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arasında ihtilâf hususuna sebebiyet verdiğin
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1. — Mücadelei milliyeye iştirak etmiyen 

memurin hakkındaki kanuna bir madde ten
ziline dair (1/1031) numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları. 87 
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1. — Posta, Telgraf ve Telefon .Müdüri

yeti Umumıiyesiiyle Adliye ve Müdafaai Mil
liye Vekâletlerinin 1926 senei matiyesli bütçe
lerinde münakale icrasına dair olan Kanu
nun ikinci defa reye vaz'ı. 87,99:101' 
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1. — 15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu İstih-
lâkiye Kanunu mucibince ithâl edilen pirinç
ten alınan istihlâk resminin pirinç ununa da 
teşmili lâzım gelip gelmiyeceğinin tefsirine 
ve istihlâk resmine tabi mevad meyanında 
zikredilmemiş olan çeltiklerden ne suretle 
resim istiyfa edileceğintin tefsirine dair (3/257, 
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3/813) numaralı iki kıt'a Başvekâlet tezke
resi ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları. 

2. — Fevkalâde Tahsisat Kararnamesinin 
tefsiri hakkında (3/542) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Kavanini Maliye ve Muva
zenei Maliye encümenleri mazbataları. 

3. — Askeri Tekaüt ve İstiyfa Kanunu
nun 20 Haziran 1326 tarihli maddei muadde-
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leşinin birinci fıkrasını muaddil kanunun 
tefsiri hakkında (3/384) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. 94:96 

4. — istiklâl Madalyası Kanununun ta
dili hakkında (3/844) numaralı Büyük Mil
let Meclisli Riyaseti tezkeresi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. 96:98 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzafcerat; Saat : 14,23 

REİS : lamfet Bey 

KÂTİPLER : Kâzını Bey (Gi esun), Talat Bey (Çankırı) 

REİS — Celse acildi efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

Otuzbeşinci İçtima 

12 Şubat 1927 Cumartesi 

Birinci Celse 
Hasan Beyin Riyasetleriyle kuşat edilerek zarptı 

sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
oldukları mahallere havale olundu. 

ait 

11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanununun 
sekizinci maddesine bir fıkra ilâvesine daıir kanun 
ikinci defa reye vazedildi. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek nis-
beti askeriyesi kat edilen mülâzım İshak Efendi hak
kındaki Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası mü
zakere ve kabul olundu. 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumi-
yesiyle Adliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerinin 

1926 senai maliyesi bütçelerinde münakale icrasına 
dair kanun lâyihası müzakere ve maddeleri aynen 
kabul ve Heyeti Umumiyesi tayini esami ile reye 
konuldu. 

Bilâvasıta tekâlifi umumiye üzerine vilâyaıt na
mına küsuratı munzamına tarh edilip, edlilmiyeceği 
hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
müzakere ve Encümene iadle olundu. 

Zabıtayı Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu muvakkatine 
dair kanun lâyihasının müzakeresi tehir edildi. Bi
lâhare ikinci defa tayini esami ile reye konulan ka
nunun kabul edildiği ve diğerine ait reylerde nıisap 
olmadığı tebliğ edilerek pazartesi günü içtima edil
mek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir mü
talaa var mı efendini? (Hayır sesleri) Zaptı salbık 
hulâsası aynen kabul edilmiştir. 
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2 . — EVRAKI VARİDE 

Tezkereler 
/. — Hakkı Telif Kanunu lâyihasının iadesine 

dair Başvekâlet tezkeresi. (3/874) 
REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
10 Şubat 1927 

Maarif Vekâleti Celilesinden yazılan 6 Şubat 
1927 tarih ve 337/2534 numaralı tezkerede, edebî ve 
bediî eserlerin himayesi için Maarif Vekâleti Celile-
sinee tanzim olunan ve l ö Nisan 1926 tarih ve 6/1461 
numaralı tezkere ile takdim olunan kanun lâyihasının 
istirdadına lüzum gösterilmiştir. 

Mevzubahis lâyihanın iadesine müsaade buyurul-
masını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 

2. — Harita Mektebi tesisi hakkındaki kanun 
lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/875) 

REİS — Okunacaktır, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müdafaai Milliye Vekâleti Ceiilesince yazılan 

2 Şubat 1926 tarih ve 590 numaralı tezkerede Hari
ta mektebi tesisi haıkkında tanzim ve Başvekâletin 
9 Şubat 1926 tarih ve 40/460 numaralı tezkeresiyle 
Riyaseti Celilelerine takdim edilmiş olan 3130 numa
ralı kanun lâyihasının bir daha tetkik ve mütalaası 
zımnında istirdadına lüzum gösterilmiştir. 

Mevzubahis lâyihanın iadesi dçin muktazi mua
melenin ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim 
efendim. 

Başvekil 
tsmet 

REİS — Usulen bunu da iade ediyoruz: 

3. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 61 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü, Hazine 
ile Divanı Muhasebat arasında ihtilâf hudusuna se
bebiyet verdiğinden bir kararı tefsin ittihazı hakkın
da Başvekâlet tezkeresi. (3/876) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — Memurin Kanununun 48, 49 ve 50 nci mad-
"deleriyle Memurin Muhakemat Kanununun 12 nci 
maddeleri arasındaki taaruzun telif ve tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (3/877) 

REİS — Dahiliye ve Adliye encümenlerine hava
le ediyoruz. 

5. — Askeri Tıbbiye Mektebinden neş'et eden 
Askerî eczacılarına etıbba ve baytarlar gibi bir de
faya mahsus olmak üzere yüzellişer lira verilmesinin 
Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesinin esnayı müza
keresinde nazarı teemmüle alınması hakkında Başve
kâlet tezkeresi. (3/878) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine haivale 
edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Mücadelei mîlliyeye iştirak etmeyen memu

rin hakkındaki kanuna bir madde tezyilitıe dair 
(1/1031) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 
Rey İstihsali 

/. — Posta, Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umu-
miyesiyle Adliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerinin 
1926 senei maliyesi bütçelerinde münakale icrasına 
dair olan kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 

REİS — Mezkûr kanun ikinci defa tayinli esami 
ile reyi alilerine vazedilecektir. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz : 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu İstihlâkiye 
Kanunu mucibince ithal edilen pirinçten alınan istih
lâk resminin pirinç ununa da teşmili lâzım gelip gel-
miyeceğinin tefsirine ve istihlâk resmine tabi mevad 
meyanında zikredilmemiş olan çeltiklerden ne suretle 

resim istiyfa edileceğinin tefsirine dair (3/257, 3/813) 
numaralı iki kıta Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları. 

— 87 
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REİS — Mazbataları okuyoruz. 
15 Nisan 1338 Tarihli Rüsumu İstilılakiyc Kamı 

nıu Mucibiimce İthal Ediileı» Plırtinçtem Alınan İstihlâk 
Resmlkin IPîrıinç Unuınaida TeşmSSi Lâzım Gelip Gel 
mUlyıeoeğMn Tefskinıe ve İsıtiîlhılâk Resimlime Tabi Me-
vttmd MeyttMMmıdia Zlkıredlitaeımiüş Oîaın ÇeMkleıridien Ne 
Suıîistfe Resıim İsiiyfe Etfli&ceğMto Tefekâme Daîır 
(3/257), (3/812) Numaralı İkS Kıfia Başvekâlet Tezfce 
nesli ve Kiaivatnf'tri; Malîye ve Mu'vazemicJi Maliye Bncü-

nuenleti'i M a z b a t a n . 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1447 

2 . 4 . 1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu İstihlâki ye Kanunu 
mucibince ithal edilen pirincin kilosundan alınan on 
kuruş istihlâk resmi un şeklinde girenlere teşmil edil
mediği cihetle un halinde sıaırfolunacak pirinçlerin 
haricinde tahin olunarak ithal edilmekte olduğu an
laşılmış ve pirinç unu pirinçten başka bir şey olmadığı 
halde istihlâk resminden müstesna tutulması kanu
nun ibaresine de mugayir bulunmuş ve kanunun bu 
suretle tatbiki un olarak sarfedilen mühim miktarda 
pirincin mathunen ithaline ve pirinci memleket de ta
hin eden esnafın terki sanat etmesine sebebiyet vere
ceği gibi binnetice Hazinenin de şayanı kayit derece
de resimden zayiata uğramasını müeddii olacağından 
balhisle pirinçten alınan istihlâk resmimin, pirinç unun
dan da tahsili Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesinden 
iş'ar kılındığı ve mesele tefsir mahiyetinde görülmüş 
olduğu cihetle mezkûr kanun mucibince pirinçten 
alınan istihlâk resminin pirinç ununa da teşmili lâ
zım gelip gelmiyeceğinin tefsiri Maliye Vekâleti Ce-
müsaadei riyasetpenahilerini arz ve istirham eyle
rim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet : 101 
1 6 . 5 . 1926 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu İstihlâkiye Kanu
nu mucibince ithal edilen pirincin kilosundan alınan 
on kuruş istihlâk resmi un şeklinde girenlere teşmil 
edilmediği cihetle un halinde sarfolunacak pirinçle

rin hariçte tahin olunarak ithal edilmekte olduğu 
anlaşılmış ve pirinç unu pirinçten başka bir şey ol
madığı halde istihlâk resminden müstesna tutulması 
kanunun ibaresine de mugayir bulunmuş ve kanunun 
bu. suretle tatbiki un olarak sarfedilen mühim mik
tarda pirincin mathunen ithaline ve pirinci memleket
te tahin eden esnafın terki sanat etmesine sebebiyet 
ve/üceği gibi binnetice Hazinenin de şayanı kayıt de
recede resimden zayiata uğramasını müeddî olaca
ğından bahisle pirinçten alınan istihlâk resmimin pi
rinç unundan da tahsili Rüsumat Müdiriyeti Umu
miyesinden iş'ar kılındığı tefsir mahiyetinde görül
müş olduğu cihetle mezkûr kanun mucibince alınan 
istihlâk resimlinin pirinç umuna da teşmili lâzım gelip 
gelmiyeceği Maliye Vekâletinden bildirilmiş olmak
la ifayı muktezasına dair Başvekâletin 2.4.1340 tarih 
ve 6/1417 numaralı tezkeresi mütalaa ve tetkik olun
du. Pirinç unu ayniyle pirinç ve binaenaleyh pirincin 
mathunudur. Çeltik ise henüz kışrı tefrik edilmemiş 
pirinçtir. Binaenaleyh gerek çeltik ve gerek pirinç 
unu pirincin tabi olduğu resme talbi olduğundan ber-
veçhiati fıkrai tefsirine tedvin edilmiş ve Muvazene! 
Maliye Encümenine tevdiine karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi Namına 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Kâtip 
İhsan 

Aza 
Konya 
Mustafa 

Aza 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Ordu 
Haımdi 

Aza 

Aza 
Aza 

FIKRAt TEFSİRİYE 
Pirinç unu ve çeltik ayniyle pirincin tabi olduğu 

vergi ve resme tabidir. 
Türkiye Cumhuriyeti 29 Teşrinisani 1928 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet: 6/4520 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

15 Nisan 1926 tarih ve 217 numaralı İstihlâk Res
mi Kanununda istihlâk resmine tabi mevad meyanın-
da zikredilmemiş olan Çeltiklerden ne suretle resim 
istiyfa edileceğinin tayin ve tefsiri bakkındia Maliye 
Vekâletinden yazılan 14 Teşrinisani 1926 tarih ve 
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varidat/135 numaralı tezkerenin musaddak sureti tak
dim olunmuştur. 

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

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 

15 Nisan 1338 tarihli ve 217 numaralı İstihlâk Res
mi Kanununda istihlâk Resmine tabi tutulan mevad 
meyanında yalnız pirinç zikredilerek çeltik hakkında 
bir -güna ahkâm münderiç değildir. Halbuki çeltikle
rin badelMıal kabukları temizlendikten sonra istihlâ
ke arz edileceğinden çeltiklerin de pirince kıyasen res
me tabi tutulup tutulmaması hakkında terddüt hâsıl 
olması üzerine icra kılınan tetk'ikat neticesinde bun
ların beher kilosundan hâsıl olacak pirinç miktarının 
fennen tayiniyle bu miktar üzerinden yüzde on nis
petinde istihlâk Resmi istifası muvafık görülerek ol-
veçhile gümrüklere tebligat icra kılınmış ve şimdiye 
kadar bu yolda muamele yapılmakta bulunmuş idi. 
Ahiren istanbul'da hasırcılarda otuz beş numarada 
tüccardan Bilâl Fevzi Efendi namına memaliki ecne-
biyeden vürut eden ve muamelei rüsumiyesi berveehi 
maruz tebligat veçhile icra kılınan yüz çuval çeltik
ten hâsıl olan dört bin kilo birincin istihlâk Resmi 
olan dört yüz lira tahsil ve istifa edilmiş ise de mu
maileyh tarafından istanbul Mahkemei Asliye Dör
düncü Hukuk Dairesinde ikame olunan dava netice
sinde meblağı mezburun kanunen veçhi istifası olma
dığından bilistirdat müddeiye itasına hüküm veril
miş ve hükmü vaki Mahkemei Temyizce de tasdik 
edilmiştir. Ancak, Mahkemei Temyizin tasdikine ik
tiran eyleyen kararda okturva resminden bahsedilip 
istihlâk Resmi mevzuübahis olmaması ve halbuki u'k-
turva resmi belediye vergi ve resimleri kanunu muci-
'bince belediyelerce kasaba ve şehirlerde vaki istihlâ-
'kata münhasır olup, Gümrük idaresince mezkûr çel
tiklerden alınan resim ayrı bir kanuna müstenit istih
lâk resmi olmasına binaen icra Dairesince keyfiyet 
mahakirni aidesinden ledelistilzam icranın talik olun
duğu Rüsumat Müdjriyeti Umumiyesinin iş'armdan 
anlaşılmıştır. Filhakika piriçten alınacak istihlâk res
mi hakkında salifülarz 15 Nisan 1338 tarihli Kanun
da tadat olunan mevad meyanında çeltik muharrer 
değil ise de çeltiğin esasen çeltik olarak istihlâki gay
ri kabil olup, çeltiklerin her halde pirince tahvili za
rurî bulunduğu cihetle çeltik suretinde memlekete it
hal edilen mevad ile pirinç halinde ithal edilen me-

— 89 

vad arasında bu itibarla fafk bulunmadığı ve şu hale 
göre ithal edilen çeltiklerden ne miktar pirinç hâsıl 
olacağı fennen tayin ettirilerek o miktar üzerinden 
pirincin tabi olduğu resme göre istihlâk resmine tabi 
tutulması tabiî olup, bu bapta kanunda veçhi tesmiye 
bulunmamasının tatbikatta bir gûna tesiri görüleme
yeceği ve mumaileyh Bilal Fevzi Efendi namına vü
rut eden çeltiklerden, tahlilatı fenniye neticesinde zu
hur eden pirinçlerden alınan resim kanunen muvafık 
olduğu derkâr ise de mülâhazatı vakıa tefsir mahiye
tinde bulunmasına ve balâda maruz mahkeme kararı
na zaran bu yolda ihtilâfâtın tevali edeceği anlaşıl
masına binaen çeltiğin de tahlilatı fenniye neticesinde 
beher kilosundan husule gelecek pirinç miktarına 
göre istihlâk resmine tabi olacağının tefsiri zımnın
da keyfiyetin Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celile-
sine arzına delâleti samileri arz ve temenni olunur 
efendim. 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalifc 

Türkiyj 
Büyük Millet Medisi 2 . 1 . 1927 

Kavanini Maliye Encümeni 
Karar Numarası: 61 

Kayıt Numarası: 3/812 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
15 Nisan 1926 tarih ve 217 numaralı istihlâk Res

mi Kanununda istihlâk resmine tabi mevad meyanın
da zikredilmemiş olan çeltiklerden ne suretle resim 
istifa edileceğinin tayin ve tefsirine dair Başvekâlet
ten mevrut ve Heyeti Umumiyeden Encümenimize 
muhavvel 29 Teşrinisani 1926 tarih ve 6/4520 numa
ralı tezkere mütalâa ve tetkik olundu. 

Pirinçten alınan istihlâk resminin pirinç ununa da 
teşmili lâzım gelip gelmeyeceğinin tefsiri Maliye Ve
kâletinin iş'arına atfen Başvekâletin 2.4.1340 tarih 
ve 4/1447 numaralı tezkeresinde talep edilmesi ve 
Heyeti Umumiyeden Encümenimize havale buyurul-
ması üzerine keyfiyet bîtltetkik pirinç unu pirincin 
mathunu olup pirinçten farkı olamayacağı gibi çel
tiğin dahi kışrı tefrik edilmemiş pirinç olduğuna göre 
pirinç unu ile çeltiğin aynen pirinç gibi istihlâk resmi
ne tabi olacağına Encümenimizce karar verilerek tan
zim kılınan 16 . 5 . 1926 tarih ve 101 numaralı maz
batanın (pirinç unu ve çeltik aynen pirinç gibi istih
lâk resmine tabidir) şeklindeki fıkrai tefsiriye ile bir
likte Muvazenei Maliye Encümenine tevdi kılındığı 
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kayden anlaşılmakla onunla birleştirilmek üzere mez
kûr Encümene tevdiine karar verildi. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Dılyarbekir 

Aza 
Van 

Münip 

Türkiye 

(Mazbata Muharriri 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Büyük Millet Meclisi 
Muvazene! Maliye Encümeni 

Numarası: 54 
Kayıt Numarası: 

3/257-812 
3 

Ankara 
İhsan 
Aza 

Konya 
. Mustafa 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

iRiyaseti Celiileye 
15 Nisan 1338 tarihli Kanun mucibince pirinçten 

alınan istihlâk resminin pirinç unundan ve çeltikten 
dahi alınıp alınmayacağının tayin ve tefsirine dair 
Başvekâletin iki kıt'a tezkeresi Kavanini Maliye En
cümeni mazbatalâriyle birlikte Encümenimize tevdi 
kılınmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin, ve Kavanini Maliye Encümeninin 
noüftai nazarları pirinç tabirinde pirinç unu ile çelti
ğin de dahil olduğuna ve bu mevaddan istihlâk resmi 
istifası lâzım geleceğine mütedair olup, Encümenimiz-
ce de işbu noktai nazar varit görülmüş ve ancak çel
tiğin pirince tahvili alınan malumata nazaran sülüs 
ve bazan daha fazla zayiatı mucip olacağından çel-
tfikten alınacak istihlâk resmi miktarının ziyatın ten
zilinden sonra kalacak pirince göre hesap ve istifası 
gerek vergi tatbikatı, gerek iktisadî tesiratı itibariyle 
şayanı temenni addedilerek bu hususta icabeden te-
dabirin ittihazı lüzumuna hükümetin nazarı dikkati 
celp ve Kavaniini Maliye Encümenince tanzim kılı
nan fikrai tefsiriye cüz'î tashih ile bilkabul Heyeti 
Umumiyeye takdim kılınmıştır. 

29 Kânunusani 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 

Aza 
tzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Bozok 
Süelyman Sırrı 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
İsparta 

Aza 
Çorum 

Mükerrem 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet, Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Fikrai Tefsiriye 

Aza 
Kütahya 

Faik 

15 Nisan 1338 tarihli ve 217 numaralı Kanunda 
münderiç pirinç tabiri pirinç unu ile çeltiğe de şâmil
dik 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Fikrai tefsiriyeyi aynen reyi âlilerine vaz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Fevkalâde tahsisat kararnamesinin tefsiri 
hakkında 3/542 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ka
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. 

REÎS — Mazbatalar okunacaktır. 

Fevkalâde Tahsisat Kararnamesinin Teâsiri Hakkında 
3/542 Numaralı Başvekâlet Tezkeresi ve Kavanini 

Maliye ve Muivaızeniei Malîye Encümenleri 
Mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet: 6/89 

11 Kânunusani 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
FeVkalâde tahsisat kararnamesinin üçüncü mad

desi ahkâmının, işten el çektirilmiş ve ahiren beraat
ları hasebiyle memuriyetlerine iade edilmiş olanlar 
hakkında da tatbik olunup olunmayacağının tefsiri 
hakkında Maliye Vekâletinden yazılan 9 Kânunusa
ni 1926 tarih ve Muhasebei Umumiye Müdiriyeti 
Umumiyesi 24799/1 numaralı tezkerenin musaddak 
sureti takdim olunmuştur. 
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Muktezasının ifasına ve neticesinlin iş'arına mü
saade buyurulmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
, îsmet 

Başvekâlet Canibi Samlsine 
Trabzon Baytar Müdiri ibrahim Bey tarafından 

hazineye mutî arzuhalde, Memurin Mühakemat En
cümenince men'i muhakeme karariyle iadei memuri
yet ettiği ve binaenaleyh maaşının tam olarak itası 
lâzım geldiği halde muhasebei vilâyetçe tahsisatı fev
kalâdenin nısıf verilmek istenildiği beyaniyle tahsisa
tının da tamam olarak tesviyesi talep olunması üze
rine keyfiyet defterdarlıktan le'delistilzarn alınan ce
vapta tahsisatı fevkalâde kararnamesin in üçüncü 
maddesi münderecatına göre mumaileyh ile emsaline 
nısıf tahsisatı fevkalâde itası zarurî bulunduğu bildi
rilmiştir. 

Filhakika maddei mezkûrede «bilfiil ifayı vazife 
etmeksizin maaşlarını tamamen veya kısmen almak
ta olan memurine aldıkları maaşın miktarına göre 
isabet eden tahsisatı fevkalâdenin nısfı verilir.» denil
mesine ve gerçi maddei mezkûrernin vaz'ı tarihindeki 
esbaba yani harbi umumî ilcasiyle istilâ gören mahal--

lerden Türkiye dahiline gelen memurinden bir kısmı
na tam ve kısmı diğerine nısıf derecede maaş veril
mekte olup, bilfiil müstahdem olmadıkları cihetle 
memurini muvazzafadan tefrikan bunlara nısıf dere
cede tahsisatı fevkalâde itası esası konulmuş ise de 
maddenin mutlakıyetine ve memuriyeti asliyesinden 
münbais olsun olmasın işten el çektirilip, bilâhara 
mahakîmi müteallikasından istihsali beraatle memu
riyetlerine iadeleri halinde atik harcırah kararnamesi 
hükmüne tevfikan bunların maaşları tamam veril
mekte olmasına nazaran tahsisatı fevkalâdelerinin de 
tamam itası muvafikı madelet olur ise de salifülarz 
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin üçüncü maddesi 
alelıtlak bilfiil müstahdem olmayanlar hakkında ah
kâmı şariha vaz eylemekte olması hasebiyle işbu sa
rahatin her hangi sebeple işten el çektirilip, bilâhare 
beraatle memuriyetlerine iade edilenler hakkında da 
tatbik olunup, olunmayacağı muhtacı tefsir görül
mekte olduğundan bu bapta Meclisi Âlice kararı tef
siri istihsali esbabının istikmaline müsaadei fahima-
nelerinin şayan buyurulması müsterhamdır efendim 
hazretleri. 

9 Kânunusani 1920 
'Maliye Vekili 

Hasan 

Türkîyd 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 12.1.1927 
Adet: 
Karar Numarası: 24 
Kayit Numarası: 3/542 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Tahsisatı fevkalâde kararnarhesinin üçüncü mad

desi ahkâmının işten el çektirilmiş ve ahiren beraat-
leri hasebiyle memuriyetlerine iade edilmiş olanlar 
hakkında da tatbik olunup olunamayacağının tefsiri 
talebini havi Başvekâlet tezekeresi Encümenimize ha
vale buyurulmakla Maliye Vekâleti Muhasebei Umu
miye Müdiri Umumisi Faik Bey huzuriyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Hükümetin tezkeresinde: 
İşten el çektirilip, bilâhara mahakimi müteallika

sından istihsali beraatle memuriyetlerihe iadeleri ha
linde atik harcırah kararnamesi hükmüne tevfikan 
bunların maaşları tam olarak verilmekte olmasına na
zaran tahsisatı fevklâdelerinin de tam itası muvafikı 
madelet olursa da tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 
üçüncü maddesi alelıtlak bilfiil müstahdem olmayan
lara aldıkları maaşın miktarına göre isabet eden tah
sisatı fevkalâdenin nısfı verileceği beyaniyle ahkâmı 
sariha vaz eylemekte olması hasebiyle işbu saraha
tin her hangi bir sebeple işten el çektirilip bilâhare be
raatle memuriyetlerine iade edilenleri hakkında da 
tatbik olunup, olunmayacağının tefsiri jtalep olunmuş
tur, 

Gerçi tahsisatı fevkalâde Kanununun üçüncü mad
desinde (Bilfiil ifayı vazife etmeksizin maaşlarını ta
mamen veya kısmen almakta olan memurine aldıkları 
maaşın miktarına göre, isabet eden tahsisatı fevkalâ
denin nısfı verilir. Denilmekte İse de maddenin vaz'ı 
tarihi nazarı itibara alındığı takdirdi harbi umumî 
ilcasiyle istilâ gören mahallerden dahilje gelen memu
rinden bir kısmına tam ve kısmı diğerine nısıf dere
cede maaş verildiği sırada bilfiil müstahdem olmadık
ları cihetine memurini muvazzafadan tefrik maksa-
diyle bunlara nısıf derecede tahsisatı j fevkalâde itası 
esası kabul edildiği görülür. Bu îtibarlja maddei mez-
kûredeki sarahati bilfiil ifayı vazife etmeyen mema-
liki müstevliye memurinine hasr ve ikasr etmek ve 
bir gûna sun'u taksiri olmadığı halde j işten men edi
lerek men'i muhakeme karariyle iadei ıhemuriyet eden 
memurine şümulü olmadığım kabul etmek adalete 
muvafık ve vazu kanunun maksadına da mutabık gö
rülmüştür. 
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Binaenaleyh işten el çektirilip, men'i muhakeme 
ile memuriyetlerine iade edilen memurine maaşları
nın tam verilmesi elyevm mamulünbih mülga Şûrayı 
Devlet kararı tefsirisi iktizasından olmasına göre bu 
kabil memurinin yine bilfiil ifayı vazife etmeyen me
zun memurin gibi, tahsisatı fevkalâdelerinin de tam 
Verilmesi tensip edilerek bu suretle tertip edilen fık-
rai tefsiriye zîre dere kılınmış olmakla bermucibi ha
vale Muvazenei Maliye Encümenine tevdiine karar 
verildi i 

Kavanini Maliye 
Encümeni Relisi 'Mazbata Muharriri 

Beyazıt Ankara 
Şefik İhsan 
Kâtip Aza 

Diyarbekir Konya 
Mustafa 

Aza Aza 
Kırklareli Ordu 

Şevket Hamdı 
Tefsir 

İşten el çektirilerek men'i •muhakeme karariyle va
zifesine iade edilen memura mülga Şûrayı Devlet ka
rarı tefsirisine göre maaşı tam verilmekte olduğu ci
hetle tahsisatının da mezun memurlar misİllû tam 
olarak verilmesi lâzımgelir. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tahsisatı fevkalâde Kararnamesinin üçüncü mad
desi hükmünün her hangi sebeple işten el çektirilip 
bilâhare beraatle memuriyetlerine iade edilenler hak
kında da tatbik olunup olunmayacağının tefsirine dair 
Başvekâletten varit olup, Heyeti Um ilmiyenin 
14.1 .1926 tarihli içtimaında Kavanin ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerine havale buyurulan tezkere Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte Encü
menimize tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Başvekâlet tezkeresine merbut Maliye Vekâleti 
tezkeresinde bilfiil ifayı vazife etmeksizin maaşlarını 
tamamen veya kısmen almakta olan memurine aldık
ları maaşın miktarına göre isabet eden tahsisatı fev
kalâdenin nısfı verileceğine dair tahsisatı fevkalâde 
kararnamesi üçüncü maddesi hükmünün işten el çek
tirilip, bilâhare mahakimi müteallikasından istihsali 
beraatle memuriyetlerine iade edilenler haklarında 
tatbiki muvafikı madelet görülemediği ve atik harcı
rah kararnamesi hükmüne tevfikan maaşlarını tamam 
olarak alacak olan bu gibilere tahsisatı fevkalâdeleri-
rtin de tamam olarak itası lâzım geleceği izah olun

muş ve Kavanini Maliye Encümenince de hükümetin 
noktai nazarına iştirakle bu kabil memurine bilfiil 
ifayı vazife etmeyen mevzu memurin misillû tahsisatı 
fevkalâdenin tam olarak verilmesi tensip edilerek bu 
yolda bir fıkrai tefsiriye tanzim olunmuştur. 

13 Kânunuevvel 1335 tarihli tahsisatı fevkalâde 
kararnamesinin üçüncü maddesinin ilk fıkrasında bil
fiil ifayı vazife etmeksizin maaşlarını tamamen veya 
kısmen almakta olan memurine aldıkları maaşın mik
tarına göre kanunun birinci maddesi mucibince isabet 
eden tahsisatı fevkalâdenin nısfı verileceği tasrih edil
mekte olup, işten el çektirilerek tahtı muhakemeye 
alındıktan sonra istihsali beraat ve iadei memuriyet 
edenlerin bu fıkra hükmünden istisnasiyle bunlara 
tam maaş verildiği gibi, tam olarak tahsisatı fevkalâ
de itasına dair fıkrai mezkûreden bir hüküm çıkar
maya imkân görülememiş ve gerçi Memurin Kanu
nunun 49 ncu maddesi beraat eden memurların bil
cümle hukukuna sahip olacaklarını ifade etmekle bu 
noktada muhtacı tefsir bir müphemiyet husule gelmiş 
ise de Memurin Kanununun ahkâmı maliyesinin tat
biki halen tecil edilmiş olmasına mebni mezkûr 49 
ncu maddeden istifadeye de mahal kalmamış ve mü-
talâatı salifeye mebni Encümenimiz Kavanini Mali
ye Encümeninin noktai nazarına iştirak edemeyerek 
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin üçüncü maddesi
nin mutlakiyeti veçhile tatbiki lâzım geleceğini ve 
keyfiyetin tefsire mütehammil olmayıp, atik harcı
rah kararnamesine göre maaşlarını tamam olarak 
alacak olan bu gibi memurlara tahsisatı fevkalâdele
rinin de tamam olarak verilebilmesi için yeni bir lâyi
ha! kanuniye tanzimi iktiza edeceğini bittezekkür key
fiyetin Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arzına karar 
vermiştir,, 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenan i 
Aza Aza 
îzmir İsparta 

Ahmet Münir Mükerrem Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza Azal 
Bozok Giresun 

Süleyman Sırrı Musa Kâzım 
Aza Aza 

Çorum Diyarbekir 
Mühendis Ziya Şeref 

Aza Aza 
Gaziantep Konya 

Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 
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Aza Aza 
Gümüşhane Kütahya 

Hasan Fehmi Bey Faik Bey 
Hini imzada bulunmadı. Hini imzada bulunmadı. 

REÎS — Söz isteyen var mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu fev
kalâde tahsisat kararnamesinin tefsiri hakkında Ka
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerinin 
noktai nazarları ayrı ayrıdır. Esasen işten el çektiri
lip de badehu ademi mesuliyetine karar verilen bir 
zatın maaş ile beraber tahsisatının tam veyahut nısıf 
alması meselesi mevzuubahistir. 

Tahsisatı fevkalâde kararnamesinde deniliyor ki: 
Bilfiil hizmette bulunmayanlara nısıf tahsisat ve

rilir. Bu tahsisatı fevkalâde kararnamesi yapıldığı za
man hatırımda kaldığına göre memleketimizin birçok 
aksamı düşman tarafından istilâya uğramış, daha sulh 
yapılmamış ve memleketin mukadderatı hakkında 
'bir karar verilmemişti. Halbuki oraların memurları 
istanbul'a gelip, toplanmışlardı. Tabii oralar da Os
manlı İmparatorluğu memleketi âdadına daihil oldu
ğu için memuriyetleri bakii kalmış ve memleketin mu
kadderatına göre o memleketin de mukadderatı tayin 
edilmek üzere bdkleMdikler inden dolayı kendilerine 
tahsisatı fevkaladeleri tam, maaşları tam veriliyordu. 
Lâkin bilâhare tahsisatı fevkalâdelerinin., nısıf veril
mesi hakkında tahsisatı fevkalâde kararnamesi ya
pılmıştı. TalhsJisaitı fevkalâde kararnamesinde bilfiil 
hizmelObe bulunmayanlara nısıf tahsisatı fevkalâde ve
rilir diye muharrerdi. Onun için acaba mezun güden 
'bir memur, hasta olan bir memur, Avrupa'ya gön-
deriiîrniş olan bir memur da memuriyeti baki iken, nı
sıf tahsisat mı alacak diye o vâkitki, Şûrayı Devlete 
müracaat olunmuş, tabii o vakitki Şûrayı Devlet va- , 
zıı kanuna daha yakın bir vaziyette ddi. Şûrayı Dev
let, kanunu yapanlarla müzakere ederek neticede asıl 
kanundan maksat, vilâyaJtı meşgule memurları ölüp 
da işsiz olarak İstanbul'da bulunan memurlar olup, 
tahsisatın nısıf alınacağına dair olan kararname mah-
za burulara münhasırdır ve hasıta olan, işten el çek
tirilen, mezun olan memurlar bundan hariçtir ve ka
rarname sırf memurini gayrı faaleye dairdir diye bir 
tefsir vaki olmuştu ve bu karar mucibince şimdiye 
kadar amel olunuyordu. Şimdi, mesele yeniden bi
ze geldi. Arkadaşlar, nazarı dikkatinizi celbediyo-
rum. Bir kanun kaç defa tefsir olunur? Eğer o ka
nun maksada muvafık değilse bir maddei kanuniye 
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ile tadili lâzım gelir. Kavanini Maliye Encümeni bi
hakkın bu meseleyi nazarı dikkate almış ve demiş
tir ki : (Bu kanun bir defa tefsir olunmuş ve teftiş 
de muhCktir. Binaenaleyh o tefsir mucibince işten el 
çektirilip de badehu ademi mesuliyetine karar veri
len kimselerin de evvelki Itefsir mucibince tahsisat
larını tamam almaları lâzım gelir) Kavainini maliye 
Encümeni bihâkkın eski tefsirin muteber olduğunu 
nazarı dikkate almıştır. 

Bendenizin de maruzatım, bu Kavanini Maliye 
Encümeninim kararı veçhile -olmak lâzım gelir. Çün
kü kanunu o vakit salâhiyetti tarrîmieyi haiz olan bir 
merci tefsir etmiştir. Kanun bir defa tefsir edilir, 
zannederim, bir kaç defa tefsir olunmaz. Eğer o tef
sir işimize elvermiyorsa kanunun o maddeslini tadil 
edelim. Bir kanunun dört günde bir tefsiri doğru ol
mayacağınla nazarı dikkatinizi celbederlim. Maruza
tım bundan ibarettir, buna dair bir de takrir arz edi
yorum. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSÎ 
ŞAKTR BEY (Çatalca) — Efendim, Heyeti Celileye 
arz ettiğimiz noktai nazar, Kanunun üçüncü madde
sinin birinci fıkrası sarahatine müstenittir. Üçüncü 
maddenin birinci fıkrasını arz ediyorum : 

(Bilfiil ifayı vazife etmeksizin maaşlarını tamamen 
veya kısmen almakta olan memurine aldıkları maa
şın miktarına göre kanunun birinci maddesi muci
bince isabet eden tahsisatı »fevkalâdenin nısfı veri
lir) diyor. 

Bu sarahat karşısında Encümeniniz ancak bir lâ-
yihai kanuniye ile meselenin halli kalbil olacağını müj 

talâa etti ve bu dairede hükümetle ; mutabakatı fikir 
hâsıl ederek Heyeti Muhteremeye tefsire imkân gö
remediğini arz etti. Maliye Vekâleti buna dair yeni 
bir lâyiha ihzar eylemektedir. Yakın zamanda maaş 
mesailini halletmek üzere Memurin Kanununa zey-
len Heyeti Muhlteremeye takdim edilecektir. O ka
nun ile bu mesele de hâlledilmiş olacaktır. 'Muhtar 
Beyefendi vaktiyle bir tefsir ile bu meselenin halle
dilmiş Olduğundan bahsettiler. Filhakika Şûrayı Dev
letin bu bapta b';r tefsiri vardır, mezun memurlara 
aittir. Eğer mevzubahis ettikleri tefsir bu meseleyi de 
halletmiş olsaydı şüphesiz ki hükümiet Meclisi Âliden 
yeni bir tef şiir talebinde bulunmazdı. Muhli&r Beye
fendinin bir kanunun yalnız bir defa tefsir edileceği, 
iki defa edilemiyeceği hakkındaki fikrine iştirak ede
mi yeceğim. Böyle bir taamülümüz yoktur. Mevzu
bahis mesele yeni bir mahiyeti haizdir ve bu nokltai 
nazardan tefsir İhtiyacı görülmüştür. 
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Vaktiyle Şûrayı Devletin hangi mütalaaya istinat 
ederek bu tefsiri kabul ettiğini bilmiyoruz. O tefsir 
meridir. Yeni bir hükümle tadil edilinceye kadar. Fa
kat yeni bir büküm sadır oluncaya kadar o kanunu 
muvakkattir ki sarahati mütalaa ederek bunun tefsire 
tahammülü olamıyaeağmı arz etmek zarureti karşı
sında kalmıştır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, madde
nin sarahati tefsire lüzum göstermiyor buyuruyorlar. 
Beyefendi öyle ise bilfiil memuriyette bulunmayan her 
zatın bu maddeye tabi olması lâzım gelir. Halbuki Şû
rayı Devletin tefsiri vardır. Bu da tahsisatı fevkalâ
denin nısfını alacak zevattan maksat, münhasıran vi
lâyeti meşgule memurini olup da işsiz olarak İstan
bul'da oturanlardır. Başkasına şamil değildir diye bir 
tefsir vardır. Ve bu, Kavanini Maliye Encümeni maz
batasında sarahaten zikredilmiştir. Binaenaleyh mese
lenin yeniden tetkiki lâzımdır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, mütalaaları hak
kındaki cevabım deminden arz ettiğim izahatım me-
yanındadır. O tefsir, mezun memurlar hakkındadır. 
Bu defa mevzubahis olan, başka memurlar hakkında
dır. 

MUHİTİN NAMI BEY (Bitlis) — O tefsirin bu 
kanuna taalluku olamaz. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Fevkalâde tahsisat kararnamesi hakkındaki Kava

nini Maliye Encümeninin tefsirinin kabulünü teklif 
ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Kavanini Maliye Encümenin mütalaası, 
Şûrayı Devletin tefsirine kıyasen muamele yapılması
nı ve Muvazenei Maliye Encümeninin mütalaası ise 
tefsire mütehammil olmadığı merkezindedir. Binaen
aleyh Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası red
di mutazammrn olduğu için hakkı tekaddümü vardır. 
Muhtar Beyefendi, Kavanini Maliye Encümenin tadi
linin reye vazını teklif ediyor ki, bu teklifi reyi âli
nize arz edeceğim. Takrir kabul buyurulursa Kavani
ni Maliye Encümeninin mazbatasını reye arz edece
ğim. Kabul buyurulmadığı surette Muvazenei Maliye 
Encümeninin mazbatasını reye arz edeceğim. 

Muhtar Beyin takririni kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. Şu halde Muvazenei Maliye Encü
meninin mazbatasını kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Reylerini istimal buyurmayan zevat lüt
fen istimal etsinler... İstihsali âra hitam bulmuştur. 

3. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 20 Ha
ziran 1326 iarihli maddei muaddelesinin birinci fık
rasını muaddil kanunun tefsiri hakkında (3/384) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Merbut cetveldeki altı bahriye zabiti 1335 il& 1339 
arasında istifa etmişler. Bunlardan üçü istifa ettik
leri zaman harp ve bilâdi harre zamlariyie tekaüt 
talebi hakkına malik bulunuyorlardı, fakat farkında 
olmamışlar. Vekâletçe de o tarihlerde sicil defterleri 
henüz tanzim edilmediğinden tekaüde hak kesbettik-
leri anlaşılamamış. Diğer üçü 1341 Kânunuevvelin
de çıkan Harp Zamları Kanunu üzerine tekaüde hak 
kesbetmiş. Bu zabitlerin hepsi Harp Zamları Kanu
nundan iki ay sonra çıkan ve tekaüt için harp zam
ları tanımıyarak bilfiil yirmi beş sene hizmet talep 
eden 8 Mart 1926 kanunundan sonra tekaütlerini ta
lep etmişlerdir. 

Şimdi Bahriye Vekâleti bunların tekaüt muame
lesini yapmış ve 20 Temmuz 1926 tarihinde tasdiki 
âliye iktiran ettirmiş. Fakat muhassesatı zatiye mü-
diriyeti müracaatlarının ve tasdikin 8 Mart 1926 ka
nunundan sonra olduğu için tekaütlüklerini tanımak 
istemiyor. 

Bahriye Vekâleti muamelâtı zatiye memuru da bu
lunduğu halde meseleyi müzakere ettik. 

Esasen hakkı tekaüde malik olan zabitan kendi
leri istifa etmek istese dahi vekâlet onları, talep et
meseler de tekaüt haklarından istifade ettirmeğe 
mecburdur. 

Bu zabitler 1335 ile 1339 arasında istifa etmişler. 
Esasen vekâletçe tekaüt muameleleri yapılması lâ
zım geldiğinden tasdiki âliye iktiran eden tekaüt mua
melelerinin doğru olduğuna karar verdik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Afyon Rize 
Ali Ekrem 

Kâtip Aza 
Malatya Afyon 

Mahmut Nedim Musa Kâzım 
A a 

Gaziantep 
Kılıç Ali 
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Bilfiil Cephede 
Güverte Kıdemli Yüzbaşı Kasımpaşalı 
Hüseyin Lütfü, Halit Efendi 

Sicil 
731 

Gün Ay Sene 

11 9 1335 Tarihi istifası 
V î 1319 Harbiyeye Duhulü 

8 italya, Balkan Harbi Umumî 
10 

10 
28 

8 

8 
5 

16 
8 

24 
Biladı harre kıdem zammı 

8 2 25 
istida ile müracaatının tarihi 9 Mart 1926 Daireye 
havalesi 26 , 5 » 926 

Bilfiil Cephede! 
Çarkçı Yüzbaşı Geyveli Mustafa Mehmet Efendi. 

Sicil 
1571 

Gün Ay Sene 

20 8 1337 istifası 
28 10 13201 Şakirdan sınıfına 

10i 16 
8 İtalya, Balkan, Harbi Umumî 

•2 10 24 
2 İstiklâl Harbinden 

2 iq 26 
istidasının tarihi 28 Nisan 1926 

Bilfiil Cephede 
Güverte Kıdemli Yüzbaşı Kasımpaşa'h Mehmet Bur-
hanettin, Ali Efendi. 

Sicil 
810 

Gün Ay Sene 

25 6 1339 istifası 
T 11 1320 Harbiyeye duhulü 

24 7 18 
8 italya, Balkan Harbi Umumî 

24 26| 
2 istiklâl Harbinden 

24 28 

istidasının tarihi 9 Mart 1926, Daireye havalesi 
26 . 5 . 1926, 

Bilfiil Cephede; 
Çarkçı Yüzbaşı îzmir'li Ali, Mehmet Nuri Efendi. 

Sitil 
1698 

Gün Ay Sene 

lll 7 1339 istifası 
18 . 10 13201 Şakirdan sınıfına 

23 8 18 
5 Harbi Umumî 
4 istiklâl 

23i 8 27 

Hususî müracaatı üzerine ledettetkik 9 Mart 1926' 
dan soma. ) 

— 95 — 
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Çafkçı Yüzbaşı Kadıköyü Mustafa Lütfü, Mehmet j 
Efendi. 

Sicil 
1531 

Gün Ay Sene 

21 1 1339 İstifası 
18 10 1320 Şakırdan sınıfına 

3 3 18 
7 İtalya, Harbi Umumî 

3 3 25 

İstidasının tarihi 1 Nisan 1926 

Çarkçı Yüzbaşı Edremitli Mustafa Sami Mehmet 
Efendi. 

Sicil 
1552 

Gün Ay Sene 

24 2 1339 İstifası 
18 10 1320 Şakirdan sınıfına 

6 4 18 
7 İtalya ve Harbi Umumî 

6 4 25 

Hususî müracaatı üzerine ledettetkik 9 Mart 1926' 
dan sonra. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ REOBP BEY 
(Kütahya) — Efendim, bu mazbatada mevzubahis 
olan mesele altı bahriye zabiti arkadaşımızın istifası 
hakkında tespit edilmiş (bir muameledir. Bahriye Ve
kâletince bu altı zabit hakkında sorulduğu için En
cümen bunların isimlerini zikrederek karar vermiş
tir. Halbuki meselenin mahiyeti İbu ve buna müşa
bih vaziyette bulunan umum zabıtanla da alâkadar 
olduğu için cümlesini muhtevi bir karar ittihazı daha 
muvafık olurdu mütalaasındayım. Altı zabitin isim
leri zikredilerek verilmiş olan bu karar, badehu bir 
taallüle maruz olabilir. Binaenaleyh berri, bahrî ve 
sunufu muhteliıfede bulunan zabıtandan aynı vazi
yette (bulunanlara da teşmili hakkında bir karar it
tihaz olunursa tatbikatında umumiyet ve suhulet te
min edilmiş olur. 

. 1927 C : 1 

Bendeniz Encümen mazbatasını umumiyet ifade 
edecek şekilde kabul buyurmanızı rica ediyorum. En
cümen de bunu temin edecek bir şekil bulursa mak
sat hâsıl olmuş olur, zannederim. £'• 

M Ü D A F A A ! M Î L L Î Y E E N C Ü M E N I M A Z B A 

T A MUHARRİRİ EKREM ıBBY (Rize) — Hakika
ten böyle bir çok zabit vardır. Bunlar için ayrı ayrı 
teklif yapılırsa 'hem Meclisi hem de Encümeninizi 
işgal eder. Bunun için Vekil Beyin söylediği gibi, esa
sen bir takrir vermiştim, o takriri kabul ederseniz 
mesele halledilmiş olur. Yani altı zabit için kabul 
edilen şekil bu tarzda ve bu vaziyette bulunan bütün 
zabitana şamil olur. 

Riyasete 
Müdafaai (Milliye Encümeni mazbatasında zikre-

jdiîen esasın yalnız isimleri mevzubahis altı zabite 
maksur kalmayarak vekilin izahatı veçhile aynı vazi
yette bulunan emsali zabitana da teşmilini teklif ede
rim. 

Rize 
Ekrem 

ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Muvafık gö
rülürse Encümene iade edelim. Tetkik etsin, burada 
karar tespit edilemez. 

REİS — 8 Mart 1926 tarihli Kanunda yirmibeş 
sene 'hizmeti fiiliye şart kılındığına nazaran muvaz
zaf zalbitan hakkında bu kanun ahkâmı caridir. Ev
velce istifa eden ve muhtelif kanunlarla harp zam
larına istihkak kesbeden zabitana şamil değildir şek
linde bir tefsiri müeddi bulunan bir keyfiyettir, bina
enaleyh bu takrir nazarı dikkate alınırsa Encümene 
havale ederiz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY ı(Çankırı) — Bu herhalde Muvazenei Maliye 
Encümenini de alâkadar eder. Bütçe ile alâkası bu
lunmasına binaen Müdafaai Milliye Encümeninden 
sonra, bir defa da Muvazenei Maliye Encümeninde 
müzakere edilmesi lâzımdır. (Her ikisine sesleri) 

REİS — Şu halde takriri reye koymayacağım. 
Maliye Vekili ıBeyin teklifini reyinize arz ediyorum. 
Müdafaai Milliye Encümeninden sonra bir defa da 
Muvazenei Maliye Encümenine gitmesini kalbul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — İstiklâl Madalyası Kanununun tadili hak
kında (3/844) numaralı Büyük Millet Meclisi Riya
seti Tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası. (1) 

(1) Evveliyatı 28 ne i ciltte, 31 nci içtimadadır. 
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REİS — Mazbatayı okutuyorum, 
İstiklâli Madalyası Kanununun Tadili hakkında 
(3/483) Numaralı Büyük MlJUet Meclisi Riyasöti Tez

keresi ve Müdlafaai Mîfiiye Encümeni Mazbatası 

Türkiye 
- Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye 
Encümeni 
Adet : 27 

Müdafaai Milliye Encümeni -Mazfbatası 

Riyasete' 
İsitiMâl Madalyası Kanununa bir madde tezyili 

'hakkında Kanun lâyihası Encümenimize iade edildi. 
Müzakere ile metfbut mevaddı kanuniyeyi tespit ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Afyon Rize 

Ali Ekrem 
Kâtip Aza 

Malatya, Afyon 
Mahmut Nedim Musa Kâzım 

Aza: 
KJUÇ Ali 

4 Kânunuevvel 1336 Tarihli İstiklâl Madalyası 
Kanununa Müzeyyel Kanun 

Madde 1. — istiklâl Madalyası Kanununun üçün
cü maddesinde musarraıh iniha ve istida ve müraca
atlar rnakamatı aidesince 1 Teşrinisani 1926 tarihi
ne kadar kalbul olunur. 

Madde 2. — 'Büyük Millet Meclisince yapılacak 
tetkikat zamana talbi değildir. 

Madde 3. — Milis efradından veyahut efradı aha
liden olup da ordu kadrosu haricinde istiklâli millî 
uğrunda hayatını feda etmiş olanların ailelerine ve
rilecek olan kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası mua
melesini ifaya 30 Mayıs 1926 tarihli ve 869 numara
lı Kanun mucibince Müdafaai Milliye Vekâleti me
zundur.. 

Madde 4. — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 5. — Bu Kanunun icrasına Büyük Mil
let Meclisi memurdur, 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

29 Teşrinisani 1336 Tarih ve 66 Numaralı İstiklâl 
Madalyası Kanununa Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — İstiklâl Madalyası Kanununun 
üçüncü maddesinde musarra'h inha ve istida ve mü
racaatlar rnakamatı aidesince 1 Teşrinisani 1926 ta
rihine kadar kalbul olunur. 

REİS — Birinci maddeyi kalbul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Büyük Millet Meclisince yapı
lacak tetkikat zamana talbi değildir. 

REÎS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
lbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Milis efradından veyahut ef
radı alhaliden olup da ordu kadrosu (haricinde istik
lâli millî uğrunda hayatını feda etmiş Olanların aile
lerine ıverilecek olan kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası 
muamelesini ifaya 30 Mayıs 1926 tarih ve 869 nu
maralı Kanun mucibince Müdafaai Milliye Vekâleti 
mezundur, 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Maka-
matı aidesi diyor, bu rnakamatı aideden maksat ilk 
ma,kam mıdır? 

REİS — Kanunda musarraıh olan makam değil 
midir? 

EKREM BEY (Rize) — Reis Bey! İlk makamdır. 

HAKKI BEY (Van) — İstiklâl Madalyası itası 
hakkında bir teşrinisaniye kadar müracaat vaki olursa 
jbu madde dahilinde midir, yoksa başka mı? 

EKREM BEY (Rize) — Hepsi bir teşrinisaniye 
kadardır. 

REİS — İlk malkam olunca, (Makamatı aide) 
diye cemî kullanmak doğru mudur? 

'EKREM BEY (Rize) — Bir kaç makam buluna
bilir. Kaza olur, vilâyet olur. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın..; Kalbul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bu Kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

REİS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
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Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kaibul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kaibul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumi-
yesi ile Adliye ve Müdafaai Milliye Vekâletlerinin 
bütçelerinde münakale icrasına dair olan Kanuna 
rey veren azanın adedi (147) dir. (146) kaibul, (1) red 

1927 C : 1 

vardır. Muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun (146) 
rey ile kaibul edilmiştir. 

Ruznamemizde başka mevad kalmamıştır. Cumar
tesi günü saat ondörtte içtima edilmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakere*; Saat : 14.55 
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Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumiyesi ile Adliye ve MUdafaai Milliye Vekâletlerinin 1926 Senei 
Maliyesi Bütçelerinde Münakale İcrasına Dair Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

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

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 147 
SCabul edenler : 146 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

1 
0 

Reye iştirak etmeyenler : 139 
Vfünhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

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

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Maznar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DÎYARIBEKİR 
Fevzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Bahri B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Refik B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 

Müir B. 
Osmanzade Hamdi B 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 

j Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 

ıv ıunıaıa u< 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. ; 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Reşit B. 
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MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B, 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 

Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 

Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Mehmet Sabri B. 
Nafiz B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 

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

ŞARKİ KAR AH İŞAR 
Ali Rıza B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

[Reddeden] 

ERZURUM 

TRABZON 

Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

Raif B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
Zamir B. 

, AFYONKARAHİSAR 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

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

AMASYAN 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazİ Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA. 
Hasan Sıtkı B. (M.) 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. (M.) 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. (M.) 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik Mah. Â.) 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. 

GANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇORUM 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
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