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ZABIT CERİDESİ 

Otuzbirinci İçtima 

31 Kânunusani 1927 Pazartesi 

MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABİK HU LÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu-

miyesinin 1926 senesi bütçesinde münakale 
icrasına dair kanun lâyihası. (1/1048) 

2. — Ceza Kanununun mevkii meriyete 
vazına müteallik kanunun 2 nci babına ilâve 
edilecek mevad hakkında kanun lâyihası. 
(1/1042) 

3. — Adliye Vekâletinin 1926 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair kanun lâyi
hası. (1/1050) 

4. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1926 
senesi bütçesinde münakale icrasına dair 
kanun lâyihası. (1/1051) 

5. — Müdafaai Memleket uğrunda ika edil
miş olan efal ve harekâtın cürüm addolun
mayacağı hakkındaki kanunun mevkii me
riyetten kaldırılmasına dair kanun lâyihası. 
(1/1052) 

6. — Maiyet ve refakatlarında mükeffel 
veznedar ve muhasibi mesul bulunan posta 
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ve telgraf Başmüdürlerinin kefaletten is
tisnası hakkında kanun lâyihası. (1/1053) 

Teklifler 
1. — Urfa Mebusu Refet Beyin, Maarif 

teşkilâtına mütedair kanunun 16 ncı I mad
desinin tâdili hakkında teklifi kanunisi. 
(2/628) 

2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin Memurin Kanununun 26 ncı maddesinin 
«A» fıkrası ile 52 nci maddesinin tâdili hak
kında teklifi kanunisi (2/629) 

Tezkereler 
1. — Gümrük tarifei umumiyesine jmüte-

allik kanunun bazı maddelerini muacjidil 7 
Haziran 1926 tarihli kanunun birinci mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(3/866) 

2. — Kıpti Zekeriya hakkında vaki ha
tayı adlinin tashihine dair Başvekâlet jtezke-
resi. (3/867) 

Mazbatalar 
1. — Alay Kâtibi ismail Hakkı Efendi 

hakkında Hükümeti sakıta Divanı harbinden 
sadır olan hükmün refine dair İstida Encüme
ni mazbatası. 516:517 
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Sayfa 
2. — Kânunuevvel 1340 ilâ Ağustos 

1341 aylarına ait üç adet raporun takdim 
edildiğine dair Divanımuhasebat Riyasetinin 
(3/410, 497, 510) numaralı tezkereleri ve Di
vanımuhasebat Encümeni mazbatası. 517 

3. — Sanatkâr efrat ile şoför ve mua
vinlerine yevmiye itası hakkında (1/226, 
367) numaralı iki kıta kanun lâyihası ve ta
yini muameleye mahal olmadığına dair Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 517 

Takrirler 518 
1. — tzmir Mebusu Münir Beyin, (Ford) 

ve bu sistemdeki otomobillerin gümrük res
minden muafiyeti hakkındaki teklifi kanu
nisinin iadesine dair takriri. 518 

2. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Be
yin, mahsubu umumi kanununa müzeyyel-ka
nunun 4 ncü maddesinin tefsiri hakkında tak
riri. ' 5 1 8 

Evrakı Muhtelife 518 
1. — Kurtuluş gününün tesidinde Bü

yük Millet Meclisi Azalarını aralarında gör
mek istedikleri hakkında Maraş Belediye Rei
si Lütfi ve rüfekası imzalı telgrafnarne. 518 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 519 
I 

1. — Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 I 
nci maddesinin tefsiri hakkında (3/801) numa-

Sayfa 
ralı Başvekâlet tezkeresiyle İzmir Mebusu 
Münir Beyin, Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 
8 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
(2/595) numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları. 519 

2. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki ve 
Denizli Mebusu Yusuf Beylerin İlkmektep 
Muallim ve Muavinleri hakkındaki Kanunun 
tâdiline dair (2/605, 2/607) numaralı tekli
fi kanunileri ve Maarif ve Dahiliye Encü
menleri mazbataları. 519:522 

3. — Evkaf tarafından idare edilmekte 
olan ormanların Ziraat Vekâletine devri hak
kındaki (1/578) numaralı kanun lâyihası ve 
reddine dair Diyanet İşleri ve Evkaf ve Zi
raat Encümenleri mazbataları. 522 

4. — Maliye Müfettişlerine verilen işten 
meni salâhiyetinin mahalli memurini taliyesi 
hakkında da doğrudan doğruya istimaline mü
teallik ahkâmın bir tefsir ile teyidine dair 
(3/791) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Da
hiliye ve Adliye Encümenleri mazbataları. 522: 

526 
5. — İstiklâl Madalyası Kanununun ta

dili hakkında (3/844) numaralı Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası. 526:529 
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BİRİNCİ CELSE 

Eed'i Müzakerat Saat : 14,10 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık okunacaktır. 

Otuzuncu İçtima 

29 Kânunusani 1927 Cumartesi 

Birinci Celse 
Refet Beyin riyasetleriyle aktolunarak zaptı sa

bık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait ol
dukları mahallere havale edildi. 

Hükümete tevdii lâzımgelen üç kıta kanun lâyi
hası ile mahsulâtı arziye vergisi kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi ve ispirtoların Türkiyeye 
meni ithali hakkındaki teklifi kanunilere müteallik 
mazbatalar kıraat ve kabul olundu. 

Muameleleri nakıs üç kıta kanun, ikinci defa 
olarak tayini esami ile reye vaz edildi. 

Badehu ruznameye geçilerek askeri tekaüt ve is
tifa kanununun maddei muaddelesine müteallik ka
nunun ikinci ve müsakkafat kanununun 4 ncü mad
desinin 8 nci fıkrasındaki ahkâmın ilgası hakkındaki 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi icra olundu. 

Milli Matbaa ve şubelerinin Devlet matbaası şek
linde idaresi hakkındaki kanun lâyihası dahi müsta
celiyetle müzakere ve aynen kabul edildi. 

Müteakiben reye konulmuş olan kanunların kabul 
edildiği tebliğ ve Pazartesi günü toplanılmak üzere 
celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı efendim. (Hayır sesleri.) Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin 

1926 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun 
lâyihası. (1/1048) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine 

2. — Ceza Kanununun mevkii meriyete vazma mü
teallik kanunun ikinci babına ilâve edilecek mevad 
hakkında kanun lâyihası. (1/1049) 

REİS — Adliye Encümenine 
3. — Adliye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 

münakale icrasına dair kanun lâyihası. (1/1050) 
REİS — Muvazenei Maliye Encümenine 

4. — Müdajaai Millîye Vekâletinin 1926 senesi 
bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası. 
(1/1051) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine 
5. — Müdajaai memleket uğrunda ika edilmiş olan 

efal ve harekâtın cürüm addolunmayacağı hakkında
ki kanunun mevkii meriyetten kaldırılmasına dair ka
nun lâyihası. (1/1052) 

REİS — Adliye Encümenine 

6. — Maiyet ve refaketlerinde mükeffel veznedar 
ve muhasibi mesul bulunan posta ve telgraf Başmü
dürlerinin kefaletten istisnası hakkında kanun lâyiha
sı. (1/1053) 

REİS — Posta ve Telgraf Encümenine 
Teklifler 

1. — Ur fa Mebusu Refet Beyin, Maarif Teşki
lâtına mütedair kanunun 16 ncı maddesinin tâdili hak
kında teklifi kanunisi. (2/628) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin Me

murin Kanununun 26 ncı maddesinin «/4» fıkrasiyle 
52 nci maddesinin tâdili hakkında teklifi kanunisi. 
(2/629) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
Tezkereler 

7. — Gümrük Tarifei umumiyesine müteallik ka
nunun bazı maddelerini muaddil 7 Haziran 1926 ta
rihli kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. (3/866) 

REİS — Kavanini ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 
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2. — Kıpti Zekeriya hakkında vaki hatayı adlinin 
tashihine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/867) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Alay Kâtibi İsmail Hakkı efendi hakkında 

Hükümeti sakıta Divanı harbinden sadır olan hük
mün rejine dair İstida Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Karar : 298 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Mağruzu bendegânemdir. 
Esaretten avdetimi müteakip Konya'da bulunan 12 

nci kolordu emrine tayin kılındığım ve müntehii azi
met iken zamanıma ait hesabatın rüyeti için alıkonul
duğum sureti merbut tebligat ile, 1337 senesi bidayetin
de İstanbul'dan firaren İnebolu'ya geldiğim muamelâtı 
zatiye kaydı ile; 

Beşiktaş Ahzı asker şubesinden aldığım parayı 
mahza müdafaai memleket kasıt ve gayesi ile Ana
dolu'ya geçmek üzere aldığım sureti merbut şaha
detnamedeki zevatın şahadetiyle; 

İstihkakını var zamnıile Şubeli mııezkûredieın aldığım 
ve bilâhare Şube 'ille rüyeıt edilen hesapta aldığım pa
ranın matlubumdan 181 - lira fazla olarak zuhur et
tiği ve meblâğı mezburu tamamen 'tediye ederek borç 
bıralkm&dığKm Şubenin 'kuyudatı ile sabittir. 

İnebolu'ya kadar geldiğim ihlalde her ne esbaba 
mneboi ılsıe İsmail Hakkı Efendi isminde bir Topçu 
Yüzbaşısı tarafından hakkı âcizanıemde hiçbir taliki-
Ikalt yapılmaksızın İstanbul'a iade edildim. Ve avdeti -
m'i mıütealkıip tahtı tevkife alınarak Divanı Harbe tev
dii ediHdim, 

Divanı Harp istizansız aldığım parayı azamî cü
rüm, bilâ izin Anadolu'ya azimetimi esbabı müşedde-
de addetti. .'Bu meyanda Levâzumatı Umumiye Daire
sinin emri ımiabsusu lüle İmanı Yahya Efendiye ve bu 
'emre müsteniden diğer 'ilki zabite zayisinden verilen 
mazbatalara tanzimi tarihi konulacak diken ziyaa uğ
ratılan mazbatalar in tarihinin de konulmuş olmasını 
bilftzam eıslbaibı müşedidede meyanına kaydederek ben
demizi tanda ve üç buçuk ay tevkife mahkûm etti. Esa
sen bu kabili mazbatalar evvel ve evvel tevhidi hesa-
bat korniisyonunca tetkik ve ziyaa uğratıldığı iddia 
olunan ilik (mazbata muhteviyatı alınmadığı tahakkuk 
ettikten ve badehu ashabı yedimden alınarak tebdi-
len bir diğeri verildiği sonra tediye ameliyesine tâbi 
tutulmakta ve zabitamı mumaileyhime verilen maza-
bıt muhteviyatı mükerreren tebliğ oluomayıp ızrarı 

hazineyi intaç etmediği divanı harple komisyon me
yan md a 'resmen cereyan eden muhabere ile dereceî 
subuta isal edildiği ve mezkûr mazbataları itada bir 
gûna memafiıi zatiye takip etmediğim, aleyhime hüküm 
veren divanı harp ve bu kararı tasdik eden Divanı 
Temyizin itiraf ve tahtı tasdikinde bulunduğu ve Leva
zım Dairesinin ol baptaki emri de Divanı harp vesıaiiıki 
arasında olduğu halde bunu da esbabı müşeddbde 
(meyanına ithal etmiştir. 

Vahdettin divanı temyizi bu esbabı müşeddedeyi 
vazifede teseyyüp tavsiflle taıallûl etmiş ilken ilâmının 
fıkraî ahi resinde, mumaileyhin Anadolu'ya azimeti 
velevki Konya'da bulunan ordusuna iltihak kastiyle 
dahi olsa cürüm teşkil eder, ibaresiyle kararı tas
dik etmesi calibi nazarı dikkattir. 

Mevkufiyetimi bitirdikten sonra ilik işim hududu 
milli dahiline geçmiek olmuştur. 9 Kânunusani 1339 
tarihinde Gebze fcazasındaki 3 ncü Kolordu Kuman
danlığına verdiğim İstida ile tekriri muhakeme ve iadei 
rütbem esbabımın istikmalini rica ettim. Bu istida 
Divanı Temyiz Kamununum 55 nci ve müteakibi me-
vaddı mucibince Divanı Temyize sevk edilmek muik-
tazi iken bu cihete riayet edilmediği bu kerre Mü
dafaai Milliye Vekâleti celiılesine verdiğim istida 
üzerine muamelâtı zatiye daiiınes'inden yazılan 22 Ey
lül 1926 tarih ve 6125 numaralı tezkerede İstan
bul'dan firarım ve seneden aldığım parayı Anado
lu'ya geçmek emeliyle aldığımı ve bu da hüsnüniye
timden başka bir mânayı itham etmiyecıeği ve evra
kımın yeniden, tetkiki ile gadren vikayem umuru 
muhakim müdüriyetine yazıldığı ve vaz/iiyetim tama
men bir cürmü siyasî kurbanı olmaktan başka bir 
şey olmadığı ve 317 numaralı kanunun 3 ncü mad
desi bu gibi cürümleri ve hiiikümfeıri keenlemyekûn 
addiett'iği halde makamatı müşarünileyhanın, Divanı 
Harp kararı Divanı Temyizce tasdik ve hükmün kes-
bi k afiyet etmiş olmasından dolayı isafı meshulıüne 
imkân olmadığı şeklinde cevabı red vermesi mağdu-
riyetiımi temadi ettirmektedir. Binaenaleyh Gebze'de 
3 ncü Kolordu Kumandanlığına müracaatımı müte
akip sureti merbut 'istida İle Hülküm'eti mülkiyeden 
bir hizmet rica etmiş ve orada kuvalyı milliye günle
rinde tahrlirat kâtipliği yapmak suretiyle hizmetlim 
sepkat etmiş olmakla (372) numaralı kamunun hi
maye ve şefkatine girmiş bulunuyorum. Gadirden 
vikayemi 'istirham ederim efendim hazretleri. 

Mülga 7 nci Ordu, 40 nci Fıkra, 
120 nci Alay 1 nci Tabur Alay Kâtibi 

İsmail Hakkı Bin Emin 
Nazilli Sidil No. : 175-85 
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Riyaseti Gelileye 
Beşiktaş Ahz Asker Şubesi hesap memuru iken 

zimmetine 181 lira geçirerek Anadolu'ya firar cür-
münden dolayı Hükümetli sakıtaca mahkûm edildi
ğinden 372 numaralı Kaınundan istifade ettirilmesi 
istirhamında bulunan Alay Kâtiiıbi İsmail Hakkı im-
zasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ce-
•Mleskıe takdim olunarak Encümenimize tevdi edilen 
istifa ve bu bapta Müdafaa! M'illiye Vekâletinden 
vüruid eden dosya derunumda bulunan Divanıharp 
mazbatayı hükmiye ve evrakı ınüteferriası tetkik edi
lerek icabı müzakere edildi. 

Müstedıi Beşiktaş Ahz Asker Şubesi hesap me
murluğunda bulunduğu sırada cidali milliyeye işti
rak maksadiiyle yedinde bulunan «181» lirayı alarak 
Anadolu'ya firar ettiği cihette işbu hareketi sebebi 
şiddet addile Hükümetli sakıta zamanında 3,5 ay hap-
sile silki askerîden tardıma ikarar verilmiş'ise de mu
maileyh zimmetine geçirdiği para ile Anadolu'ya fi
rar ettiği evrakı müteferria meyanında mevcut ve
saikten anlaşılmaktadır. «372» numaralı kanunun 
bMınci mıaddesinde ise «30 Ağustos 1334 tarihinden 
23 Ağustos 1339 tarihine kadar müdafaaî memleket 
gayesi ile ihtiyar olunmuş bulunan efal ve harekât 
cürüm addolunımıyaoağı ve bunlar hakkında takibat 
icra edilemiyeceği» mutlak olarak tasrih edilmiş ol
masına binaen Mumaileyhin işlemiş olduğu işbu ha
rekât «372» numaralı Kanunun birinci maiddes'ine 
temas eden ef'alden bulunduğu ve 317 numaralı Ka
nunun 3 ncü maddesinde 'ise «işgal mıntakaısında mü
tareke tarihi olan 30 Teşrinievvel 1334 tarihinden 
sonra müteşekkil divanı harpler tarafından verilen 
hükümler ile badelmütareke Büyük Millet Meclisin
ce mer'i kavanİne muhalif olarak teşekkül eden mah
kemelerden ve alelıtlak işgal mahakİimıinden verilen 
bilumum hükümler keenfemyekûn olacağından» mu
maileyh hakkında hükümeti sakıta divanı harbinden 
sadır olan hükmün Tefine müttefikan Encümenimiz-

İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik 
Calvit 
Kâtip 
îkparta 

İbrahim 

Aza 
Afyon 

(Sadık Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Konya 
Eyüp Sabrı 

Aza 
Tekkdağı 
Faik Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Hakkâri 
Nazmi 

Aza 
Muş 

Osman Kadri 

Aza 
iMaraş 

Apdülkaldir 

Aza 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü Bey, 
Hini imzada 'bulunmadı. 

REİS — Mazbatayı reyinize arz i ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

2. — Kânunuevvel 1340 ilâ Ağustos 1341 ayları
na ait 3 adet raporun takdim edildiğine dair Divanı 
Muhasebat Riyasetinin 3/410, 497, 510 numaralı tez
kereleri ye Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

3. — Sanatkâr efrat ile şoför ve muavinlerine yev
miye itası hakkında 1/226, 367 numaralı 2 kıt'a ka
nun lâyihası ve tayini muameleye niahal olmadığına 
dair Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

San'atkâr efrat ile otomobil şoför ve muavinleri
ne ve imalâtı harbiye fabrikalarında İfayı hizmet eden 
mütehassıs zabitan ile mezkûr fabrikalarla sa'ir iîma-

. lâthaneîerd'e bilfiil çalışan efradı askeriyeye yevmiye 
itası hakkında olup birinci intihap devresi Muvazenei 
Mal/ye Encümeni tarafından bi'ttetkiik Heyetti Umu-
m(:yeye takdim edilmiş iken intihap devresinin tebed
dülü dolayıslyle müzakere edil'emiiyefek tekrar tetkik 
edilmek üzere Encümenimize havale buyrülan İki kıt'a 
kanun lâyihası tetkik olundu. 

- Her iki kanun lâyihası ile teklifi olunan mesailin 
1341 senesi Muvazenei Umumiye Kânununun 58 nci 
ve Müdafaali Milliye Vekâletinin 134İ1 ve 1926 bütçe
lerine merbut kadrolariyle halledildiği anlaşıldığından 
tekrar müzakeresine lüzum kalmayan işbu kanun lâ-
yihalîar'iyle bu hususa mütedair bir (kıt'a takririn be-
rayı hafz riyalseti celileye takdimi kararğir öldü. 29 
Kânunusani 1927. 

Muvazenei JMalÜye Encümeni 
Reisi 

Çjatâlca 
^akir 

REİS — Mazbatayı reyinize arzfediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Takrirler 
/. — İzmir Mebusu Münir Beyin, (Ford) ve bu 

sistemdeki otomobillerin gümrük resminden muafiye
ti hakkındaki teklifi kanunisinin iadesine dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Köyler, ve köylülerimizin içtimaî, iktisadî ve ziraî 
inkişaflarını temin için (Ford) Ve bu sistemdeki oto
mobillerin gümrük resminden muafiyeti hakkında 
Mediisi Âlİıye takdim eylediğim teklifi kanunînin iade 
ıbuyurülmasını Heyeti Celileden rica eylerim efendim. 

izmir 
Ahimet Münir 

REİS — Alelusul iade ediyoruz efendim. 
2. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, mah

subu umumî kanununa müzeyyel kanunun 4 ncü mad
desinin tefsiri hakkında takriri. 

REİS — Kavanin Ve Muvazeneli Maliye Encü-
menlerİ'rte havale edilmiştir. 

Evrakı Muhtelife 
1. — Kurtuluş Gününün tesbitinde Büyük Millet 

Meclisi Azalarını aralarında görmek istedikleri hak
kında Maraş Belediye Reisi Lütfi ve rüfekası imzalı 
telgrafname, 

REİS — Okunacaktır, 

Ankara'da Büyük Millet: Meclfei 

Riyaseti Oeılilesine 
ıBüyük Gazimiz Mustafa Kemal Paşa Hazretleri

nin Sivas'tan yükselttiği «Türk ölmez» hitabesi ilk 
akisin'i cenup vilâyetlerde, bilhassa MaraşMarın kalp
lerinde yaparalk bıiltün ıdünyaca malûm olan Fransız 
'işgal kıtasını 22 günlük ikanlı bir mücadeleden sonra 
12 Şulbatta mağlup ederek Maraş'ı müstevlilerden 
kurtarmış, İstiklâl hür.riy etleri ne kavuşturmuştur. İşte 
bu ıbüyük günü heır sene tes'iıt eden Maraşlılar bu se
nenin kurtuluş günün tes'itinde muhterem Büyük Mil
let Meclisi Azalarını afallarında görmekle o günü bir 
kat daha şereflendlrmdk temenriiyatıhda bulunduk
larından is'afı mes'uHerine inayetlerini rica ve bilve
sile derin hürmetler takdimi ile kesbi şeref eyleriz. 

Belediye Reisi 
Lütfi 

Ziraat Odası Rdi<si 
Tevfİk 

Türkoc'ağı Reisi 
Hasan Turgut 

Hailk Fırkası Reisi 
Sadık 

Ticaret Odası Reisi 
Ömer 

Himayei Etfal Reisi 
Veliyuddİft 

celisi Umumîî Vilâyetten 
Hacı 

Tüccardan 
Öksüz Ali Bey Zade 

Anif Abdi 

Tüccardan 
Yaşar 

Tüccardan 
Nuri Hasan Oğlu 

Nuri 

REİS — Emsali şehirlerin davetini Meclisi Âli 
kabul etmiştir. Bu daveti de kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Yalnız mesafe uzaktır, kalabalık olurda azayı ki
ramın istİrahatini temin müşkül olur. Binaenaleyh 
tensip buyurursanız... 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bendeniz 15 
kişi olmasını, teklif ediyorum. Reye koymak lâzım
dır. 

TUNAL1 HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade 
ederseniz iki kelime söyliyeyim. Arkadaşlar; İzmir'e, 
Bursa'ya şuraya buraya onbeş kişi olarak gidersiniz. 
Memleketin şimendiferi, hatta yolu olmayan yerle
re bütün MeoilJs gitmeidir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, 
Edirne'ye, Adana'ya Hey'etier gitti. Oraya gitmeyen 
azalardan tefrik edilmesini teklif edenim. 

REİS — Bir takrir vardır. Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Maraş'a gidecek Hey'eıim 15 kişiden ibaret olma

sını teklif ederim. 
31. . I . 1927 

Aksaray 
Besim Atalay 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Takrir kabul edilmiştir. 

(Kur'a keşidesi ile berveçhiâti azayı kiram tefrik 
edilmiştir : 

Ali Bey (Rize), Rasim Bey (Ertuğrul), İhsan Bey 
(Ergani), Hakim Rıza Bey (Kütahya), Ragıp Bey 
(Zonguldak), Zamir B.ey (Adana), Dr. Reşit Galip 
Bey (Aydın), Haydar Adil Bey (Karesi), Mustafa Bey 
(Blâziz), Dr. Haüit Bey (Kayseri), Ali Bey (Afyoüka-
rahisar), Ali Fuat Paşa (Ankara), Rasih Bey (Antal
ya), Şahin Bey (Gaziantep), Ruşen Eşref Bey (Af-
yomkarahisar), 
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3. — MÜZAKERE EDÎLEN MEVAD 

REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz 
efendim. 1 numaradaki 'kanomun ikinci müzakeresi-
no başlryacağız. 

1. — Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 nci madde
sinin tefsiri hakkında 31801 numaralı Başvekâlet tez
keresiyle izmir Mebusu Münir Beyin Teşkilâtı Mül
kiye Kanununun 8 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 2/595 numaralı teklifi kanunisi ve Dahili
ye ve Muvazeneî Maliye Encümenleri mazbatala
rı. (1) 

30 Mayıs 1926 Tarihli ve 877 Numaralı Teşkilâtı 
Mülkiye Kanununun 8 nci Maddesini Muaddil Kanun 

Birinci Madde — 30 Mayıs 1926 tarihli ve 877 
numaralı Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8. nci mad
desi berveçhiatî tadil edilmiştir. 

İlga edilen Vilâyet, kazla ve nahiyelerdeki memu
rinden açıkta kalanlara 1926 senei maliyesi nihaye
tine kadar tam maaş ita ve bu müddet zarfında vu
ku bulacak en yakın münhalâta tercihan tayinleri 
mecburî olmak üzere Vekâleti aidelerince kendileri 
kadro nazarı dikkate alınmaksızın icabeden yerlerde 
muvakkaten istihdam olunur. 

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

İkinci Madde — 30 Mayıs 1926 tarihli ve 877 
numaralt Teşkilâtı Mülkiye Kanununun 8 nci mad
desi mucibince bu kanunun neşri tarihine kadar müs
tahdemine verilmiş olan ücürat istirdat olunmaz. 

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

Üçüncü Madde — Birinci madde hükmü 30, Ma
yıs 1926 tarihli ve 877 numaralı kanunun neşri tari
hinden muteberdir. 

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

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler eil kaldırsın... Ka
nunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 28 nci cilt ve 295 nci iç
tima zaptmdadır. 

Ruznamenin ikinci numarasının henüz müddeti 
gelmemiştir. Diğerleri bugün tabı ve tejvzi edilmiştir. 
Tensip buyurulursa bunları müzakere (edelim. (Mu
vafık sesleri). O halde efendim, ruznaıjıenin üçüncü 
maddesinin müzakeresine başlıyoruz : j 

2. — Burdur Mebusu Hüseyin Bakî ve Denizli 
Mebusu Yusuf Beylerin İlkmektep muallim ve mua
vinleri hakkındaki kanunun tâdiline dair 2/605 ve 
2/607 numaralı teklifi kanunileri ve M[aarif ve Da
hiliye Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Mazbataları okutuyorum. ; 

Burdur Mebusu Hüseyin Bakî ve Denizli Mebusu 
Yusuf Beylerin İlkmektep Muallim Ve Muav inleri 
Hakkındaki Kanunun Tadiline Dair 2/605, 2/607 Nu
maralı Teklifi Kanunileri ve Maarif ve! Dahiliye En* 
cismenleri Mazbataları. İlkmektep Muallim ve Mua
vinleri Hakkındaki 20 Mayıs 1926 Tarijh ve 842 Nu
maralı Kanunun İkinci Maddesine Bir) Fıkra İlâve

sine Dair. 
İ7 . 12 . 1926 

Riyaseti CelıiUeye 
İlkmektep Muallim ve muavinleri hakkındaki 20 

Mayıs 1926 tarih ve 842 numaralı kanunun birinci 
ve ikinci maddeleri mucibince elyevm fnualllm mua
vini olanlar meyanında olup beş senelikj idadî ve ona 
muadil diğer melkâtibÜn son sınıflarında iken silah 
altına alınarak mücadeleî milliye ve istiklâl muhare
belerinde ihtiyat zabitliği ile hizmeti | askeriyelerini 
ifa eylemeleri dolayısiyîe ikmali tahsil | edemiyenlerin 
dahi muallim addedilmeleri muvafıkı muadelet gö
rüleceğinden mezkûr kanunun 2 nci maddesinin «hiz
meti geçmiş olanlar» cümlesinden sönfa âtideki fık
ranın ilâvesini teklif ederim efendim. ; 

Surdur 
Hüseyin Bakî 

25 Kânuinuevve1! 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mekteplerinin son sınıfından alınıp I orduya sevke-

dilen ve umumî seferberlikle istiklâl muhareba'tında 
cephelerde vazifei vatani yelerini ifa ecjten ve elyevm 
muallim bulunan ihtiyat zabitanının bazılarından al
dığımız mekituplarda 17 yaşlarında siljâh altına celp 
ve davet edilerek senelerce nurlu bir niefkûre uğrun
da çarpışarak vazifei milliye ve va^aniyelerini ifa 
ederek memleketlerine avdet ettikleri I halde elyevm 
kendileriyle beraber aynı sınıfta mektepte çalışan ar-
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kadaşlan tevellüt itibariyle o zaman hizmeti askeri
yeye alınmamış ve bu itibarla mekteplerini ikmâl ede
rek kanunların gösterdiği her hedefe yürümek ve kı
dem itibariyle terfih edilmek buluyor!arken kendileri 
mekteplerinin son sınıfından silâh altına davet edil
melerinden mesleklerinde kıdem sahibi olamamaların
dan terfih ve 'terakki gibi nimetferden mahrum kal
dıklarını ve kendilerinin Filistin ve Suriye, Irak ve 
Garp cephelerinde sepkeden hidemat ve büyük mazi
lerinin ve mekteplerde geçirdikleri mefkureli senele
rin unutulmuş ve aynı zamanda cephe görmeyen ve 
askere gitmemiş bulunan rahat ve huzur ile mektebi 
ikmâl ederek memlekette ifayı vazife etmek suretiy
le kıdem kesibedenler her hususta tercih ve terfih 
edilmekte ve sal'ifüzzikir müdafaaî meimleket uğrunda 
vazifei vataniyelerini ifa edip de bu yüzden ikmâli 
tahsilden mahrum kalan kendilerine (siz mektepten 
m'ezun d'eğilsin'iz, kıdeminiz yoktur) diyerek bu kıy
metli Türk çocuklarının mağdur edildikleri iş'ar ve 
ş'ikây'et edilm'ek'te olmasına ve ledetteemmül iş'aratı 
vakıanın cidden muhik ve nefsülemde muvafık oldu
ğu kana'tı hâsıl olduğundan Darülmualliminin son 
sınıfından olup da gerek umumî seferberlikte ve ge
rek istiklâl muharebaitında cepheî harplerde askerlik 
vazifesini ifa eden ihtiyat zabitlerinin emsallerinden 
geri kalmamaları ve istikballerinin söndürülmüş ol
maması için cephelerdeki sepkeden fedakârane hiz
metlerine mükâfaten Darüîmuaflimin mezunu adde
dilmeleri ve kendilerine mensup oldukları mektepler 
ce Darülmuallimin şahadetnamesi itası ve şeraiti 
mezkûreyi haiz bulunanların emsaliyle beraber maaş 
alabilmeleri için askerlikte geçirdikleri müddeti hiz-
m'dtlerinin kıdemlerine İlâvesi suretiyle maaş itası lâ-
zımgeleceğinden 20 Mayıs 1926 tarih ve 842 numaralı 
Kanunun berveçhiatü tadilini teklif eylerim. 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

TBMM 
Maarif Encümeni 

7 Karaü Numarası 
8 Kayıt Numarası 

15 . 1' . 1927 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Muallim mektebi veya beş senelik idadiyi ikmal 
etmeden silâh altına alınıp da ihtiyat zabiti olan mu
allim muavinlerinin muallim addedilmeleri hakkında 
Burdur Mebusu Hüseyin Balkî ve Denizli Mebusu Yu
suf Beylerin teklifi kanunileri hemen aynı mesele 
hakkında olduğu için tevhit edilerek Maarif Müste

şarının huzuru ile tetkik ve müzakere edildi. Bu gibi
lerin hiçbir kayda tabi olmıyarak muallim kaydedil
meleri muvafık görülmemiştir. Ancak muallim mua
vinleri hakkında şimdiye kadar carî olan usul ve ta
limattan bunların da istifade etmeleri lâzımdır. Ge
rek muallim mekteplerinin herhangi bir sınıfından, 
gerek eski idadilerin son sınıfından silâh altına alın
maları dolayısile ilk maili tahsil edemeyen ve bugün 
muallim muavini oüaırak istihdam edilenlerin Mual
lim mektebinde görmedikleri derslerden imtihan ver
mek şartiyle muallim olmalarını kabul etmek bu bap
ta mevcut kanunların ruhuna uygun bir hareket ol
muş oluyor. Bu mülâhazaya binaen Encümen inizce 
tâditen kabul edilen maddeler Heyeti Umumiyenin 
tasvibine arz olunur efendim. 

Mazbata Muharriri 
Reis Urfa 

Samih. Rifat Refet 
Kâtip Aza 
Refet 

Aza Aza 
Sivas Çankırı 

Rahmi Talât 
Aza Aza 

Naim Hazım 
Aza 

Afyon 
İzzet Ulvî 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet 
31 Karar numarası 

2/605, 2/607 kayıt numarası 
2 . 1 . 1927 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Muallim Mekteplerinin herhangi sınıfı ille eski ida

dilerin son sınıfından silâh altına almanak ihtiyat za
biti oian Muallim Muavinlerinin Muallim addedil
meleri hakkında Burdur Mebusu Hüseyin Balkî Bey 
ile Den'izli Mebusu Yusuf Beyin teklifi kanunileri ve 
Maarif Encümeni mazbatası tetkik ve müziakere 
olundu. 

Tahsil1! er inin derecesi itibariyle Muallimliğe ehil 
vaziyette iken silâh altına alınan ve orduda ihtiyat 
zabitliği ile tevsii malûmat eden bu kabil muallim 
muavinleri ayrıca imtihan verdikten sonra Muallim 
olabilmeleri evleviyetle caiz olacağından teklifi vakî 
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ve Maarif Encümeni mazbatası Encümeırimizce de 
muvafık görülmüş ve berveçhiatî maddeî kanuniye 
Heyeti Umumiyeııin nazarı tasvibine arz olunmuş
tur. 

ah ili ye Encümeni 
Namına 

Tekirdağ 
M. Faik 
Kâtip 
İzmir 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemaıl 

Reisi 

Aza 
Karesi 

Ali Suuri 

Mazbata ÎVIuhar 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Süleyman SÜT 
Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Burdur Mebusu Hüseyin Bakî Beyin Teklifi 
İkinci maddeye hizmeti geçmiiş olanlar cümlesin

den sonra ilâve edilecek fıkra : 
İle beş senelik idadî ve ona muadil mekâîibln 

son sınıflarında iken sililâh altına alınarak ikmali tah
sile muvaffak olamayanlar m.eyanında terhislerinden 
sonra Muallim Muavini olarak müstahdem bulunan 
ihtiyat zabitleri dahi muallim addedilirler. 

Denizli Mebusu Yusuf Beyin Teklifi 
Madde 1. — Darülmualliminin 3 ncü ve daha 

aşağı sınıflan talebesinden olup da harbi umumidü 
ve 'istiklâli muharebatında görülen iüzum üzerine si
lâh altına alınarak cepheî harplerde vazifei askeriye 
ve vataniyelerini fedakârane ifa eden ihtiyat zabita-
nının dahi muallim addedilerek bunların da geçirdik
leri müddeti hizmetin kıdemlerine ilâve ve ol suretle 
şahadetname ita ve maaş verilir. 

Madde 2. -
kili memurdur. 

Madde 3. -
berdir. 

İşbu kanunun icrasına Maarif Ve-

İşbu kanun tarihi neşrinden mule-

Maarif Encümeninin Tâ dilli 
Madde 1. — Eski idadilerin son sınıfı ile Mual

lim Mekteplerinin herhangi bir sınıfından c;!âh altı
na alınmaları dolayısile ikmali tahsil edemeyen ve 
bugün büıTfiîl Muallim Muavini olarak ifayı hizmet 
edenler, Muallim mekteplerinde görmedikleri dersler
den imtihan vererek muallimlik şahadetnamesi alır
lar, 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir., 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maa
rif Vekili memurdur. 

Dahiliye Encümeni Tâdili 
Madde 1. — Eski 5 senelik idadilerin son sınıfı 

ile Muallim mekteplerinin herhangi bir sınıfından si
lâh ait:na alınmaları dolayısile ikmali tahsil edeme
yen ve bugün bilfiil muallim muavini olarak ifayı 
hizmet edenler, muallim mekteplerinde görmedikleri 
derslerden imtihan vererek Muallimlik şahadetname
si alabilirler. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maa
rif Vekili memurdur. 

REfS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Eğer Maa
rif Encümeninden çıkmamış olsa idi bir şey söyle
mezdim, Maarif Encümeni buraya arapça, acemce 
terkinlerle dolu kanun maddesi getiriyor, fakat çok 
garibinıs giden (herhangi bir) tabiridir. (Herhangi bir) 
denmez, ya (herhangi) denir veyahut (hangi bir) 
denir. 

AHMET HİLMİ REY (Kayseri) — Maddenin 
sonundaki (alırlar), (alabilirler) olacaktır. Dahiliye 
Encümeninin tâdili böyledir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Kanunun ser
levhası yoktur, buna bir unvan verilmesi lâzımdır. 

REİS — Doğrudur efendim, Encümen bir unvan 
verirse münasip olur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Müsaade ederseniz 
bendeniz teklif edeyim, belki Encümen kabul eder. 

REİS — Dahiliye Encümeninin serlevha hakkında 
bir teklifi vardır. Okunacaktır. 

Eski Beş Senelik İdadilerin Son Sınıfı ile Muallim 
Mekteplerinin Herhangi Sınıfından Silâh Altına Alı

nanların Muallim Olabilmeleri Hakkında Kanun 

Bu kanunun sehlevhası berveçhibalâ olacağından 
heyeti umumiyeye arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Namına 
Tekirdağı 

Faik 
(Pek uzun sesleri) 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

REİS —• Efendim, kanunun başında matbu bir 
serlevha vardır. Muvafık görülürse onu alalım. (Mu
vafık sesleri) 
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REİS — Maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

llkmektep Muallim ve Muavinleri Hakkındaki 20 
Mayıs 1926 Tarih ve 482 Numaralı Kanunun İkinci 

Maddesine Bir Fıkra İlâvesine Dair Kanun 

Madde 1. — Eski 5 senelik idadilerin son "sınıfı 
ile muallim mekteplerinin herhangi bir sınıfından si
lâh altına alınmaları dolayısiyle ikmali tahsil edeme
yen ve bugün bilfiil muallim muavini olarak ifayı 
hizmet edenler muallim mektebinde görmedikleri 
derslerden imtihan vererek muallimlik şahadetname
si "alabilirler. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında bir 
takrir vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Beş senelik idadilerin son sınıfı ile muallim mek

teplerinde tahsil etmekte iken herhangi bir sebep ica
bı olarak ailesinin hayatı maişetini biran evvel ka
zanmak suretiyle tahsilini ikmal etmeksizin mektebi 
terk etmiş ve fakat evlâdı vatanın talim ve terbiyesi 
için bilfiil çalışmak hususundaki şedit arzusunun te
siriyle ilkmektepierden birine intisap ederek elyevm 
muallim muavinliğini ifa etmekte bulunmuş olan 
bazı gençler de vardır. Bu gençlerin okumadıkları 
derslerden imtihan vereceklerinden bahisle vukubu-
lacak müracaatlarının istisnaen reddi muvafıkı mu
adelet olamayacağı kanaatındaymı. Zaten maddei 
kanuniyenin ruhu ne olursa olsun bil'imtihan ispatı 
ehliyet edeceklerin terfie mazhariyetlerini mutazam-
mındır. Binaenaleyh ortada esaslı mahzur da yoktur. 
Şu halde pek mahdut olan bu gibi gençlerin de bu 
mazhariyetten mahrum kalmamaları ve şevk ve gay
retlerinin kırılmaması için birinci maddenin berveç-
hiatî tadilini teklif ediyorum. 

Madde 1. — Eski beş senelik idadiler ile muallim 
mekteplerinin her hangi bir sınıfından ne gibi esbap 
dolayısiyle olursa olsun çıkarak ikmâli tahsil ede
meyen ve bugün bilfiil muallim muavinliği ile müs
tahdem bulunanlar muallim mekteplerinde görmedik
leri derslerden imtihan vererek muallimlik şahadet
namesi alabilirler. 31 Kânunusani 1927 

İstanbul 
Ziyaettin 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-, 
memiştir. 

Maddeyi reye arz ediyorum efendim. 
Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim, söz 

istiyorum. İdadilerin son sınıfında denildiği halde 
Darülmualliminin herhangi bir sınıfından deniyor. 
İdadilerin buna muadil sınıfları aynı şeraiti haiz ol
duğu halde niçin onlar istisna ediliyor? 

KEMAL BEY (Adana) — Beş senelik idadile
rin... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mustafa 
Bey okadarını bilir. 

MAARİF ENCÜMENİ NAMİNA REFET BEY 
(Urfa) — Efendim, Encümene iade ediniz. Encümen 
yeni bir şekil düşünüyor. 

REİS — Efendim, Encümenin talebi üzerine En
cümene iade ediyoruz. 

Diğer maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

3. — Evkaf tarafından idare edilmekte olan or
manların Ziraat Vekâletine devri hakkındaki 1/578 
numaralı kanun lâyihası ve reddine dair Diyanet İş
leri ve Evkaf ve Ziraat Encümenleri mazbataları. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mıdır efendim? 

ALİ RİZA BEY (Mardin) — Efendim, bu kanu
nun ehemmiyeti çoktur, Hükümetin huzuriyle müza
keresini teklif ederim. 

REİS — Efendim, bu mazbataların hükümetin 
huzuriyle müzakeresi teklif ediliyor. Bu teklifi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Hükümetin hu
zuriyle müzakere edilmesi kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, Ruznamenin beşinci maddesi
ne geçiyoruz. 

4. — Maliye Müfettişlerine verilen işten men i se-
lâhiyetinin mahallî memurini taliyesi hakkmda da 
doğrudan doğruya istimaline müteallik ahkâmın bir 
tefsir ile teyidine dair 3/791 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbatala
rı. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Maliye Müfettişlerine Verilen İşten Men Salâhiyetinin 
Mahalli Memurini Taliyesi Hakkında da Doğrudan 
Doğruya İstimaline Müteallik Ahkâmın Bir Tefsir 
ile Teyidine Dair 3/791 Numaralı Başvekâlet Tezke
resi ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri Mazbataları 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

10 Teşrinievvel 1926 

6/4196 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Maliye Müfettişlerine verilen işten men salâhiyeti

nin mahalli memurini taliyesi hakkında da doğrudan 
doğruya istimaline müteallik ahkâmın bir tefsir ile 
teyidine dair Maliye Vekâletinden yazılan 12 Teşrini
evvel 1926 tarih ve 813/39 numaralı tezkerenin mu-
saddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmsını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
12 Teşrinievvel 1926 

Maliye Heyeti Teftişiyesi nizamnamesinin 4 ncü 
maddesine tevfikan Maliye Müfettişlerince tayinleri 
merkeze ait memurin gibi talî memurini mahalliye-
nin de ledelicap işten men edilmelerini mecburiyet 
hâsıl olduğu sırada, bazan mahalleri rüesayı memurini 
mülkiyesi taraflarından Memurin Muhakemat Kanunu
nun 12 nci maddesinden ve buna mütedair 19 Teşrini
evvel 1335 tarihli Şurayı Devlet kararı tefsirisinden 
bahisle itiraz veya tereddüt edilmekte olduğu bildiril
mektedir. 

Salüfülarz kararı tefsiri (Memurin Muhakemat Ka
nununun salüfüzzikir 2 nci maddesinde bizzat veya bil
vasıta icra edilecek muamelenin tahkikata münhasır 
olduğu sarahaten mezkûr ve 12 nci maddede memu
rini tahkikiyeye taallûk eder bir kayıt gayri mevcut 
olmasına nazaran hakkında; tahkikatı iptidaiye icra
sına mübaşeret olunan memurinin muhakkik veya 
müfettişler tarafından gösterilecek lüzum üzerine iş
ten el çektirilmelerine emri itasının işbu memurinin 
nasbına salâhiyettar olan makamat âmirlerine aidiye
ti maksudi kanuni olduğu yolunda Dairei müşarüni-
leyhaca müttehaz karar ekseriyetle musip görüldüğün
den...) şeklinde olmasına nazaran Memurin Muhake
mâtı Kanununun 2 nci ve 12 nci maddelerince münde-
riç ahkâma istinat etmektedir. 

Halbuki anifüzzikir kanunun 2 nci maddesinde 
(Memurinden birinin vazifei memuriyetinden dolayı 
veya ifayı vazife esnasında bir cürmü ika eylediği ge

rek doğrudan doğruya ve gerek bir şikâjyet, ihbar ve 
iddia üzerine anlaşıldıktan o memur memurini mer-
keziyeden ise evvelemirde mensup olduğu nezaret 
veya daire ve memurini Vilâyetten ise Mali, Mutasar
rıf ve Kaymakam veya merbut bulunduğu şube idare 
âmiri tarafından Usulü Muhakemâtı Cezaiye Kanu
nuna tevfikan bizzat veya bilvasıta hakkında tahki
katı iptidaiye icra edilir ve evrakı tatikikiye zirine 
tahkikatı vakıanın hülâsasını ve netayicijii havi fezle
ke yazılarak bunun ziri dahi tahkikatı icra eden zat 
tarafından imza olunur.) denilmekte olduğu cihetle, 
maddei mezkûre memurini mahalliyei vilâyet hak
kında Vali ve Kaymakam veya merbut olduğu Şube 
idare âmiri tarafından Usulü Muhakemâtı Cezaiye Ka
nununa tevfikan bizzat veya bilvasıta icra edilecek tah
kikatı iptidaiyeye münhasır olup kararı tefsiriyenin 
muhakkik ^veya müfettişler tarafından işten el çektiril
melerine emri itasının da işbu memurinijn nasbına sa
lâhiyettar olan makamat âmirlerine aidiyeti tarzın
da tazammun ettiği hüküm de ikinci njıaddede mez
kûr kayıt ve sarahata istinat etmekte [olmasına na
zaran vaki, Vali veya Kaymakam veya (Şubesi aidesi 
âmir tarafından icra ettirilecek tahkikatı iptidaiye ah
valine münhasır olmak lâzım gelir. 

Maliye Müfettişleri tarafından icra: edilen tefti-
şat ve tahkikat 4 Şubat 1336/1926 tarihli Memurin 
Muhakemâtı Kanunundan muahhar olan 17 Teşrini
evvel 1330 tarihli Maliye Heyeti Teftişiyesi Nizamna-
mei Muadelinin birinci maddesi mucibince doğrudan 
doğruya bizzat Maliye Vekili namına vaki olduğu cihet
le tahkikatı mezkûre Mejnurin Muhakemâtı Kanununun 
2 nci maddesinde mevzubahis edilip kânunun (aley
hinde tahkikatı iptidaiye icrasına mübaşeret olunan 
memurlara, lüzum görülüyorsa memuriyetleri vekâ
letle idare ettirilmek üzere işten el çektirilir ve lü
zumu muhakemelerine karar verilen memurların de
vamı memuriyetlerinde mahzur görüldüğü takdirde 
işten el çektirileceği gibi azilleri cihetinle dahi gidile
bilir. Beraat ve mahkûmiyet halinde haklarında ah
kâmı mevzuai kanuniye dairesinde muamele olunur) 
şeklinde muharrer bulunan 12 nci maddesine keyfiyeti 
teması Şurayı Devlet Kararında işaret edilen ve ma
halli rüesayı mülkiyesi tarafından bizzaj; veya memu
rini Vilâyet arasında tayin ettikleri tabjkik memurla
rı marifetiyle icra olunan tahkikatı iptidai yeden mağ-
dut olmadığı için mahiyet ve müstenidjatı arz edilen 
kararı tefsiri hükmünün de Maliye Müfettişlerinin tef-
tişat ve tahkikatı hakkında ahkâmı mihsusai muah-
hare vaz eden Maliye Heyeti teftişiyesi nizamnamesi 
ahkâmı ile tedavül edememesi iktiza ederi 
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Salifüzzikir nizamnamenin 4 ncü maddesi ise (ha
fi veya celi zimmet ve ihtilasları görülen ve kasa mev
cudunu ve defatin ve evrakı hesabiyesini iraeden ve-
cudunu ve defatir ve evrakı hesabiyesini iraeden ve
ya muamelâtında mühim suiistimalâtı müşahit olan 
memur, memurini maliyeden ise müfettişler derhal, 
mafevk memuru haberdar ederek işten el çektirecek 
ve Maliye memurlarından olmayıp diğer Vekâletler
den birine mensup ise müfettişin talebi üzerine o 
memurlara mafevki tarafından işten el çektirilecek
tir.) Hükmü sarihini ihtiva ettiği cihetle Maliye Mü
fettişleri tarafından nasbi Vilâyete ait olan Memuri
ni Mahalliyei Maliyeye işten el çektirilmesi kaziyesi
nin şekli nizamide tekemmülünün kararı tefsiride 
mevzubahis olan merasimin ifasına mütevakkıf olma
ması tabiidir. Çünkü mülhakat mal memurları hak
kında Maliye Vekilinin nizamname mucibince doğru
dan doğruya mümessili olan Maliye Müfettişi marife
tiyle yaptıracağı tahkikat ve netayici hakkında Memu
rin Muhakemat Kanununun anifülarz mevaddı sakit 
olup bu husustaki ahkâmı ancak Heyeti tefti siye ni
zamnamesi ihtiva etmektedir. 

Diğer cihetten Maliye Müfettişleri, umumiyet üze
re icra selâhiyetini haiz değilse de Memurin Kanunu
nun gösterdiği ihraç, tenzil ve hatta tevbih gibi mü-
cazatı inzibatiyenin hüküm ve netayicini bile ihtiva 
etmeyen ve mahza memurun hini zarurette menfi ve 
muzır faaliyetini takim etmekten başka bir şey ol
mayan ve esasen nizamname ve talimatnamelerinde 
eşkâl ve şeraiti musarrah bulunan işten men keyfiye
tinin ancak hazine mevcudunun veya menafiinin em
niyet ve selâmetine taallûk eden ahvalde derhal tat
bikinin bir çok merasime ve intizara müsait olmaya
cağı da derkârdır. 

Heyeti Teftişiye nizamnamesinin işte men key
fiyetine dair ihtiva ettiği hüküm, cürmü kanuni ah
valine taallûk ettiği cihetle Memurin Kanunu hükmü
ne tevfikan müteşekkil mahalli komisyonlara mevdu 
salâhiyete de ciheti teması görülememektedir. Husu-
sile işbu kararı tefsirinin hini ittihazında Şurayı Dev
letçe malûmiyeti derkâr olan Heyeti Teftişiye nizam
namesinin salfülarz ahkâmının tâdil veya tebdiine işa
ret olunmaması da Maliye Müfettişlerince ötedenbe-
ri istimal edilegelmekte olan bu salâhiyetin devamı 
tatbikına manii kanuni olmadığını tazammun et
mekte ve nizamnamede mevzuubahis meseleye mü

tedair olarak mevcut mlevad yalnız mal memurlarına 
•rraalkisur ahkâmı mahsüsaldan ibaret bulunmaktadır. 

Binaenaleyh mahalliî rü'esayı memurini mülkiiye-
since bu bapta tereddütle veya serdi itiraza, Vekâle
ti âcizic'e mahal görülememfekte ve şim'diye kadar 
yapıUageıîmekte olan muamele muvafıkı kanun bu
lunmakta ise de keyfiyet Maliye Heyeti teftişiye ni-
zamina'mesiriin bir maddesinin tatbikine taallûk etti
ği cihetle atiyen her türlü sui tefsiratın izalesi için, 
bir tefsiri kanunî ile teyidi zımnında Büyük Millet 
ı Meçisin e s'evk ve arz edilmesline em'ir ve müsaade 
'buıyuruilm.-a'sı istirham ol uttur efend'irn. 12 Teşriniev
vel 1926. 

Maliye Vekili 
'Mustafa Abdülhalik 

Tüi'kiye Büyük Millet 
Meclisi 20.11.1926 

iKaivanL'ni Maliye Encümeni 
Adet 8 karar numarası 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Maliye Müfettişlerine verilen işten men salâhiye
tinin mahallî memurini tal'iyesi hakkında da doğru
dan doğruya istimaline müteallik ahkâmın bir tefslir 
ile teyidine dair Maliye Vekâletinden yazılan 12 Teş
rinievvel 1926 tarih ve 813/39 numaralı tezkerenin 
sureti 10 Teşrinisani 1926 tarih ve 6/4196 numaralı 
Başvekâlet tezkeresiyle 'Meclisi Âtiye bittakdim En
cümenimize havale buyurulmakia mütalâa ve tetkik 
olundu. 

•Memurin Kanuniyle hâl ve tefsir edilecek mesail-
den görüimekle hasbeltaallûk Adliye ve Dahiliye En
cümenlerine tebliğine karar verildi. 

iKavanin'i Maliye 
Encümeni Reisi 'Mazbata Muharriri 

Beyazıt Ankara 
Şefik İhsan 
Kâtip Aza 

Diyarbekir Bozok 
S. Sırrı 

Aza Aza 
-Muş Konya 

İlyas Sami Mustafa 
Aza 

Kütahya 
M. Ragıp 
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 28.11.1926 

Dahil'iye Encümeni 
11 Karar numarası 

3/791 Kayıt numaraisı 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Mal'iye Heyeti Teftfişiyesi Nizâmnâmesinin 4 ncü 
maddesine tevfikan Mal'iye müfettişlerince tayinleri 
merkeze ait memurin gibi talî memurini mahalliyenin 
de ledelicap işiten men edilmelerine mecburiyet oldu
ğu sırada ibâzan mahalleri rüesayı mülkiyesi tarafla
rından Memurin Muhakemat Kanununun 12 nci mad
desinden ve buna mütedair 19 Teşrinisani 1335 ta
rihli Şûrayı Devlet kararı tefsirisiriden bahisle itiraz 
veya tereddüt edilmekte olduğundan salifüzzikir ni
zamname ahkâmı ile Memurin Mu'hakemat Kanunu
nun ve 'Memurin Kanunu ahkâmının taarruz teş'kil 
edip etmediğinin bir kararı tefsiriye raptı Maliye Ve
kâletinin iş'arına atfen Başvekâleti Cdileden iş'ar 
edilmiş ve keyfiyet Dâhiliye Encümenine havale bu-
yurul'muş olmakla Maliye Vekilinin huzuru ile tetkitk 
Ve müzaikere olundu. 

Maliye Vekâleti tarafından serdolunan mütalâat 
varid görülmüş ve Mâliye Müfeütişleririin icra ettik
leri ıteftişat Maliye Vekili namına muzaf olup Mü
fettişlerin işten el çektirme keyfiyetti nizamnamenin 
4 ncü maddesinde tasrih olunduğu üzere «hafî veya 
celî zimmet ve ihtilası görülen ve kasa mevcudunu 
defaitir ve evrakı hesalbiyesini ira eden veyahut depo, 
dbniye vesâireyi küşattan imtina eden veya muame
lâtında mühim su"iis!ti!malâtt müşahit olan memur, 
memurini maliyeden (ise müfettişler derhal mafevk 
memuru haberdar ederde işten el çektirecek ve Ma
liye memurlarından olmayıp diğer vekâletlerden bi
rine m'ensup ise müfettişler derhal mafevk memuru 
'haberdar ederek işten el çektirecektir» ve meselenin 
ehemmiyet ve müstaceliyeti zikir ve tadat olunmakta 
ıolup bu vaziyette her Maliye Müfettişinin mercî ve 
meraisim kaydı ile takyMi teftişten beklenen selâme
ti muameleyi ve emniyeti hazineyi ihlâl edeceği gibi 
kanun kuvvetinide olan ve muahhar kanunlarla tearuz 
etmediği Maliye Vekâleti tezkeresinde izah olunup, 
Encümence de muvafık görülen heyeti teftiş/iye ni
zamnamesinin ruhu esasisi aksi halde zaaf ve felce 
uğrayacağı mülâhaza ve mütalâa olunmuştur. Bi
naenaleyh Maliye Vekâletinin noktai nazarına göre 

muamele ifasının kabulü heyeti umumfyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

üye Encümeni Rdisi 
Niğde 

Mehmlet Âtâ 
iKâtip 
izmir 
Kâmil 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet; Hilmi 
A|za 
Rize 
E^at 
Aza 

Niğde 
Gajlip 

Aza 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 24.1.1927 

Adliye Encümeni 
35 karar numarası 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Maliye Heyeti Teftişiye Nizamnamesinin 4 ncü 

maddesine tevfikan Maliye Müfettişlerince tayinleri 
meıkeze ait Maliye Memurları rnisulu tjalî ve mahal
lî mal mamurlarının da nizamnamede gösterilen ah
val ve esbap tahtmda işiten dçekitirilimelerine mec
buriyet hâsıl olduğu sırada doğrudan doğruya istima
line haizi salâhiyet bulundukları tefsiri talebini mu-
taızammın Maliye Vekâletinin müracaatı üzerine Baş
vekâletten Büyük Millet Meclisi Riyasetine görideri-
îen tezkereler evvelâ Kavanini Maliye Ve badehu Da
hiliye Encümenlerine ve ahiren de Encüjnenim'ize tev
di kılınan berveçhibalâ Maliye Vekâletimin tezkeresi 
ve keyfiyetin Memurin Kanunu ile (hâl ve tefsiir 
edilecek mesa'ilden görülmekle Adldyei ve Dahiliye 
Encümenlerine tevdii kırarını hâvi Kıavaıniini Ma
liye Encümeninin ve Maliye Müfettişlerinin dera et
tikleri teftişat Maliye Vekili namına : muzaf olup 
müfettişlerin işten el çektirme keyfiyeti nizamname
nin 4 ncü maddesinde tasrih olunan zimmet ve Jh-
t'iiâs ve kasa mevcudunu ve kuyut ve dşfaitirii iraeden 
veyahut depo vesâireyi küşattan imtina ;eden ve hem 
su'iistimalâtı müşahade olunan memurine inhisar 
edip bu gibi meselelerin ehemmiyetle j müstaceliyeti 
zikir ve tadat olunmakta bulunmasına j karşı bu va-
ziyetten Maliye müfettişinin merci ve jnerasim kay-
diyle takyidi teftişten beklenen selâmeti muameleyi 
ve emniyeti hazineyi ihlâl edeceği gibi kanun kuv
vetinde olan ve muahhar kanuniyle ta^ruz etmediği 
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ve heyeti teftiş'iye nizamnamesinin ruhu esasisi aksi 
halde zaaf ve felce uğrayacağı ve binaenaleyh Mali
ye Vekâletinin noktaî nazarına göre muamele ifa
sının kabulü mütalâasını muhtevi Dahiliye Encümeni 
mazbataları ve meselenin alâkadar olduğunu Me
murin ve Memurin Muhakemat kanunlariyle Maliye 
Heyetti Teffcişiye Nizamnamesi mütalâa ve tetkik 
olumdu. Memurin Kanununun 90 ncı maddesinin 
(İşbu kanuna mugayir ahkâm mülgadır) diye hükmü 
ihtiva edlen sarahatime göre memurin kanunu ile taaruz 
eden ondan evvelki ıkamumlaria mevcut ahkâmın 
mer'i yattan salkıt olacağı tabii görülmüştür ve yine 
memurin kanununda (kabllatttahkik muvakkaten 'işten 
el çektirmek) unvanı altımdalbi (ahvali fevkalâdede 
Valilerin bekalarında mmılelkatin asayiş ve inzibatm-
ca mahzur gördükleri herhangi memuru muvakkaten 
işten el çektirmeğe mezuniyetlerini tazammum eyle
yen) 48 neti ve beraat ve mahkûmiyet neticesini arae 
eden 49 maddelerimden başlka memurinin sıfatı me
muriyetlerine taallûk edecelk ef'al ve cemimin usu
lü tahkiki hakkında ayrıca ahkâm gayri mevcut ol
masına göre Memurin Muhakamat Kanununun Me
murin Kanuniyle taaruz etmeyen ahkâmının ve bu 
mayanda Memurin Kanununun 59 ncu maddesıiıyle 
tehalüf letımeımekte olan Memurin Muhakemat Kanu
nunun 12 nci maddesinde mezkûr azilden. mâda hu-
suisatın elyevm mer'i ve muteber olduğu noktasında 
ittifak edilmiştir. Valiler salüfülarz Memurun Kanu
nunum 48 nci maddesinde hükkâmdan mâda Vilâyetin 
umum memurlarına şamil olmak üzere kaiblettahkiik 
mutlalk olarak ve Memurin Muhakemat Kanununun 
12 nci maddesinde tahkikat esnasında yalnız Vilâyet 
memurlarının işten el çek ti ri İmale ri hususunda muta 
salâhiyet İdare? Umumiyeî Vilâyat Kanununun 20 ned 
maddesi mucibince Vilâyetin, idareî umumiyas inden 
mes'ul ve vilâyetin kuvvai icraiyenin en büyük me
muru olan valinin her vekâletini vekili ve mümessili 
bulunmak itibariyle onu temsilen verilmiş mezuni
yetten ibaret olmasına ve Memuriin Muhakemat Ka
nunundan sonra neşredilmiş olan Maliye Heyeti tef-
tişiyesi hakkındaki nizamnamenin (hafî veya celî 
zimımet ve ihtilasları görülen ve .kasa mevzu dunu ve 
defatiri hesabiyesini imadan veyahut depo, ebniye 
vesaireyi küşattan imtina eden ve muamelâtında mü
him su ''iıisti mail âtı müşahade olunan memurini Mali
yeyi Müfettişlerin derhal mafevk memurunu haber
dar ederek istem el çektireceklerimi) ihtiva eden 4 noü 
maddesi (hükmünün müfettişim bir taraftan mezkûr 
n'izamnamenin birinci maddesi sarahatine nazaran 
Maliye Vekilini temsil etmek ve temsil dolayısiyle 

vekilin haiz olduğu İşiten el çektirilmek mezuniyeti 
kendilerine nizamname ile teffüz olunmuş bulunmak 
ve diğer cihetten die marelarz nizamnaımenin 4 ncü 
maddesindeki zimmet ve ihtilas ve vazifeî suiistimal 
ve aminin emrine ademi riayet ve vazifede ter ahi 
misullu her birıisİ başlı başına ikanunî birer cürüm 
vasıf ve mahiyetini terkip ve teşkil eden ef'ali vakıa
nın müfettişe emri tahkik noktasından tahmil ettiği 
vazifeye göre Memurin Muhakemat Kanununun 12 
nci maddesiimde mezkûr muhakkik sıfat ve salâhiye
tine de 'malik olmak itibariyle merkeze merbut Maliye 
memurları miisullu mahallî memurini maliyei tali-
yesini dahi işten el çaktlrebilecekleri neticesine varıl
mış ve bunun gerek Memurin Kanunu gerekse Me
murin Muhakemat Kamumu ile taaruz adar bir cihet 
görülememiştir. Benaıberin esbap ve ahvali meıbsu-
teye nazaran berveçbjimaruz fıkraî 'tefsiriyenin kaıbu-
lü Heyeti Umumiyenin nazarı takdir ve tasvibine 
arz olunur. 

Adliye Encümeni1 Reisi Mazbata Muharriri 
Saruham Kastamonu 

Mustafa Fevzi Alıi Nazmi 
Kâtip Âza 

Yozgat Antalya 
Ahmet Hamd.i Ahmat Sakî 

Âza Âza 
Kastamonu Sinop 

Hasan Fehmi Yusuf Kemal 
Hini imzada ıbulunmalmıştır 

Fıkraî tefsiri ye 
«Maliye Müfettişleri', merikeze merbut memurini 

maliye misullû talî maliye memurlarını tahkikata 
mübaşeretten sonra, Memurin Muhalkamat Kanunu
nun 12 nci maddesine ve maliye heyeti tefrişliye ni
zamnamesine tevfikan, işten el çektirebillirler ve bun
dan Vekâlet ve Vilâyete derhal malûmat verirler.» 

REİS — Efendim; reye arz ediyorum. Fıkrai 
•tefs'iriyey! kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Ruznamemin 6 ncı maddesine geçiyoruz efendim. 

5, — İstiklâl Madalyası Kanununun tâdili hak
kında 3/844 numaralı Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi ve Müdafaa! Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
27 . 12 . 1926 

1 Teşrinisani 1926 tarihinden sonra gelecek istik
lâl inhalarının 258 numaralı karara tevfikan kabul 
edilmemesi iktiza etmekte ve o suretle muamele ifa 
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kılınmakta ise de mezkûr kararın bir kanunla teyidi 
Divanı Riyasetin 26.12.1926 tarihinde mün'akit 4 ncü 
içtimaında tensip edilmiş olmakla tanzim edilen lâ
yihayı kanuniye Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

Türkiye Büyük M ilet Meclisi 
Reisi 

Kâzım 

İstiklâl Madalyası Kanununu Muaddil Kanun 
Madde 1. — İstiklâl Madalyası hakkında 29 Teş

rinisani 1336 Tarih ve 69 numaralı kanun, berveçhi-
zir tâdil edilmiştir. 

Madde 2. — İstiklâl madalyasının itası hakkında
ki inhalar 1 Teşrinisani 1926 tarihine şadar Meclisi 
Âlinin nazarı tasvibine arz olunur. Bu müddetten son
raki inhalar kabul edilmez. 

Madde 3. — Bu kanun 1 Teşrinisani 1926 tari
hinden muteberdir. 

Madde 4. — Bu kanunun icrasına Büyük Millet 
Meclisi memurdur. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
İstiklâl Madalyaları inhalarının 1 Teşrinisani 1926 

tarihinden sonra kabul edilmemesi için Heyeti Umu
miye geçen sene bir karar vermişti^ 

Divanı Riyaset bu kararı teyit için Meclise bir 
maddei kanuniye teklif ediyor. Madde Encümenimi
ze havale edildi. Kabul ettik. Yalnız Ordu kadrosu 
haricinde şehit olanların ailelerine verilecek istiklâl 
madalyası muamelesinin şehit efratt askeriye gibi, 
bundan sonra Müdafaaî Milliye Vekâletince yapıl
ması için bir madde ilâve ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Afyon Rize 

Ali Ekrem 
Kâtip Ordu 

Recai 
Afyon Bolu 

Musa Kâzım Cevat Abbas 
Niğde Gaziantep 
Galip Kılıç Ali 

Müdafaaî Milliye Encümeninin Tâdili 
İstiklâl Madalyası Kanununu Muaddil Kanun 
Madde 1. — İstiklâl Madalyası hakkında 27 Teş

rinisani 1336 Tarih ve 66 numaralı kanun berveçhi-
zir tadil edilmiştir. 

Madde 2. — İstiklâl Madalyası itası hakkındaki 
inhalar 1 Teşrinisani 1926 tarihine kadar Meclisi Âli
nin nazarı tasvibine arz olunur. Bu devreden sonra
ki inhalar kabul edilmez. 

Madde 3. — Milis efradından veyahut ahaliden 
olup da Ordu kadrosu haricinde İstiklâli milli uğ
runda fedayı hayat etmiş olanların ailelerine verile
cek olan kırmızı şeritli istiklâl madalyası muamelesi 
badema 30 Mayıs 1926 tarih ve 869 numaralı kanun 
mucibince Müdafaaî Milliye Vekâletince ifa olunur. 

Madde 4. — Bu kanun 1 Teşrinisani 1926 tarihin
den muteberdir. 

Madde 5. — Bu kanunun icrasına Büyük Millet 
Meclisi memurdur. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
bendeniz esastan bahsedecek değilim. Yalnız kanu
nun tanzimi şeklinden bahsetmek istiyorum. Madde 
rakamları yanlış konulmuştur. Tashihi lâzımgelir 
zannındayım. Burada (Kanun berveçhizir tâdil edil
miştir) fıkrası vardır, buna birinci madde deşilmiş-
tir. Halbuki teamül ve veçhile değildir. Sonra mad
denin metninde «İnhalar 1 Teşrinisani 1926 tarihine 
kadar Meclisi Âlinin nazarı tasvibine arz olunur» 
ibaresi vardır. Bu tarih geçmiştir. Bu esas kabul edi
lirse şekli tashih etmek lâzım gelir ve kanuna naza
ran tasvibine arz olunan inhalardan madası kabul 
edilmez diye bir ibare koymak icabeder. 

Kezalik 4 ncü madde (Bu kanun 1 Teşrinisani 
1926 tarihinden muteberdir) diyor. Bittabi bu tarih 
geçmiştir. Alelumum kanunlar neşri tarihinden mute
ber olmak icabeder. Binaenaleyh lâyihanın heyeti 
umumiyesinde bir şekil tashihi yapmak muktezîdir. 

REİS — Encümen ne diyor efendim? 

MÜDAEAAÎ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMI
NA EKREM BEY (Rize) — Geçen sene bir karar 
vermiştiniz. Bu kararda 1 Teşrinisanimden sonra Mec
lise gelen istiklâl madalyası inhaları kabul edilmez 
denir. Kararın serlevhası da böyledir. Yâni 1 Teş-
rinisani'den herhangi bir İstiklâl madalyası Meclis 
tarafından kabul edilmiyecektir. Encümen bu kararı 
aynen kabul etti. Kanun halinde teyit etti. Yalnız 
bir nokta var: Meselâ bir zat istiklâl madalyası için 
istidada bulunuyor. Onun istidasının tarihi bilfarz 
1 Mayıstır. Fakat bu istida Vilâyette yahut Başvekâ
lette aylarca kalmıştır. 1 Teşrinisaniden sonra Mecli
se gelmiştir. Pek aşikârdırki şu teehhürde bu zatın 
hiçbir kabahati yoktur. Çünkü kendisi 1 Mayısta is
tida ediyor. Fakat kırtasiye muamelâtı yüzünden Vi
lâyette veya Başvekâlette kalarak inhası 1 Teşrini
saniden sonra Meclise geliyor. Karara nazaran Mec
lis bittabi 1 Teşrinisaniden sonra gelen bu inhayı 
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kabul edemez. Binaenaleyh o zat mağdur olmuştur., 
Şimdi eğer geçen sene verilmiş olan bu kararı tebdil 
ederek 1 Teşrinisaniye kadar olan müracaatların ka
bul edilmesi hakkında bir karar verirseniz Encümen 
buna tamamiyle taraftar olur. 

İHSAN BEY (Ankara) — Zaten böyle olması lâ-
zımgelir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Heyeti Celilenizin geçen sene yani 23.5.1926 tari
hinde 106 ncı içtimainin birinci celsesinde verdiği ka
rar Meclisi âlinizin 1 Teşrinisani'den sonra İstiklâl 
madalyaları hakkındaki inhaları tetkik ve tasdik ede-
miyeceği tarzında değildir. Verilen karar şudur : is
tiklâl madalyası inhalarının 1926 senesi Teşrinisani
sine kadar kabul edilmesi ve mezkûr tarihten itibaren 
de inhaların tetkik ve tasdiki için Meclisi Âlinin müd
detle mukayyet olmaması. Şu halde Meclisi Âliniz 
bugün inhaları kabul için müddetle mukayyet de
ğildir. Nasıl ki bu lâyihayı kanuniyenin esbabı mu
cibe mazbatasında Reis Paşa Hazretleri diyor ki : 
1 Teşrinisani 1926 tarihinden sonra gelecek istihSâl 
madalyaları inhalarının şu karara tevfikan kabul edil
memesi... Halbuki maddei kanuniye ile esbabı mu
cibe ve bilhassa Heyeti Celilenizin geçen sene vermiş 
okluğu karar arasında fark vardır. Gerek şu esbabı 
mucibeden ve gerekse demin arz ettiğim karan âli
nizden anlaşılan şudur : İstiklâl madalyası inhiîan 
ancak 1 Teşrinisani'ye kadar yapılabilir. Halbuki 
Meclisi Âliniz inhayı tetkik için tarih ile mukayyet 
değildir. Fakat bu maddei kanııriiyeyi kabul eder
sek 1 Teşrinisani 1926 tarihine kadar Meclisi Âlinin 
nazarı tasvibine arz olunur. Ondan sonra arz oluna
maz, şeklinde olacaktır ki ara yerde fark vardır. Ha-
ziran'da gelmiş olan bir inha ki istiklâl madalyası 
hakkındaki kararı âlinize tevfikan olmuştur. Yani 
Haziran 5'te bir inha gelmiştir. Fakat Meclisi Âli
niz mün'akit değil, Meclisi Âliniz mün'akit değil, iken 
bittabi Müdafaaî Milliye Encümeni de yoktur. Mec
lis Teşrinisani'de açıldığı için infa 1 Teşrinisani'de 
gelmiş addolunacaktır. 

.Şimdi Teşrinisani'den sonra gelmiştir diye bu in
hayı kabul etmeyecekm'isİ-niz, bu nasıl olur? Faraza 
bu inha benim hakkımda ise benim bunda ne kaba
hatim vardır? 

Zeydin amrın hakkında ise onların ne kabahati 
vardır? Heyeti Aliyenizin kararı pek muvafıktır. Esa
sen bu karar Sırrı Bey arkadaşımızın takriri üzerine 
verilmiştir. Reis Paşa Hazretleri de aynen şu ibareyi 
buyurmuşlardır. 

(O halde Teşrinievvel nihayetine kadar inha olu
nabilir ve Meclis her zaman bu inhaları tetkik ve 
kabul etmek salâhiyetini haizdir.) Efendiler, zanne
derim ki Müdafaaî Milliye Encümeniniz de maksadı 
tarihleri 1 Teşrinisani'den mukaddem olan bu gibi 
inhaları tetkik etmez demek değildir. Ekrem Beye
fendi öyle buyurdular. Çok sarih ve vazıh olarak an
laşılıyor ki Meclisi Âli bir zamanla mukayyet olma
dığından her zaman inhaları tetkik edebilir. 

TU NALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İnha de
ğil istida. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İnhadır 
Hilmi Beyefendi, (inhadır sesleri). Böyle bilinir bi
linme' her şey söylenmez. Bakınız size ispat edeyim 
Hilmi. Bey. İstiklâl Madalyası Kanunu diyor ki; (in
halar mahallinden geldiği zaman Heyeti Vekileye gi
der) o halde inhadır 'Beyefendi. 

TU NALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — O halde 
inha değildir beyefendi, istidadır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kanunda 
inhadır beyefendi. Heyeti Celilenin kabul ettiği bir 
kanunu sen tâdil edemezsin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak.) — Fakat is
tida ile başlamıştır o benim hakkımdır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
kanundan bahsediyoruz; malûmya Tunalı Hilmi Bey 
bu; İstiklâl Madalyası Kanununun üçüncü maddesin
deki inhadan maksat acaba nedir? Bunu da arz et
mek isterim, İstiklâl Kanununun 3 ncü maddesi ga
yet vazıh olarak diyor ki esbabı mucibesi gösterilen 
inhslar Heyeti Vekileye gönderilir. Demek ki inha 
ne imiş? Mahallinden gelmiş inhalar imiş. Şu halde 
bizim de verdiğimiz karar ne idi? Orada da inha tâ
biri vardır. İnhalar Teşrinisani'nin birinci gününe ka
dar kabul edilecektir. Fakat bu Kanunu kabul eder
sek ta Nisanda, Mayısta Haziranda gelmiş olan in-
helann 1 Teşrinisaniden sonra Heyeti Ceiilenizde 
müzakere edilmesi lâzımdır ki bu doğru değildir. 
Onun için gerek Heyeti Celilenizin kararına gerekse 
kanuna göre bendeniz bu ikinci maddenin şu suretle 
•tadilini. - zannederim Encümen de bunu kabul ede
cektir - teklif ediyorum. Diyorum ki; İstiklâl Madal
yası Kanununun 3 ncü maddesinde musarrah inhalar 
1 Teşrinisani 1926 tarihine kadar kabul olunur. Bu 
müddetten sonra makama ti aidesi inha kabul edemez. 
[•kedisi Ali değil. Kanunun ve mes'elenin ruhu bu
radadır. (Muvafık sesleri) 

SÜLEYMAN S!RR1 BEY (Bozok) — Efendim; 
Mazhar Müfit Bey biraderimiz çok güzel izah ettiler, 
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geçen seneki karar bendenizin vermiş olduğum bir 
takrir üzerine verilmiştir. Takrirden maksadım; inha
nın MeciM Âliye 1 Teşrinisani iptidasına kadar gel
mesi ve 1 Teşrinisaniye kadar gelmiş olan inhaların 
Meclisi Ahde tetkiki için rmjiddet aranmaması zemi
nlinde idi. Fakat bir takım kjimseler müracaat etmiş
ler veyahut mahallerinde Valiler inha ederek Dahi
liye Vekâletine gelmiş, o vakte kadar 1 Teşrinisani 
hülûi ettiği için evrak orada bekliyor. Meselâ* Kolor
du Kumandanları ve Makamatî al'iyei Askeriyece de 
Hizmetleri tasdik edildiği halde bunlar madalyadan 
mahrum edilmiştir. Mazhar Müfit Beyefendinin tek
lifi çok muvafıktın Bendeniz de ona iltihak ediyorum. 
Yalnız Kanunun şekli tedvini hakkında bazı maru
zatta bulunmak isterim. 

Meselâ : Müdafaa! Milliye Encümeni diyor ki, 
«istiklâl Madalyası Kanununu muaddil kanun.» Bu 
Kanun İstiklâl Madalyası Kanununa zeyldir. Yoksa 
onu muaddil değildir. 

Çünkü kanunda madalyanın şeklinden, kıt'asın-
dan, madenin cinsinden vesair bir takım ahkâmdan 
bahsediliyor. Eğer tâdil şeklimde olsa bütün bu ahkâ

mın tadil edilmesi lâzımdır. Halbuki mevzuubahis 
olan mesele inhanın müddeti hakkındadır. O halde 
birinci maddenin hasfİylfr kanunun serlevhasına «29 
Teşrinisani 1336 tarih ve 66 numaralı İstiklâl Madal
yası Kanununa müzeyyel mevaddı kanuniyey dedik
ten sonra 1 nci maddeye lüzum yoktur. 2 nc'i madde
nin Mazhar Müfit Beyefend'i'hin buyurdukları ve be
nim de iltihak ettiğim veçhile yazılmasını ve bu su
retle meselenin halledilmesini teklif ediyorum. 

EKREM BEY (Rize) — Efendim, layihayı Encü
mene istiyoruz. 

REİS — Efendim, takrirlerle bera'ber lâyihayı En
cümene veriyoruz. 

TUN ALI HtLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
Encümen yalnız şuna dikkat buyursun kj orada Mec
lisi Âli tabiri vardır. Bu Meclisin adı «Büyük Mîllet 
Meclisidir.» 

REİS — Efendim, ruznamemizde müzakere edi
lecek başka mevad kalmadığından1 Pejrşembe günü 
saat 14,te içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. | 

Hitamı Müzakerat - Saat : 15,00 
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