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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Encümenlerden, müzakere olunacak lâyiha 
gelmediğinden cuma günü toplanılmak üzere celse 
tatil edildi. 

Reis vekili Kâtip 
Sivas Bingöl 

Şemsettin (jünaltay Necmeddin Sahir Sılan 
* Kâtip 
Kütahya 

Vedit Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1. — Manisa mebusu Faik Kurdoğlu'ııun, 

aleni satış salonları hakkında kanun teklifi 
(2/69) (Adliye ve İktisat encümenlerine) 

Mazbatalar 
2. — Seferde ve hazarda bilûmum askerî 

şahısların hukuk dâvalarının görülme tarziyle 
kira haklarının korunması hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/498) (Ruznameye) 

KÂTİPLER 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — Şemsettin (Jünaltay 

Vehbi Bilgin (Konya), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

7. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında, Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelerin izinle

ri Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. Umumî 
Heyetin tasvibine sunulur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Antalya mebusu Tayfur Sökmen, 1 ay, ma
zeretine binaen; 

Balıkesir mebusu Hacim Çarıklı, 15 gün, ma
zeretine binaen; 

Bolu mebusu Fethi Okyar, 2 ay, hastalığına 
binaen; 

Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyiltepe, 2 ay, 
hastalığına binaen; 

Hatay mebusu Abdullah Mursaloğlu, 1 ay, 
mazeretine binaen; 

Hatay mebusu Abdülgani Türkmen, 15 gün, 
hastalığına binaen; 

İstanbul mebusu Sadettin Uraz, 1 ay, maze
retine binaen; 

İstanbul mebusu Salâh Cimcoz, 2 ay, hasta
lığına binaen; 

Kars mebusu Ömer Küntay, 1 ay, hastalığı
na binaen; 

Kastamonu mebusu Kıza Saltuğ, 2 ay, has
talığına binaen; 

Kayseri mebusu Sadettin Serim, 2 ay, has
talığına binaen; 

Kırşehir mebusu Hazim Börekçi, 2 ay, has
talığına binaen; 

Kocaeli mebusu Orgeneral Ali Said Akbaytu-
ğan, 2 ay, hastalığına binaen; 
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Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpınar, 

2 ay, hastalığına binaen; 
Manisa mebusu Kenan Örer, 1 ay, hastalığı

na binaen; 
Muş mebusu Hakkı Kılıcoğlu, 2 ay, hastalı

ğına binaen; 
Niğde mebusu Halid Mengi, 1,5 ay, hastalı

ğına binaen; 
Ordu mebusu Ahmed îhsan Tokgöz, 2 ay, 

hastalığına binaen; 
Rize mebusu Raif Dine, 40 gün, mazeretine 

binaen; 
Seyhan mebusu Salâhaddin Çam, 2 ay, has

talığına binaen; 
Sinob mebusu Cemil Atay, 20 gün, mazere

tine binaen; 
Sinob mebusu Yusuf Kemal Tengirşenk, 1 ay, 

mazeretine binaen; 
Trabzon mebusu Salise Abanozoğlu, 1 ay, 

mazeretine binaen; 
Van mebusu Hakkı Uııgan, 2 ay, hastalığına 

binaen; 
Çorum mebusu Dr. Mustafa Oantekin, 1 ay, 

hastalığına binaen. 
REİS — Teker teker reyinize arzedeceğim. 
Antalya mebusu Tayfur Sökmen, 1 ay, ma

zeretine binaen; 
REİS — Kaimi edenler... Etmiy eni er... Kabul 

edilmiştir. 
Balıkesir mebusu Hacim Çarıklı, 15 gün, ma

zeretine binaen; 
REtS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Bolu mebusu Fethi Okyar, 2 ay, hastalığına 

binaen; 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Elâzığ mebusu Fuad Ziya Oiyiltepe, 2 ay, 

hastalığına binaen; 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Hatay mebusu Abdullah Mursaloğlu, 1 ay, 

mazeretine binaen; 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Hatay mebusu Abdülgani Türkmen, 15 gün, 

hastalığına binaen; 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
istanbul mebusu Sadettin Uraz, 1 ay, maze

retine binaen; 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
İstanbul mebusu Salâh Cimcoz, 2 ay, hasta

lığına binaen; 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kars mebusu Ömer Küntay, 1 ay, hastalığı

na binaen; 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... K^bul 
edilmiştir. ı 

Kastamonu. mebusu Rıza Saltuğ, 2 ay, (has
talığına binaen; j . 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kkbul 
edilmiştir. 

Kayseri mebusu Sadettin Serim, 2 ay, [has
talığına binaen; • 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... K&bul 
edilmiştir. 

Kırşehir mebusu Hazim Börekçi, 2 ay, I has
talığına binaen; ; 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kjabul 
edilmiştir. 

Kocaeli mebusu Orgeneral Ali Said Akbâytu-
ğan, 2 ay, hastalığına binaen; 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpınar; 
2 ay, hastalığına binaen; 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... IÇabul 
edilmiştir. 

Manisa mebusu Kenan Örer, 1 ay, hastalığı
na binaen; 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muş mebusu Hakkı Kılıcoğlu, 2 ay, hastalı
ğına binaen; 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Niğde mebusu Halid Mengi, 1,5 ay, hastalı
ğına binaen; ' : 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ordu mebusu Ahmed İhsan Tokgöz, |2 ay, 
hastalığına binaen; ; 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... İCabul 
edilmiştir. 

Rize mebusu Raif Dinç, 40 gün, mazeretine 
binaen; 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. i 

Seyhan mebusu Salâhaddin Çam, 2 ayj, has
talığına binaen; 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Jîabul 
edilmiştir. 

Sinob mebusu Cemil Atay, 20 gün, mazere
tine binaen; 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sinob mebusu Yusuf Kemal Tengirşenkj, 1 ay, 
mazeretine binaen; ' i 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... jKabul 
edilmiştir. 

Trabzon mebusu Salise Abanozoğlu,! 1 ay, 
mazeretine binaen; 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... I Kabul 
edilmiştir. 

Van mebusu Hakkı Ungan, 2 ay, hastalığına 
binaen; 
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Etmiyenler... Kabul REÎS — Kabul edenler.. 

edilmiştir. 
Çorum mebusu Dr. Mustafa Cantekin, 

hastalığına binaen; 
1 ay, 

REÎS — Kabul edenler.. 
edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul 

Kuznameye devam ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Askerî memnu mıntakalar hakkındaki 
1110 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları 
(1/858) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmi
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Seferberlikte ve fevkalâde hallerde askerî şa
hısların, ailelerini icabında yanlarında bulun

durmamaları hakkında kanun 

MADDE 1. — Seferberlikte ve fevkalâde 
hallerde, hudut ve kıyı garnizonlarında, müs
tahkem mevki ve müstahkem mmtakalarda deniz 
ve hava üslerinde askerî şahısların aileleri efra
dı ile birlikte ikametleri başkomutanlıkça veya 
Genelkurmay başkanlığınca veya ordu komu
tanlık] arınca yasak edilebilir. 

REFÎK ÎNOE (Manisa) — Efendim; Millî 
Müdafaa encümeninin hazırlamış olduğu madde
den bir kısmının çıkarılmış olduğunu görüyoruz. 
Çok yerindedir, hakikaten üslûp ve maksat nok
tasından, Hükümetle de müşterek olduğunu gös
termek itibariyle yerindedir. Yalnız Millî Mü
dafaa encümeninden ufak bir ricada bulunaca
ğım. Bu memnu yerleri yasak etmek salâhiyeti 
üç yere verilmektedir. Derecesiyle Genelkur
may başkanlığına, ordu müfettişlerine veya ordu 
komutanlarına ve bir de başta başkomutanlığa. 
Bir mıntakanm memnu sayılması keyfiyeti doğ
rudan doğruya Millî Müdafaaya taallûk, eden bir 
hak olmak ve bütün Devlet millî müdafaa kuv
vetlerinin merkez noktasını, gerek fiilen ve gerek 
siyaseten Millî Müdafaanın teşkil etmesi bakı
mından bence Genelkurmay başkanlığı, ordu 
müfettişi, ordu kumandanı filân demektense, 
bütün bunların heyeti mecmuası Millî Müdafaa 
vekâleti tarafından yasak edilebilir dersek, 
ordu kumandanı yazar, Genelkurmay yazar, fakat 
Millî Müdafaa vekâleti de bunu tamim edebilir. 
Binaenaleyh bir taraftan ordu kumandanının 
yasak ettiği bir keyfiyetten, Millî Müdafaanın 
haberdar olmaması gibi bir vaziyetin önüne ge
çilmiş olur. Esasen Millî Müdafaa sahasının 
mihrak noktasını teşkil ettiğinden dolayı bence 
bunu birleştirmekte fayda vardır. Encümen ka
bul ederse zannederim ki isabetli bir hareket 
olur. 

1] 7 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

MÎLLÎ M. E. M. M. RAHMÎ APAK (Tekir
dağ) — Fevkalâde ve seferberlik halinde Millî 
Müdafaanın askerî birlikler üzerindeki tesir ve 
kontrolü azalıyor. Çünkü seferberliğe mahsus 
yeni sevk ve idare makamları vücuda geliyor. Me
selâ; Ordu kumandanlıkları vesaire gibi. Sonra 
bu kumanda mevkileri bizzat mahallinde bulun
dukları içi herhangi bir mıtakada ne zaman, ne 
vakit, hangi saat ve hangi dakikada bir vahamet 
zuhur edebileceğini kestiremiyeceği için, kanunu 
teklif eden Hükümet, bu ordu kumandanlarını 
ki, seferde ordu kumandanı, hazarda ordu müfet
tişidir, Genel kurmaya bu salâhiyetin veril -
meşini arzu etmiştir. Binaenaleyh benden izce ya
zıp çızılmak uzun zamanı mucip olabilir ve bu 
yüzden vaktinde tedbir alınmayabilir. Bu sebeple 
ordu kumandanlariyle Genelkurmaya bu salâhi
yetin verilmesi lâzımdır. Nitekim seferde bir 
ordu kumandanının bundan daha çok salâhiyeti 
vardır. Bu sebepten reddedilmemesi taraftarı -
vım. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bir defa Millî 
Müdafaa encümeni mazbata muharriri arkadaşı
mızın, seferberlikte ve fevkalâde hallerde Millî 
Müdafaa vekâletinin salâhiyetinin azalmakta ol
duğu yolundaki mütalâalarına iştirak etmiyo
rum. 

MÎLLÎ M. E. M. M. RAHMÎ APAK (Tekir
dağ) — Salâhiveti azalır demedim, kontrolünün 
tesiri azalır dedim. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — O demektir, 
kontrolünün tesiri azallır demek, nüfuz ve salâ
hiyeti azalır demektir. Binaenaleyh ben Millî 
Müdafaanın daima olduğu gibi, seferberlikte fev
kalâde salâhiyetinin, kontrolünün azaldığı yolun
daki noktai nazara iştirak etmemiş olmakla bera
ber biz kanunla kendisini böyle bir salâhiyetle 
teçhiz edersek işte Büyük Millet Meclisi namına 
bu salâhiyeti almak ve kullanmak iktidarını haiz 
olur. Bu, bir. İkincisi; sual sormak uzun zamana 
mütevakkıftır, diyorlar. Mazbata muharriri affet
sinler, bu maddenin başına: «seferberlikte ve fev
kalâde hallerde hudut ve kiyı garnizonlarında, 
müstahkem mevki ve müstahkem mmtakalarda 
deniz ve hava üslerinde ...» diyorlar. Bunlar bu
gün dahi malûm olan şeylerdir. Bu tâbir böyle 
bir deniz üssünün ihdasının haber verilmesiyle 
beraber nıemnuiyetin ihdasında bir mâni yoktur. 
Bu; beş dakikalık, iki dakikalık bir iştir. Bilhas
sa seferberlik zamanlaıfmda bir telgrafın süratle 
çekilmesi yolunda ve her şeye tercihan yıldırım 
telgrafının temin ettiği kolaylıklar bakidir. Şura-
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sisini Apak arkadaşıma hatırlatmak isterim ki; 
bir Millî müdafaa vekâleti var. O; Millî Müda
faa siyasetinin mümessilidir ve millî müdafaaya 
taallûk eden her meselede Meclis huzurunda o 
mesuldür. Falan mıntakada ihdas edilmiş olan 
bir memnuiyetin hakikî anesıulü odur. Ben erkânı 
harbiyei umumiyeyi aramam, doğrudan doğruya 
Millî Müdafaa vekâletini ararım. Bu bakımdan 
rica ederim; daha başka noktalar da ilâve ederim, 
meselâ Başkumandanlık meselesi vardır. Başku
mandan kimdir? Teşkilâtı Esasiye kanunu muci
bince Büyük Millet Meclisidir. Onu temsil eden 
kimdir? Reisicumhurdur. Başka başkumandan 
yoktur. Binaenaleyh Reisicumhur; falan deniz 
üssüne aile birmesi yasaktır diye emir mi vere
cektir? Bence bu cihetten de sakattır. Fakat Millî 
Müdafaa vekâletine bu salâhiyeti verdiğimiz tak
dirde bütün millî kuvvetlerin en yüksek âmiri ve 
siyasi mesulü ve harekâtı umumiyede her taraftan 
gelen malûmatla mücehhez adam sıf atiyle ona bu 
salâhiyet verilse en doğru hareket edilmiş olur. 
Encümenden çok rica ederim, bu hususta benimle 
beraber olsun ve bu işi mecrayı tabiisine sokalım. 
Soldaki ordu kumandanı sadece bir mmtakayh ya
sak etse, sağındaki ordu kumandanhnın haberi 
olmıyacaktır. Sağdaki yasak etse soldaki ku
mandanın haberi yoktur. Fakat Millî Müdafaa 
vekâleti dendiği takdirde falan mmtakaya 
asker ailesi giremez diye bir tamim ya
par ve bu müşterek mesuliyetli bir iş olur 
ve merkezî bir iş olur. Bu bakımdan Millî Müda
faa encümeni arkadaşlarımızın bu noktai naza
ra iştirak etmelerini rica ediyorum, eğer iştirak 
etmezlerse takririmin kabulünü rica ederim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim; bil
hassa hepimizin zihnine ilişen şey, Meclise karşı 

bir muhatap aramışızdır. Eğer bu kanunda saraha
ten başkasına verirsek, o vakit Millî Müdafaa 
vekili bir levazım reisliği vaziyetinde kalır. Dün
yanın hiç bir yerinde böyle bir hal var mı? Asker 
arkadaşlarımız bunu hepimizden daha iyi bilir
ler, yanlış bir şey yapmışlardır, tashih etsinler. 
Millî Müdafaa vekili bunu yapabilir. Meselâ ya
rın birisi çıkıpta kanunla siz bu salâhiyeti şuna 
vermişsiniz, derse biz ne diyeceğiz? Yani arzet-
mek istediğim, bu yanlış bir şeydir. Bu yanlış
lığın temadisinde hiç bir sebep yoktur. Bunun 
tashihini çok rica ederim. 

FERİDUN FİKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim; bendeniz ordu kumandanlarına bu sa
lâhiyetin verilmesine taraftarım. Zaruret bunu 
icabettiriyor, bir çok tehlikelerin önlenmesi 
pahasına bu salâhiyeti vermekte fayda vardır. 
Nitekim muhtelif kanunlarımızda, seferde ve 
fevkalâde hallerde ordu kumandanlarına bu gibi 
salâhiyetlerin verildiği vakidir ve Askerî ceza ka
nunlarında ve diğer askerî mevzuatımızda mü
masilleri mevcuttur. Ancak buradaki tâbirler 
bir dereceye kadar nazarı dikkatimi celbetmistir. 

Refik Şevket Bey arkadaşımızın temasiylel na
zarımda aydınlanmış olan bu nokta üzerinde dur
mak lâzımgeldiğini hissediyorum. Malûmu âli
niz Teşkilâtı esasiye kanununun 40 ncı madde
sinde; «Başkumandanlık Türkiye B. M. Metlisi
nin şahsiyeti mâneviyesinde mündemiç olun Re
isicumhur tarafından temsil olunur. Kuvayı I har-
biyenin emir ve kumandası hazarda kanunu Mah
susuna tevfikan Erkânı harbiyei umumiye riya
setine ve seferde İcra Vekilleri Heyetinin inhası 
üzerine Reisicumhur tarafından nasbedilecek 
zata tevdi olunur». Yani bizde faal bir başku
mandanlık yoktur. Teşkilâtı esasiyemizin bünye
sinde B. M. Meclisi başkumandanlığı haiz ve fa
kat Reisicumhur tarafından temsil olunur; Bu 
fiili bir fonksiyon değildir. Bu, kuvayı harbiye-
nin emrü kumandası makamı vaziyeti Heyeti Ve
kile kararı ile kuvayı harbiyenin emrü kuinan-
dası tevdi olunan zatta ve kuvayı harbiyenin 
kumandanlığı o makamda taazzuv edecek! ve 
vücut bulacaktır. Onu Teşkilâtı esasiye tesbit et
miştir. Oraya tevdi olunuyor. Binaenaleyh 
Millî Müdafaa encümeni arkadaşlarımız, bu 
başkumandanlığı kuvayı harbiyenin emrü ku
mandası tevdi olunan makama diye yazmalı 
Bundan sonra daima bunu esas tutarak yazma
lıdırlar. Nitekim mal beyanı hakkındaki geçen 
içtima senemizin sonunda Meclisi Âliden geçen 
kanunda dahi Hükümetten gelen lâyihada Baş-
kumandanlk tâbiri mevcut iken; Sayın Genera
lin'de hazır bulunduğu Adliye encümeninde yine 
böyle bir husus nazarı dikkati celbetti. O kanun
da kuvayi harbiyenin emrü kumandasına tevdi 
olunan zat, makam diye ifade olunmuştu. Bina
enaleyh, Teşkilâtı esasiye kanunumuzun 4Q ncı 
maddesine tevfikan hareket edilmesi ve buldan 
sonrada bu Başkumandanlık tâbirinin bu suretle 
ifade edilmesi zaruridir. 

« Genelkurmay başkanlığınca veya Ördü 
müfettiş ve Ordu kom,utanlıklarınca yasak edi
lebilir ». Bu tamdır, yani Genelkurmay başka
nına böyle bir salâhiyet vermek çok doğrudur, 
yerindedir. Ancak buna Millî Müdafaa ve
kilini de koymak, ilâve etmek faydalıdır 
ve Millî Müdafaa vekilinin de bulndan 
malûmatı olması icabedeceği için buraya; 
Başkumandalık ve Millî Müdafaa vekilliği 
ve Genelkurmay başkanlığı, diye ilâve etnlekte 
bir fayda vardır, zannederim. Mesele bu şejkilde 
tashih edilirse esasen bu salâhiyetin hüviyeti tâ
yin olunacak saha, bölgeler içindeki askerî şahıs
ların aileleri efradı ile birlikte ikametlerinin ya
sak edilmesi filidir. Binaenaleyh, ordu ku
mandanı Millî Mlüdafaa vekilinin müsaadesini 
alıncaya kadar atı alan Üsküdar'ı geçer. 

Onun için işin bünyesi ve mahiyeti de i ordu 
kumandanlarına bu salâhiyetin verilmesinde za
ruret vardır. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Başka Mütalâa yoktur. Bir takrir 
var, onu okutuyorum. 
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Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen (Başkumandan
lıkça veya (1eııelkıırmay başkanlığınca veya ordu 
müfettiş ve ordu komutanlarınca) yerine (AtilJî 
Müdafaa vekâletince) ibaresinin konulmasın ı 
teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

FUAD SİEMEN (Rize) — Reisbeyefendi, 
Feridun Fikri arkadaş bir mütalâada bulundular. 
Bu madde iyinde yazılı makam arasına, ayrıca 
Millî Müdafaa vekâletinin de ilâvesini ileri sür
düler. Bu hususta encümenin mütalâasını dinle
medik. Eğer encümen bu makamın da maddeye 
ilâvesini kabul ederse bendenizco takrir diğer ma
kamların çıkarılması hususunu inhisar eder ki 
o şekilde reye koymak lâzımdır. Şahsan Millî 
Müdafaa vekâletinin de bu maddeye konulması
na lüzum vardır kanaatindeyim. Fakat Feri
dun Fikri arkadaşımın teklifi veçhile Ordu ku
mandanlarına bu salâhiyetin verilmesini de zaru
ri görüyorum. Çünkü mahallî ihtiyaçtır. Kuman
danın, grup kumandanının salâhiyetini takviye 
etmeğe ihtiyaç vardır. Bu hususta encümen mü
talâasını bildirsin ondan sonra takrir hakkında, 
reyimizi kullanırız. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. RAHMİ APAK 
(Tekirdağ) — Feridun Fikri arkadaşımızın Baş
kumandanlık tâbiri yerine teklif ettikleri .metin. 
hatırımda kalmadı, nasıl teklif ediyorlardı? Lüt
fen tekrar etsinler. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Teşkilâtı esasiye kanununun 40 ncı maddesini 
okursam dalıa iyi anlaşılır. 

«MADDE 40. — Başkumandanlık Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyesin-
de mündemiç olup Reisicumhur tarafından tem
sil olunur. Kuvayı harbiyeııin emir ve kumanda
sı hazarda kanunu mahsusuna tevfikan Erkân ı-
harbiyei umumiye riyasetine ve seferde İcra Ve 
killeri Heyetinin inhası üzerine Reisicumhur ta
rafından nasbedileeek zata tevdi olunur.» 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. RAHMİ APAK 
(Tekirdağ) — Nasbedileeek zatın ibaresinin ko
nulmasına encümen taraftardır. Müsaade ederse
niz maddeyi encümene alalım, bu kısmı tashih 
edelim (Muvafık sesleri). 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, buzun 
üzerine dokunulan ufak bir mesele uzuyor. Affı-
nızı dilerim. Bir defa salâhiyetler nerede inkısa
ma, uğrarsa orada teşevvüş başgösterir. Kanunun 
şu maddesine bakarsanız Başkumandana, fîenel-
kurmaya, ordu kumandanlarına - ki 3 - 5 ordu 
kumandanı olabilir - hepsine aynı salâhiyeti veri
yoruz. Aynı salâhiyeti ve niçin veriyoruz? 

Kanunun mevzuu şudur: Resmen yasak edi
len şu yerlere, yasak olduğu Başkumandanlıkça 
gösterilen şu yerlere asker ailesi sokulaırıaz. 
Yani resmen gösterilen su yerlere asker ailesi so-

kulama.z. Bu emri kim verir, davasıdır. Sokula
ınaz dedikten sonra bunun birtakım harcırah fas
lı vardır. Bu da derece i sanivede kalacak isler
dir. 

Simdi izmit; körfezindeki mıntakaya, giremez. 
Bunu Erkânı harbiyei umumiye reisi yasak ede
bilecektir, Başkumandan yasak edebilecektir, o 
mıntakanın ordu kumandanı yasak edebilecektir. 
Feridun Fikri arkadaşımızın mütalâası kabul 
edilirse bir de Millî Müdafaa vekâleti yasak ede
cektir. Yani bu işlerin neticesi ve ehemmiyeti 
nedir ki bu kadar şeylere bölünobiliyor. Ben söy
lüyorum ki Erkânı harbiyei umumiye de, ordu 
kumandanları da, heyeti umumiyesiyle Büyük 
Millet Meclisine bağlıdırlar. Fakat "Büyük Mu
hit Meclisi tarafından vekil olan ve icra, memu
ru olan ve bizim namımıza bu kanunun icrasına 
ancak Millî Müdafaa vekili memurdur. Erkânı 
harbiye! umumiye, ne de Başkumandan, ne de 
ordu kumandanı memurdur. Doğrudan doğruya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. Bu kanunun 
yüzünden çıkacak mesuliyetlerin altında ezile
cek vekildir. Fakat bunun reyi alınmadan fa
lan ordu kumandanı emir verecektir. Bence, as
kerlik ruhuna, karşı, askerliğin ifade ettiği hi
yerarşi, teselsül, müşterek ruh dâvasına karşı, 
ben tahmin ediyorum ki Millî Müdafaa, encümeni 
benim bu fikirlerimi benden daha hararetli kabul 
etsin. 

Sonunda, Mili? Müdafaa vekâletince, tâbirini 
kullandığımız dakikadan itibaren bütün diğerleri
nin heyeti mecmuası Millî Müdafaa vekâletinden 
rey almak vaziyet indedir ve bu reyi verdikten 
sonra, müspet, menfi, bîr vey verdikten sonra 
bizim hesap sormak için muhatabımız da Millî 
Müdafaa vekâleti olacaktır. Ordu kumandanının 
yaptığı bir hareketten, bir hatadan dolayı Millî 
Müdafaa vekâletinden bir sual soramayız. Çün
kü ordu kumandanına bu salâhiyeti veriyoruz. 
Bu takdirde Millî Müdafaa vekili, ney»1 mesul 
oluyorum diyemez mi? Biran için düşünün, işin 
icabı, mantıkisi ve kanun hikmeti, en muvafık i 
bu islerin Millî Müdafaa vekâletinde toplantısı
dır. Takririmin nazarı itibara alınmasını rica, 
ederim. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Efendim, hali seferde ordunun, kuman
danlığın hattâ hali hazarda ordu kumandanlığı, 
bue.iin.lcii teşkil âtımıza göre, Millî Müdafaa ve
kâletinde değildir. Kanunun ruhu ordu kum an -
dankımıa bu salâhiyeti vermeğe matuf olup, 
ordu. kumandanı lüzum gördüğü yerlerde cephe
yi hafifletmek, subayları daha iyi bir şekilde, 
çalıştırmak için böyle bir salâhiyete sahip olmak 
zarureti kativosîndedir, Binaenaleyh, kanunun 
ruhu, ordu kumandanlarına böyle bir salâhiyeti 
vermek esasına matuftur. Bu böyle olduğuna 
göre ayrıca, (îenelkrmay başkanlığı ile Başku
mandanlığın ayrıca, zikredilmesi mafevki iğin ta
bii icabıdır. Çünkü maduna verilmiş olan bir sa-
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lâhiyetin ona verilmemesine imkân yüktür. Ka
mımın ruhu budur. 

Millî Müdafaa vekâletine vermek meselesi
ne gelince; bugünkü teşkilâtımıza nazaran Millî 
Müdafaa vekâletinin ordu harekâtında rolü ol
madığından dolayı - bunun yanlış mı, doğru mu 
olduğunu münakaşa etmiycceğim - bu kanunda 
bugünkü şekilde bir sakatlık yoktur. Esas olan; 
ordu kumandanlarına bu salâhiyeti vermektir. 
Ölürlerinin zikredilmesi mafevk olması dolayı-
siyledir. Benim noktai nazarım budur. 

REİS — Şimdi takriri bir daha okutup reyi
nize arzedeceğim. 

HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Söz isti
yorum. 

REİS — Evvelâ takriri yüksek reyinize ar-
zedeyim, kabul edilirse encümen maddeyi geri 
alır, arzu ederseniz noktai nazarınızı orada izah 
edersiniz. 

(Refik İnce'nin takriri tekrar okundu) 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Taleriri reye 

koymadan encümene verelim. 
REFİK İNCE (Manisa) — Hayır.. 
MİLLÎ M. E. REİSİ Gl. KİAZIM SEVÜKTE-

KÎN (Diyarbakır) — Encümen aldı. 
REİS — Encümen maddeyi aldı. Takriri Hey

eti Umumiye nazarı dikkate alırsa o vakit encü
mene veririz. Nazarı dikkate almazsa, o zaman en
cümeni serbest bırakırız. 

•Şimdi takriri yüksek reyinize arzediyorunı. 
Nazarı itibara alanlar ... Almıyanlar ... Takrir 
nazarı itibara alınmıştır, madde encümene git
miştir. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince aile ile 
birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıka
rılacak harcıraha müstahak aile efradına bunların 
ikamet edecekleri yerlere kadar aile harcırahı ve
rilir. 

Yasak edilen bölgeye gelen aile efradı derhal 

bölge dışına çıkarılır. Bu hususta yapılan, yol 
masrafı alâkalı askerî şahsın maaşından kesilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var v.v! 
Maddeyi kabul edenler ... E tm iyeni er ... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Harcıraha müstahak aile efra
dına : 

A) Aile ile birlikte oturulması yasak olan 
bir yerden yasak olmıyan bir yere tâyin edilen 
kimseye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni me
muriyet yerine kadar; 

B) Aile ile birlikte oturulması yasak olmı
yan bir yerden yasak olan bir yere tâyin edilen 
kimseye eski memuriyet mahallinden yeni memu
riyet mahalline kadar tahakkuk edecek harcırah 
miktarın1! geçmemek üzere eski memuriyet yerin
den ailesinin ikamet edeceği yere kadar; 

O) Aile ile birlikte oturulması yasak olan 
bir yerden yine böyle bir yere tâyin edilen kim
seye ailesinin ikamet ettiği yerden yeni memuri
yet mahalline kadar tahakkuk edecek harcırah 
miktarını geçmemek üzere ailenin evvelce oturdu
ğu yerden ikamet edeceği yere kadar aile harcı
rahı verilir. 

D) Birinci madde hükmüne göre aile ile bir
likte oturulması yasak edilen bölgeden çıkarılmış 
olan aile efradına yasağın kaldırılması üzerine, 
ikinci madde mucibince harciırah verilmiş olan 
yerden eski yasak yere kadar aile harcırahı ve
rilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

Birinci madde encümenden geldikten sonra 
diğer maddelerin müzakeresine devam ederiz, 

Huznamemizde müzakere edilecek başka bir 
şey yoktur. Pazartesi günü saat 15 te içtima et
mek üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,35 i 
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T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 7 
Askerî memnu mıntakalar hakkındaki 1110 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Millî Müdafaa 

encümenleri mazbataları (1/858) 

T. C. 
Başvekâlet 3. VIII. W42 \ 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2957 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1110 sayılı Memnu mıntakalar kanununa ek olarak Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 16 . V I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyijhası 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Fevkalâde hallerde ve seferberlikte askerî şahısların vazifeleri icabı kıtalarına daha sıkı bağlı 
olmaları memleketin müdafaası bakımından lüzumlu görülmektedir. 

Bu gibi zamanlarda hudut ve kıyı garnizonlarla müstahkem mevki mıntakalarda deniz ve Jıava 
üslerinde bazı mıntakalarda bulunan kıta ve müesseselerde müstahdem askerî şahıslar aileleriyle 
birlikte bulundukları takdirde mesai saatleri dışında aileleri yanında bulunmakta ve hasbelica£ kı
taatın ileri, geri hareketlerinde de ailelerini beraberlerinde götürmektedirler ki bu halin bir haieket 
sırasında askerî hizmet üzerinde mühim zararlar ve aksaklıklara yol açtığı aşikâr bulunmaktaidır. 

Bundan maada bazı askerî şahısların ailelerini çadırlı ordugâhlara ve askerlerin içine kadar 
getirmeleri askerî disiplin bakımından da doğru görülmemiş ve bu mülâhazalarla ek kanun lâyiha
sı hazırlanmıştır. 

Bununla beraber bu cihetin takdir ve ifasını her komutana değil Ordu müfettışlikleriyle Başko
mutan ve Genelkurmay başkanlığına bırakılmıştır. | 

Bu suretle ailelerini yanlarından uzaklaştırmak emrini alan askerî şahısların ailelerini fcjaşka 
mahallere göndermek için masraf ihtiyar edecekleri ve bu yüzden müşkül vaziyete'düşecekleri ci
hetle mutazarrır olanların zararlarını kısmen • tetirin" maksadiyle harcıraha müstahak ailelerine' har
cırah verilmesi esası kabul edilmiştir. | 

Bir de yasak bölgelerden yasak olmıyan bölgeye ve. yasak oltnıyan bölgeden yasak olan bölgeye 
ve yasak bölgeden diğer bir yasak bölgeye tâyin olunanların ailelerine de ne suretle harcırah tahak
kuk ettirileceği hakkında hükümler konmuştur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 138 
Esas No. 1/858 

7 . Vlll . 19H2 

Yüksek Reisliğe 

1110 sayılı Memnu mıntakalar kanununa ek 
olarak Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 3 ağustos 1942 tarih ve 6/2957 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize tevdi buyurulmakla Mil
lî Müdafaa ve Maliye vekâletlerinin salahiyetli 
memurları hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Seferberlik halinde veya bugünkü gibi fevkal
âde hallerde bilhassa bazı, bölgelerde bulunan 
askerî şahısların daimî surette kıta ve vazifeleri 
başında bulumalarını ve hizmet mahallinden ay
rılmamalarını temin etmek ve bazan tesadüf 
edildiği gibi bu şahısların ailelerinin çadırlı or
dugâhlara ve askerler arasına girmeleri gibi as
kerî disiplin bakımından mahzurlu durumlara 
meydan vermemek maksadiyle hazırlandığı anla
şılan kanun lâyihası Encümenimizee kabule şa
yan görülerek maddelerin müzakeresine geçil
miştir, 

Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Askerî şahıslar aileleri efradının yasak edilen 

bölgeye memrıuiyet hilâfına girmek teşebbüsünde 
bulundukları takdirde yapılacak muamele hak
kında lâyihanın sâkit olduğu görülmüş ve ikinci 
maddeye bu bapta bir hüküm eklenmiştir. 

3, 4 ve 5 nci maddelerin yazılış şekilleri dü
zeltilmek suretiyle kaleme alınan lâyiha havalesi 
veçhile Millî Müdafaa encümenine tevdi buyu-
rulmâlk üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Antalya 
N. E- Sümer 

Bursa 
A. Nevzat Ayaş 

İsparta 
M. Karaağaç 

İstanbul 
II. Ülkmen 
Mardin 

E. Erten 

M. M. 
Muğla 

/ / . Kitabcı 
Bolu 

Celâl Sait Siren 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 
S. H. Ürgüplü 

Ordu 
H. Yalman 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
Grümüşane 

D. Sakarya 
İstanbul 
S. Vraz 

Kırklareli 
B. Denker 

Tokad 
H, N. Keşmir 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. î/858 

Karar No. 2 

18.XI.1942 

Yüksek Reisliğe 

1110 sayılı Memnu mıntakalar kanununa ek 
olarak Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 16 . V I I . 1942 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
3 . V I I I . 1942 tarih ve 6/2957 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası, Bütçe 
encümenince müzakere olunduktan sonra Bütçe 
encümeninin mazbatası ve hazırladığı lâyiha ile 
birlikte Encümenimize tevdi olunmakla Millî 
Müdafaa vekili ve Millî Müdafaa ve Maliye ve

kâletlerinin salahiyetli memurları huzurunda 
okundu ve icabı görüşüldü ve düşünüldü: 

Bu lâyiha ile konulmak istenilen hükmün lü
zumu, Encümence kabul olunduktan sonra ka
nun lâyihası teklif olunduğu veçhile Memnu mın
takalar kanununa ek olarak mı yapılması yoksa 
Ordu Dahilî hizmet kanununa mı ilâve edilmesi 
(cihetleri münakaşa edilmiş ve kanunun içine 
aldığı hükümlerin mahiyetine ve umumiliğine 
binaen müstakil bir kanun olarak tedvini muva-
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fık görülmüş ve ona göre kanun lâyihasının baş
lığı değiştirilmiştir. 

Hükümetin birinci maddesindeki bu kanu
nun tatbiki için gerekli görülen (Askerî emniyet 
ve askerî vazifelerin yaplması bakımından) ka-
yitlerinin kanunda yer alması, muvafık görülmi-
yerek çıkarılmış ve madde maksadı vazıh olarak 
ifade edecek şekilde yazılmıştır. 

Hükümetin ikinci maddesinin birinci fıkra-
snda aile dle birlikte oturulması yasak edilen 
bölgeden çıkarılacak aile efradına, birlikte ika
met edecekleri mahalle kadar harcırah verilece
ği yazılıdır. Kanun bu şekilde kabul edildiği 
takdirde bu aile efradından, başka başka yerlerde 
oturmak mecburiyetinde olanlardan her birine gi
decekleri yerlere kadar harcırah verilemez. Halbu
ki başında toplanılan zatın meskeninden ayrıl
mağa mecbur kalan aile efradından her birinin 
nezdinde ikameti kendisi için daha uygun başka 
başka akrabası bulunabilir, bu gibi ahvalde bu 
aile efradından her birinin yanlarına gitmek is
tedikleri kimselerin bulundukları yerlere kadar 
harcırah alabilmelerini temin maksadiyle madde 
o şekilde tavzih edilerek yazılmıştır. 

Bu maddenin Hükümetçe teklif edilen ikinci 
fıkrası lüzumsuz görüldüğünden çıkarılmış ve 
Bütçe encümenince bu maddeye eklenen fıkra 
aynen kabul olunarak maddenin sonuna alınmış
tır. 

Bütçe encümeninin muhtelif ihtimalleri na

zara alan üçüncü maddesinin A. B ve C fıkjraları 
aynen kabul olunmuş ve ancak birinci madde 
hükmüne tevfikan aile ile birlikte oturulmssı ya
sak edilen bölgeden çıkarılmış ve yeni ikamet
gâhlarına kadar harcırahını almış olan aile lefradı, 
yasağın sonuna erdiği zaman eskiden yasak 
mfmtakada olan memuriyet mahallinden ayrılma
mış bulunan askerî şahsın yanına dönmek istedi
ği takdirde ne suretle harcırah alacağı gerek Hü
kümetin teklifinde ve gerek Bütçe encümjeninin 
hazırladığı metinde meskût bırakiılmış olduğun
dan bu gibi hallerde harcıraha müstahak aiil© ef
radının harcırah alabilmelerini temin maksadiyle 
üçüncü maddeye (D) fıkrası olarak yenidjen bir 
hüküm ilâve edilmiştir.. 

Arzolunan tadil, tashis ve ilâvelerle hiazfrrla-
nan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine ar-
zolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. | 

M. M. En. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Ağrı 

M. M. Kâtip 
Tekirdağ Erzincan 
R. Apak 8. Sökm&nsüer 

Bursa Çankırı 
Gl. K. Doğan Gl. N. Tınaz 

Gümüşane içel 
Ziya Zarbım R. Kor oltan 

Kayseri Kayseri 
İV. Toker 8. Turgay 

Manisa 
K. N. Duru 

Dr. A. Arkq,n 
İstanbul 

8. A. Ögel 
Kütathya 

Gl. A. \fiJM 
Muğla 

8. Güney 

( S . Sayısı: 7 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1110 sayılı memnu mıntakalar 
kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Fevkalâde hal
lerde ve seferberlikte hudut ve 
kıyı garnizonlarında, müstah
kem mevki ve müstahkem mm-
takalarda, deniz ve hava üsle
rinde tâyin olunacak bölgeler 
içinde askerî şahısların aileleri 
efradiyle birlikte ikametleri 
askerî emniyet ve askerî vazi
felerin yapılması bakımından 
başkomutanlıkça veya Genel -
kurmay başkanlığınca veya or
du müfettişliklerince yasak edi
lebilir. 

MADDE 2, — Birinci madde 
mucibince aile ile birlikte otu
rulması yasak edilen bölgeden 
çıkarılacak harcıraha müstahak 
aile efradına bunlarm birlikte 
ikamet edecekleri mahalle ka
dar aile harcırahı verilir. 

Bu suretle aile harcırahı alan 
kimselerden bilâhara ailelerini 
memuriyet mahallerine daha 
yakın bir yere getirmek istiyen-
lere bir daha aile harcırahı ve
rilmez. 

MADDE 3. — Harcıraha 
müstehak aile efradı için aşağı
da yazılı nispet ve şartlar dai
resinde aile harcırahı verilir: 

A) Aile ile birlikte oturul
ması yasak olan bir yerden ya
sak olmıyan bir yere tâyin edi
len kimseye ailesinin ikamet et
tiği yerden yeni memuriyet ye
rine kadar; 

B) Aile ile birlikte oturul
ması yasak olmıyan bir yerden 
yasak olan bir yere tâyin edi
len kimseye eski memuriyet ma-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE
ĞİŞTİRİCİ 

Askerî memnu mıntakalar hak
kındaki 1110 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Yasak edilen 
bölgeye gelen aile efradı derhal 
bölge dışına çıkarılır. Bu husus
ta yapılan yol masrafı alâkalı 
askerî şahsm maaşından ke
silir. 

MADDE 3. — Harcıraha 
müstehak aile efradma: 

A) Aile ile birlikte oturul
ması yasak olan bir yerden ya
sak olmayan bir yere tâyin edi
len kimseye ailesinin ikamet 
ettiği yerden yeni memuriyet 
yerine kadar; 

B) Aile ile birlikte oturul
ması yasak olmayan bir yerden 
yasak olan bir yere tâyin edilen 
kimseye eski memuriyet mahal 
linden yeni memuriyet mahalli-
line kadar tahakkuk edecek 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DE&İŞTİRİŞİ 

Seferberlikte ve fevkalâde hal
lerde askerî şahısların, ailelerini 
icabında yanlarında bulundur

mamaları hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Seferberlikte 
ve fevkalâde hallerde, hudut ve 
kıyı garnizonlarında, müstah
kem mevki ve müstahkem mm-
takalarda deniz ve hava üstle
rinde ve tâyin olunacak sair 
bölgeler içinde askerî şahısla
rın aileleri efradı ile birlikte 
ikametleri başkomutanlıkça ve
ya Genel - kurmay başkanlığın
ca veya ordu müfettiş ve ordu 
komutanlıklarmca yasak edile
bilir. 

MADDE 2. — Birinci madde 
mucibince aile ile birlikte otu
rulması yasak edilen bölgeler
den çıkarılacak harcıraha müs

tahak aile efradma bunlarm 
ikamet edecekleri yerlere ka
dar aile harcırahı verilir. 

Yasak edilen bölgeye gelen 
aile efradı derhal bölge dışına 
çıkarılır. Bu hususta yapılan 
yol masrafı alâkalı askerî şah
sın maaşından kesilir. 

MADDE 3. — Harcıraha 
müstehak aile efradma: 

A) Aile ile birlikte oturul
ması yasak olan bir yerden ya
sak olmıyan bir yere tâyin edi
len kimseye ailesinin ikamet et
tiği yerden yeni memuriyet ye
rine kadar; 

B) Aile ile birlikte oturul
ması yasak olmıyan bir yerden 
yasak olan bir yere tâyin edilen 
kimseye eski memuriyet ma
hallinden yeni memuriyet ma
halline kadar tahakkuk ede-
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fîü. 

hallinden yeni memuriyet ma
halline kadar tahakkuk edecek 
harcırah miktarını geçmemek 
üzere eski memuriyet yerinden 
ailesinin ikamet edeceği yere 
kadar; 

C) Aile ile birlikte oturul
ması yasak olan bir yerden yi
ne böyle bir yere tâyin edilen 
kimseye ailesinin ikamet" ettiği 
yerden yeni memuriyet mahal
line kadar tahakkuk edecek 
harcırah miktarını geçmemek 
üzere ailenin evvelce oturduğu 
yerden ikamet edeceği yere ka
dar. 

MADDE 4. — Bu kanım neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini yürütmeğe İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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harcırah miktarını geçmemek 
üzere eski memuriyet yerinden 
ailesinin ikamet edeceği yere 
kadar; 

C) Aile ile birlikte oturul
ması yasak olan bir yerden yi
ne böyle bir yere tâyin edilen 
kimseye ailesinin ikamet ettiği 
yerden yeni memuriyet mahal
line kadar tahakkuk edecek 
harcırah miktarını geçmemek 
üzere ailenin evvelce oturdu
ğu yerden ikamet edeceği yere 
kadar; 

aile harcırahı verilir. 

MADDE 4. — Bu kanım neş
ri tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

M. M. E. j 

cek harcırah miktarmı geçme
mek üzere eski memuriyet ye
rinden ailesinin ikamei edeceği 
yere kadar; 

C) Aile ile birlikt^ oturul
ması yasak olan bir yarden yi
ne böyle bir yere tâyin edilen 
kimseye ailesinin ikantet ettiği 
yerden yeni memuriyejt mahal
line kadar tahakkuk; edecek 
harcırah miktarını geçmemek 
üzere ailenin evvelcej oturdu
ğu yerden ikamet edeceği yere 
kadar aile harcırahı verilir. 
D) Birinci madde hükmüne 

göre aile ile birlikte oturulma
sı yasak edilen bölgeden çıka
rılmış olan aile efradına yasağm 
kaldırılması üzerine, ikinci mad
de mucibince harcırah) verilmiş 
olan yerden eski yasal?) yere ka
dar aile harcırahı veripr. 

MADDE 4. — Bütçe encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bütçe encüme
ninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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