ne yolda ifayı muamele olunacağı 
Başvekâletin 18 Ağustos 1926 tarihli ve (6/3407) nu
maralı tezkeresiyle sorulmaktadır. 

(1) Madde (5) işbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren altı mah zarfında dehalet ve sicile kaydedil
meyen nüfusu mektume erbabı ile 316 ve 317 (dahil) 
tevellütlü firar, bakaya, tecavüzü müddet, ademi ica
bet erbabı haklarında inkizayı müddetten itibaren 
mürur edecek eyyam için, ahkâmı kanuniye tama
men tatbik olunur. 

(2) Madde (1) Her ne sebeple olursa olsun şim
diye kadar nüfus kütüklerine yazılmamış olan kim
seler nüfus dairelerine müracaatla kayıtlarını yaptı
racak olurlarsa bu kayıtlar için alınacak cezalar af
folunur. Bu gibi kimseler muamelâtı askeriyelerin
den dolayı zecrî muamele görmeyip Ahzıasker şube
lerince kendi yaşlarında bulunanların sınıflarına kay
dedilirler. 

Bunlardan ihtiyat sınıfına geçmiş olanlar indelha-
ce altı ay müddetle talim ve terbiyeye tabi tutulurlar. 

Madde (2) evvelce kütüğe yazılmamış olup da 
1341 senesinde nüfus kütükleri yeniden yazılan kaza
larda kaydedilen kimseler de birinci maddedeki af
lardan istifade ederler. 

Keyfiyet encümenimizce müzakere olundu. Sali-
fülarz 29 Mayıs 1926 tarihli kanun esasen nüfusu 
mektume erbabı hakkında müsaadatı mahsusayı 
muhtevi ve muahhar olup dördüncü maddesi; neşri 

tarihinden itibaren üç sene müddetle tatbik olunaca
ğını amir bulunduğuna göre, 29 Mayısı 1926 tarihin
den itibaren üç sene içinde müracaatla kaydedilecek
ler, mazharı af olacaklar demektir. 

Binaenaleyh : 1341 senesi tahririne kadar nüfusa 
kaydedilmiş olanlarla 1341 senesi tahriri icra edilme
yen mahaller mektumininden olup nüfus ve ahzıas
ker muamelesi ifa edilmiş olanların da 29 Mayıs 1926 
tarihli kanundan müstefit olmaları ruhu kanuna mu
tabık ve maslahata muvafık görülmüştür. 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Namına 
Afyon Kocaeli 

Hini imzada bulunmadı İbrahim 
Kâtip Aza 

Kocaeli Gaziantep 
ibrahim Kılıç Ali 

Aza Aza 
Ertuğrul Siverek 
Rasim 
Aza Aza 
Ordu Karahisarısahip 
Recaii Musa Kâzım 

Fıkrai Tefsiriye 
97 : 317 (dahil) tevellütlü firar, bakaya, tecavüzü 

müddet, ademi icabet ve nüfusu mektume erbabı 
haklarında yapılacak muameleyi natık 18 Teşriniev
vel 1339 tarihli kanunun beşinci maddesinde zikro-
lunan eşhastan, 1341 senesi tahririne kadar nüfusa 
kaydedilenlerle, 1341 senesi tahriri icra edilmeyen 
mahaller nüfusu mektumesinden olup nüfus ve ah
zıasker muamelesi ifa kılınanlar 29 Mayıs 1926 ta
rihli (Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılma
yan ilâh...) hakkındaki kanun ahkâmından müstefit 
olurlar. 

RElS — Okunacaktır. 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan 

mektum kimselerin cezadan aflanna mütedair ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin tefsiri hakkın
da Heyeti Umumiyeden Müdafaai Milliye ve Dahi
liye Encümenlerine havale buyurulan çvrak tetkik ve 
müzakere olundu. 

Müdafaai Milliye Encümeninin fıkrai tefsiriyesi 
Dahiliye Encümenince de muvafık görülmüş olmak
la Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Kayseri 
Ata Ahmet Hilmi 
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Kâtip Aza 
tzmir Rize 
Kâmil Esat 
Aza Aza 

Balıkesir tzmir 
Ali Şuuri Ahmet Münür 

Fıkrai Tefsiriye 
97 : 317 (dahil) tevellütlü firar, bakaya, tecavüzü 

müddet, ademi icabet ve nüfusu mektume erbabı 
haklarında yapılacak muameleyi natık 18 Teşriniev
vel 1339 tarihli kanunun beşinci maddesinde zikro-
lunan eşhastan, 1341 senesi tahririne kadar nüfusa 
kaydedilenlerle 1341 senesi tahriri icra edilmeyen 
mahaller nüfusu mektumesinden olup nüfus ve ahzı-
asker muamelesi ifa kılınanlar 29 Mayıs 1926 tarihli; 
müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırılmayan do
ğum, ölüm, evlenme veya boşanma vakalariyle mek-

tum kimselerin cezadan afları hakkındaki kanun ah
kâmından müstefit olurlar. 

REİS — Fıkrai tefsiriye budur. Söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Fıkrai tefsiniyeyi - ki Müdafaai 
Milliye Encümenindir - reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, muahede hakkındaki kanuna henüz rey
lerini istimal buyurmayanlar lütfen istimaL buyursun
lar. İstihsali arâ hitam bulmuştur. 

Reylerin neticesini arz ediyorum: 116 zat reye 
iştirak etmiştir. Muamele tamam değildir. 116 kabul 
vardır. Binaenaleyh kanunun ikinci defa reye vazı 
icap etmektedir. Perşembe günü saat 14 te içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat : Saat : 15.47 

- M -
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Tüsrikfye Gumjhıuıriiytiti üe Arjantin Cumhiuırilyetöi Beyninde AJktolunan Muhadıenet 
Tasdikli HJaMtındalkıi Kamunun Nıefâceı Ârâa 

Muj^hedenaıneslmin 

!(Ni|sap yo(ktur.) 
Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edıenler : 
Reddedenler 
Müstenlkifler- : 
Reye üsitiralk etaeyenler : 
Müınlhaller : 

ADANA • 
İsmail Safa B. 
AFYON KARAHJİSAR 

•İzzet ü M B . 
{Kâmil B. 
Musa (Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim. AltaTay B. 

AIMASYAI 
Ali Rıza iB. 
Nafiz B, 

.ANKARA 
Ali B. 
İhsan B< 
Şalkir B, 

ANTALYA 
Ahmet Sâlkji B. 
Hasan Sıtikii B. 

ARDAHAN 
Talât İB. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

IBÎGA 
Metalet B. 
Samilh Rıilfat B, 
Ş i M B-

IBOLU 
Dr. Emlin Cemal B. 
Mehmeti Vasfi B. 

(BOZOK 
Ahmet Haimdi B. 
'Süleymıan Sırrı B, 

287 
1116 
lılfl 

— 
—• 

165 
6 

(Kabul Edenler) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

GANİK 
Calvıit Paşa 

CEBELİBEREKET 
Alvni Paşa! 

ÇANKIRI 
RilfaH B. 

ÇORUM 
Islmail Kemal B. 
Isımjöl B. 

DENİZLİ 
Haydan Rüştü B. 
MazJhaı' 'Müfit B. 
Yusuf B. 

DİYARlBEKİR 
Şeref B. 
ZJüüfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyarı Paşa 

ELÂZİZ 
Mulstafa B. 
Süleyman B 

ERGANİ 
İhsan Hâtmıiıt B. 

ERTUĞRUL 
Halit B. 

ERZİNCAN 
Sabit iB. 

ERZURUM 
Câz'im Bw 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emim B. 

GAZİANTEP 
Ferit B-

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Şevket B. 
TaJhiıt İB, 

GOMÜŞANE -
Hasan Fehmi B. 

HAKKARİ 
Nazrnii B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrern B. 

IİÇEL 
Dr. Tevfilk B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmötl Muhtar B. 
Akçloratoğiu Yusuf B. 
Edip Servet B. 
Harridulalh Suphi B. 
Ziyaetltin B. 

İZMİR 
Dr, Tevfilk Rüsjtü B. 
(Kâmil B. 
Münir B. 

(KARESİ 
Ali 'Şuuriı B. 
Kazam Paşa 
Mehmet Vehtbi B. 
Osman Niyazi B. 

1 

KASTAMONU 
Ali NazmJ B. 
Haliıt BJ 
Haşan Fehtai B. 

KAYSERİ. .. 
Ahmet (Hjjfarii B. .•: 
Dr. Halit İB. 
Z e k i B - v ; 

K0CAELİ 
İbrahim ıŞüreyya B. 
Mustafa B. 
Ragıjp ©. ' 

KONYA 
Eyüp SalbjrJ B. 
Musa Kaniim İB-
Mustafa Ş. 
Mustafa ^eyzj B. 
Nalım Hâfcıım B. 

KÜTAHYA 
Faik B. : 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. ; 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut (Nedim B. 
Reşit B. i 

MARAŞ 
AbdüDkadir B. 

MARDİN 
Ati Rızla jlB- • • • • 

MENTEŞE 
Esat ıB, 

MÎERSİN" •* 
Besim B.l - ' ' •$'<: 
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NtĞDB 
Ebıibelkir Hazım B, 

O R D U 
Hamdi IB, 
ismail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B, 

SARUHAN 
Btbem B. 

ADANA 
Kemal B, 
Zamk" B 

AFYİONİKARAIHİSAR 
Ali 'B. irstik. ıMaJh. R.) 
Ruşen Eşref 'B. 
SaKMk ıB. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi IB. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

IAJNKARİA 
Ali Fualt Paşa (M.) 
Gazi Mulsıtafa Kemial 
Paşa ^Reisicumhur) 
B M IB. 

İANTALYA 
Murat B. i 
Rasilh IB, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. (M.) 
Dr. Reşit Galiib B. 
MMıat B. ı(M.) 

BEYAZİD 
Süleyman .Südi B. (M.) 

ıBİGA 
$ütaiü B.(M.,) 

BtnM 
Muhittin Nârai IB. 

IBOLU 
CeVatl Ajblbas B-
Ralöt Rsflu IB. <IM.) 

» P Z O K 
AJVOTÎ İB, i(ftettilcl MaJh, Â.) 
ISaHft B. 

1 Kemal B. 
1 Yaşan ö 

ISMRT 
Halil Hulikj IB. 

ISİNOP 
Yusuf Kemal B, 

SİVAS 
Muammer B. 

I Rahmi (B., 
Ziyaetltitt B. 

SİVEREK 

Halil Fahri B. 
Kaidri Ahmet B. 
Mahmule İB. 

ŞAIRKİ KARAHİlSAR 
bmailt B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

1 BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA) 
Necati B. 
Nurettin1 Paşa (M.) 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet a 

/OANtKI 
Süılöypîajn Necimi B. 
Talât lA/vtaf®, 

GEBEIİBIEREKJET 
J]hsan IB ı(V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa A)bdüfıaiiki B. 
Talât B, 
Ziya &* 

ÇATALCA 
•Şafciıt B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
M'ünür B, 1 
Ziya B. <IM.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım IB. 
'Neoilp Ali B. 

DERSİM 
Ahmet ŞüMi IB, 
FerMurt Fikri B, 

DÜYARBEKIR 
CaVİ B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüsey'id- Rtflkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin (B, 
Muhittin B. 

1 ERGANİ 
İhsan! B. 
Kâzıim Vehbi ö . .(M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, '(M.) 
Dr, Fikret B. 
İbrahim IB. 
'Rasim IB. <1(!M.) 

ERZİNCAN 
(Abklülihalk B. (fetilk. 
Malh. A.) 

(ERZURUM 
Halet B-
Münir HüsreV B.-

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Genanıi B, 
Kılış Ali B. '(Üslük. 
Malh. Â.) 
Şalhin B. 

GENÇ 
Muhittin' B. 

GİRESUN 
-Hâciım; MAiıttin B. '(M.) 
HaDcBa Tarıik B, 
Kâzım B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü ıB. i(M.) 
Zeki IB. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâlfi İB. {t. A.) 1 

İSPARTA 
lbra)hlm B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza ı(|t. A) 
BehiÇ B, (V.) 

1 TRABZON 
1 AbıduiMı B< 
1 Haisan B. 
1 Nelbizalde Hamdi B. 

URFA 
A1İ B< 
Refet B, 

VAN 
Hakkı B-

1 Dr. Halkkı Şimasi Paşa 
Dr. Râfik B. (V.) 
Fuat B. 
Haımidi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa (M.) 
Kâzıım Karalbekir Paşa 
CM.) 
Tövtfük Kâmü B. 

İZMİR 
Malhmult 'Celâl B. 
Mahmut >Esald B. (V.) 
Mustafa Necati B, (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osimanzaide Hamdi B. 'CM.) 
(Saraçoğlu Şükrü B, 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (İstik. 
Malh, Müd. U.)! 

Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi ıB. (M.) 
Mehmet Calvit B. 

IKARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Mehmet Fuat B, 
Necm'ettiö Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
ıŞövikeli B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Lûifi Müfit B. 
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Refik' Usmail B. 
Y^hya Galip B. <M.) 

KOCAELİ 
Abr atan fi. 
Saffet) !B. 

KONYA 
iBeKk' fi, 
FuaM IB. (M.) 
Kâzımı Hüisnlüi fi. (İM.) 
Refik B, 
TevıfikFJkret B. <M.) 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İstik 
fMah. R.) 
AH Şaıclü fi, '(M.) 

KÜTAHYA 
Cevktafc IB. 
Nuri B. 
Rağıp IB. 

1MALATTYA 
İsmeti Paşa (ıBaşvelkil) 

• iMARAŞ 
Mehmet IB. 

Mithat )B. 
Nurettin B.. 

MARDİN 
Abdüflganü B, (M.) 
Abdülrezzak fi. 
'Neoip B. (İM.) 
Yalkulp Kadri >B. (M.) 

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

MERİSİN 
Niyazi B. (M.) 

IMUŞ 
İlyas Sami B. I(M.) 
Osman Kadri 'B. (M.) 
Rıza B. 

iNÎĞDB 
Ata B. 
Galip B 
tHallit IB. 

ORDU 
Faik; IB. (M.) 

(Münh 

Elâziz , 1 
Erzurum 1 
Saruhari 1 
Sivas 1 

HaM Sıtlkı B. (M.) 
RİZE 

AU fi. (fetik, 'M<ah. A.) 
Ekrerri fi. 
Fuat B. 
Hasan Caıvdl B, 

SAROHAN 
Dr. Saim fi. (M.) 
Mehmet Salbriı B. (M.) 
'Mustâfa Fevzi fi. 

ISÎİRT 
'Malbmut B, 

ıSlNOP 
Dr. Rız;a Nur fi. (M.) 
Recöp Zülhitiü IB. 

SİVAS 
Dr Ömer Şevki fi. (İM.) 
Rasim IB, 

ŞARKÎ KARAİHİİjSAR 
iMehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ1 

Cemil fi. 

aller) 

ŞaıikÜ Karalhisar 1 
Urfa 1 

— 
Yekûn 6 

Faik ©. 
TOKAD 

fiekiı? Sami B. 
Emin ıB. (M.) 
Kâmil B. 
-Mustafa Vaslfi ıB. ^M.) 

1 

TRlAlBfcON 
Ahmet Mulhitar B. (İM.) 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı, fi. (M.) 
Şefik B, 

URFA! 
Saffet fi. (M.) 

VAfti 
İbralhim fi. (iM.) 
Miüniıp fi. 

ZONGULDAK 
HalÜ fi, 
Ragıp IB, 
Turaalı Oikni B. 
Yusuf Ziyas fi. ^M.) 

\>m<t 
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