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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Layihalar 
1. — Tütün inhisarı Kanun ve nizamna

mesine muhalif harekette bulunan bazı eşha
sın cezalarının affı hakkında kanun layihası; 
(1/1057) 

Tezkereler 
1. — Nalbantzade Ali Beyin bakiyei 

müddeti cezaiyesinin affı hakkında Ankara 
İstiklal Mahkemesi Müddeiumumiliği tezke
resi. (3/869) 

Mazbatalar 
1. — Tenos Hâkimi sabıkı Cemal Beyin 

bir buçuk ay hapis cezasının affı hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası. 

2. — Adliye ve Müdafaaıi Milliye Vekâle
tiyle Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiye: 

sinin 1926 senesi bütçelerinde münakale ic
rasına dair (1/1050, 1/1051, 1/1048) numaralı 
üç kıta kanun layihası ve Muvazend Maliye 
Encümeni mazbatası. 

Sayfa 

34 

34 

34 

34 
34 

34 
35 

35:36 

36 

Takrirler 
1. — Urfa Mebusu Saffet* Beyin, Evkaf 

hakkında tanzim edilecek tatbikat Kanunu
nun bu sene zarfında Meclise gönderilmesine 
dair takriri. 

2. — Beyazıt Mebusu Şefik Beyin, Muhaci
rin Nizamnamesine muvakkat bir madde ilâ
vesi hakkındaki teklifi kanunisinin iadesine 
dair takriri. 

3. — Biga Mebusu Mehmet Beyin, Al
manya'da tahsilde bulunan İhsan Efendiye 
gönderilmek üzere Çanakkale Muhasebei 
Hususiy esinden İstanbul Maarif Müdüriyeti-
ne irsal kılınan paranın biran evvel mahal
line isal ettirilmesi hakkında takriri. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

l. — Teşkilatı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/3^3), (3/853) 
numaralı iki kıta Başvekâlet tezkeresiyle 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin (4/211) 
numaralı takriri ve Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası. 

Sayfa 
36 

36 

36 

36 

36 

36:46 



t : 34 10 . 2 . 1927 C : 1 

2. — Mebdei mebhusiyetin tespiti hak
kında (3/845) numaralı Büyük Millet Mecli
si Riyaseti tezkeresi ve Kanunu Esasi Encü
meni mazbatası. 

3. — Mülazım tshak Efendinin kat edilen 
nispeti askeriyesinin iadesi hakkında İstida 
Encümeni mazbatası ve reddine dair Müda-
faai Milliye Encümeni mazoatası. 

4 — Altıncı Avans Kanununun sekizinci 
maddesine bir fıkra ilavesi hakkında (1/1008) 

Sayfa 

46:49 

49:52 

numaralı kanun layihası ve Dahiliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

5. — Aşardan maada bilavasıta tekâlifi 
umumiye üzerine vilayat namına küsuratı 
munzammai âdiye ve fevkalade tarh edilip, 
edilmeyeceğinin tefsiri hakkında (3/414) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Ka-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları. 

Sayfa 

52:54, 
57:59 

54:56 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 14.25 

REİS : Hasan Bey 

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

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REÎS — Zaptı sabık hulasası okunacaktır. 

Otuz Üçüncü tçtima 

7 Şubat 1927 Pazartesi 

Birinci Celse 

İsmet Beyin riyasetlerinde inikat ederek zaptı sa
bık hulasası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait ol
dukları mahallere havale olundu. 

Haklarında hükümlerde hatayı adli vukubulan 
üç şahsa ve ciheti askeriyece işgal edilen bir haneye 
müteallik mazbatalar kıraat ve kabul edildi. 

Müsakkafat Vergisi Kanununun dördüncü mad
desini muaddel kanun ikinci defa olarak reye vaz 

olundu. Saruhan Mebusu Nafiz, Erzurum Mebusu 
Bahri Beylerin tahlifleri icra kılındı. 

Müteakiben Divanı Muhasebat Riyasetinin Kâ
nunuevvel 1340 Ağustos 1341 aylarına ait raporu 
hakkında Divanı Muhasebat Encümeni mazbatasının 
müzakeresine geçilerek bir fıkrası Encümene iade ve 
diğer fıkraları aynen kabul edildi. 

Badehu, tayini esami ile reye konulan kanunun 
kabul edildiği bittebliğ Perşembe günü toplanılmak 
üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulasası hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulasasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsrn... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

layihalar 
/. — Tütün İnhisarı Kanun ve Nizamnamesine 

muhalif harekâtta bulunan bazı eşhasın cezalarının 
affı hakkında kanun layihası. (1/1057) 

REİS — Adliye ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ediyoruz. 

Tezkereler 

1. — Nalbantzade Ali Beyin bakiye i müddeti 
cezaiyesinin affı hakkında Ankara İstiklâl Mahke
meli Müddeiumumiliği .tezkeresi. (3/869) 

REİS — Adliye Encümenine ravale ediyoruz. 
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Mazbatalar 
1. — Tenos Hâkimi sabıkı Cemal Beyin bir bu

çuk ay hapis cezasının affı hakkında Adliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
9 Kânunuevvel 1926 tarih ve 267 numaralı tez-

kerei devletleri cevabıdır : 

Nüfuzu memuriyetini suiistimal cürmünden do
layı mahkûm olduğu bir buçuk ay napıs ve o kadar 
rütbe ve memuriyetten mahrumiyeti hakkındaki ka
rarın affını talep eden Tenos Hâkimi sabıkı Cemal 
Bey hakkında Adliye Vekâletinden yazılan 25 Kânu
nuevvel 1926 tarih ve 297/15502 numaralı tezkerenin 
musaddak sureti leffen takdim kılınmıştır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesin-

den verilip, 11.12.1926 tarih ve 6/8256 numaralı der
kenarla tevdi buyurulan Tenos Hâkimi sabıkı Cemal 
Bey hakkındaki evrak tetkik olundu. 

Müsted'i Cemal Beyin Arapsun Hâkimliğinde bu
lunduğu sırada Lazari ve Istefam namındaki iki şa
hıs hakkında ittihaz eylediği kararlarda merkumanı 
sehabetle vazifei memuriyetini suiistimal etmesinden 
dolayı tahtı muhakemeye alınarak Nevşehir Mahke
mesince cereyan eden muhakemede bir buçuk ay 
müddetle hapsine bir buçuk ay rütbe ve memuriyet
ten mahrumiyetine dair verilen kararın Mahkemeli 
Temyizce 16 Kânunuevvel 1341 tarihinde tasdik 
olunduğu ve mumaileyh tarafından vukubulan talep 
üzerine Başmüddeiumumiliğin tashihi kararı mucip 
esbap bulunmadığını mutazamnrn tebliğnamesine 
binaen tetkikat 'icrasına mahal görülemediğine Mah-
kemei Temyiz ikinci ceza dairesince 23 Teşrinisani 
1926 tarihinde karar verildiği anlaşılmıştır. 

Müsted'i Cemal Bey hakkındaki teftiş raporla
rında kendisinin namuslu ve liyakatli ve yetişecek 
hâkimlerden bulunduğu bildirilmekle beraber Hâ
kimler Kanunu mucibince de ikinci dereceden üçün
cü dereceye müstehakı terfi zevat meyanında idüğü-
nün ve istidanamesinde dermeyan edilen esbabın me
saili takdiriyeden bulunduğunun arziyle bu baptaki 
istidanamesi iade ve takdim olunur. 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Nüfuzu memuriyetini suiistimal i fiilinden bir bu

çuk ay hapis ve bir buçuk ay da memuriyetten mah
rumiyet cezasına mahkûm Tenos Hâkimi sabıkı Ce
mal Beyin affı istirhamına dair Makamı Riyaseten 
muhavvel arzuhal ve Adliye Vekâletinin buna ait mü-
talaanamesi Başvekâlet tezkeresiyle İstida Encümeni 
mazbatası mütalaa ve tetkik edildi. 

Mumaileyh Cemal Beyin mahkûmiyetini intaç 
eden fiil yeni Kanunu Cezamızın meriyetinden ev
velki zamana aittir. Hükmün mahkemece itası ve 
Mahkemei Temyizce tasdiki yine bu zamana müsa
diftir. Halbuki hüküm henüz infaz edilmemiş bu
lunmakla hadise kanunu hazırımızın sahasına intikal 
eylemiştir. Adliye Vekâleti mütalaanamesinde heyetli 
teftişiye raporlarına müsteniden Cemal Beyin müs
takim, gayyur, faal, liyakatli yetişecek hâkimlerimiz
den olduğunu tasrih ve ikinci sınıf hâkimlikten üçün
cüye müstehakı terfi bulunduğunu ve terfi cetvelinde 
de mukayyet olduğunu ilave eylemektedir. Ceza Ka
nunu hazırımızın maznunun evsafı şahsiye ve ruhi-
yes'ine göre altı aya kadar olan mahkûmiyetlerin te
cil edilebileceği musarrah ve hükmü vaki ise katiyet 
kesbetmekle yeniden icrayı muhakeme tariki mes-
dut ve bu tarik mevcut olsa idi Ceza Kanunumuzun 
marülarz ahkâmından istifade etmesi kuvvetle muh
temel bulunan Cemal Beyin esasen aylardan beri 
açıkta kalarak maruzu sefalet ve perişana olduğu 
ve Adliye Vekâletince de müsellem bulunduğu üzere 
haiz olduğu evsaf ile atiyen kendisinden iyi hizmet
ler beklenildiği nokatı da Encümenimizce nazarı te
emmülle alınmış ve bu noktai nazara Adliye Vekili 
Beyefendi de iştirak etmiş bulunmakla mahkûm ol
duğu hapis cezasının affı Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Konya Bozok 
Refik Beyefendi Ahmet Hamdi 

Kâtip Aza 
Bozok Kastamonu 

Ahmet Hamdi Ali Nazmi 
Aza Aza 

Antalya Çorum 
Ahmet Saki Münir 

Aza Aza 
Sinop Kastamonu 

Yusuf Kemal Hasan Fehmi 

REİS — Efendim! Adliye Encümeni mazbatası 
hakkında bir mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Adliye 
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Encümeni mazbatasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Adliye ve Müdafaai Milliye Vekaletleriyle 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi bütçelerinde münakale icrasına dair (1/1050, 
1/1051, 1/1048) numaralı üç kıta kanun layihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

BAŞKAN — Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 

/. — Urfa Mebusu Saffet Beyin, Evkaf hakkın
da tanzim edilecek Tatbikat Kanununun bu sene 
ki teklifi kanunisinin iadesine dair takriri. 

REİS — Başvekâlete tevdi ediyoruz. 

2. — Beyazıt Mebusu Şefik Beyin, Muhacirin Ni
zamnamesine muvakkat bir madde ilavesi hakkında
ki teklifi kanunisinin iadesine dair takriri, 

REİS — Okunacaktır. 

3. — MÜZAKERE 

1. — Teşkilatı Esasiye Kanununun 23 ncü mad
desinin tefsiri hakkında (3/323, 3/853) numaralı iki 
kıta Başvekâlet tezkeresiyle Dersim Mebusu Feridun 
Fikri Beyin (4/211) numaralı takriri ve Kanunu Esa
si Encümeni mazbatası. 

REÎS — Mazbata okunacaktır. 

Teşkilatı Esasiye Kanununun 23 ncü Maddesinin Tef
siri Hakkında (3/323) Numaralı Başvekâlet Tezkeresi 
İle Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin (4/210) Nu
maran Takriri ve Kanunu Esasi Encümeni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 4.12.1340 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/4166 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hariciye umuruna ait bazı mühim mesaili dev
letin tesviyesi liçin Büyük Millet Meclisi azayı kira
mın ihtiraslarından istifadeye Hükümetçe vakit va
kit lüzum ve zaruret hissolunmakta ise de Teşkilatı 
Esasiye Kanununun 23 ncü maddesi bu hususta te
reddüdü mucip olmakta bulunduğundan maddei 
mezkûrenin tefsiri Hariciye Vekâleti Celilesinin su
reti leffen takdim kılınan tezkeresinde liş'ar kılınma
sı üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 2.12.1340 tarihli 
içtimaında ledettezekkür keyfiyetin Meclisi Aliye 

1927 C : 1 

Riyaseti Celileye 
Muhacirin Nizamnamesine muvakkat bir mad

de ilavesine dair 14 Kânunuevvel 1340 tarihli takdim 
eylediğim teklifi kanuni Kavanini Maliye Encüme-
nindedir. Zaman müruriyle hükmü kalmadığından 
iade buyurulmasını arz ederim efendim. 

Beyazıt 
Şefik 

REİS — Efendim, bu teklifin iadesini sahibi tak
rir talep ediyor. Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir, iade edeceğiz.efendim. 

3. •— Biga Mebusu Mehmet Beyin, Almanya'da 
tahsilde bulunan İhsan Efendiye gönderilmek üzere 
Çanakkale Muhasebei Hususiyesinden İstanbul Maa
rif Müdüriyetine irsal kılınan paranın biran evvel 
mahalline isal ettirilmesi hakkında takriri. 

REÎS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Telgraf çeker ve 

temin eder. 
REİS — Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz. 

EDİLEN MEVAD 

arzı takarrür etmiştir. Muktezasının ifasına müsa-
adei Riyasetpenahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Hariciye Vekâletinin Tezkeresi 
Mebusluk İle Murahhaslık Vesair Memuriyetlerin 

İçtima Edip Edemeyeceğine Dair 
Malum buyurulduğu üzere bazı mühim mesaili 

devletin tesviyesi için Büyük Millet Meclisi azayı ki-
rammın ihtisaslarından istifade olunmaya hükümet
çe vakit vakit lüzum ve zaruret hissolunmakta ve 
icabında tevessül edilmekte ise de Teşkilatı Esasiye 
Kanununun (Mebusluk ile hükümet memuriyeti bir 
zat uhdesinde (içtima edemez) diye muharrer olan 
23 ncü maddesi bu hususta bihakkın tereddüdü mu
cip oluyor. Çünkü gerek bizde ve gerek memaliki 
sairede memuriyet kel'imesinin medlulü hakkında 

.umumi ve kati bir hükmü kanuni olmayıp, her ka
nun bu kelimeyi kendi mevzuu ile münasip bir su
rette ve her halde diğer kanunların telkinatına ta-
mamiyle muvafık addolunamayacak mahiyette ka
bul etmiş bulunuyor. 

Teşkilatı Esasiye Kanunumuzda hükümet memu
riyeti tarif olunmamakla beraber salifüzzikir 23 ncü 
maddenin ıtlakı zahirisini takyit eder surette vazifei 
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icra ile bazı zevatın Meclisi Ali azası meyanından in- I 
tihap olunacağına ve tabiri diğerle bir kısım hükü- I 
met memuriyetlerinin Meclisi Ali azasına tevcih olu- I 
nacağına dair ahkâmı sarihayı ihtiva ediyor. Ânifül- I 
arz kanunun şu mesleği elbette bir taraftan Meclis I 
azasının istiklali tamını ve diğer taraftan vazaifi ic- I 
raiyenin hüsnü temşiyetini temin gayelerini istihdaf I 
ediyor. Bu halde vaki kanun aynı gayelere hadim I 
ve yukarıda mahiyeti hulasatan maruz tedabire mü- I 
saadebahş değil midir suali bihakkın varit ve mevzu I 
olabilir. Filhakika o gibi mühim mesaili devletin I 
hüsnü tesviyesıinde Meclisi Ali îcra Vekillerine mev- I 
du vazaifin ifası emrinde olduğu kadar alakadar ve I 
mesaili mebhusünanha gerek bir mukavelename ile 
neticepezir olsun gerek, suveri ahar ile bir sureti I 
tesviyeye iktiran etsin İcra Vekillerinin muamelâtı I 
kadar ve belki -daha ziyade Meclisi Âlinin muraka
besine maruz ve müsait bulunur. Azayı kiramdan I 
hükümetçe ihyanen talep ve rica edilecek bu gibi I 
hidematı vatanperverane ekseriya muvakkat bir ma- I 
niyette olduğu için ne kendilerinin istiklâline ve ne I 
de Meclisi Âlinin intizamı mesaisine halel iras eder. I 
Elhasıl mülahazatı maruza menafii âliyei vatan en- I 
dişesinden mülhem olduğu halde bü çok Kavanini 
Esasiye ile tecviz edilen hali istisnaiyetin bizim Teş- I 
kilatı Esasiye Kanunumuzla reddedilmiş olmasına I 
ihtimal vermek mümkün değildir. Lâkin tefsiri ka
nuna taalluk eden bu mühim mesele hakkında -lıü- I 
kümetçe bir hattı hareket tayin olunmadan evvel 
Meclisi Âliden tefsir talep etmek enseb ve evlâ gö
rülür. Keyfiyet nezdi alîi vekâletpenahilerinde dahi 
tasvip buyurulduğu takdirde icabının icrası lüzumu
nu arz ve rica ederim efendim. I 

Hariciye Vekili I 
Şükrü Kaya I 

Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin 4/210 Numaralı 
Takriri I 

Riyaseti Celileye I 
1 Teşrinievvel 1340 

Teşkilatı Esasiye Kanununun 23 ncü maddesinde I 
mebusluk ile hükümet memuriyeti bir zat uhdesin
de içtima edemeyeceği muharrer bulunmakla elyevm 
muhtelit mübadele komisyonuna memur bulunan 
azayı kiram ile murahhaslık vesaire gibi vazaif ka- I 
bul edecek olan rüfekayı kiramın vaziyeti kanuni- I 
yelerini tespit ve takrir kılmak üzere mücmel olan 
mezkûr maddei esasiyenin tavzih ve tefsir suretiyle 
tasrihi mana ve maksudu ve keyfiyetin ehemmiyet I 
ve müstaceliyeti mahsusasına binaen bu bapta Mec- J 
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lisi Âliye biran evvel hulasai mesaisini arz eylemesi 
hakkında işbu takririmin Teşkilatı Esasiye Encüme
nine havale Duyurulmasını talep ve teklif eylerim. 

Dersim Mebusu 
Fetidun Fikri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kanunu Esasi Encümeni 17.3.1341 

Adet : Karar : 10 

Kanunu Esasi Encümeni Mazbatası 
Teşkilatı Esasiye Kanununun 23- ncü maddesinin 

tefsiri talebini havi Başvekâletin 4.12.1340 tarih ve 
6/4166 numaralı tezkeresi Heyeti Umumiyeden En
cümenimize havale Duyurulduğundan yine aynı ta
lebi muhtevi, Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin 
Encümenimize muhavvel 1.11.1340 tarihli teklif na
mesi ile tevhiden mütalaa olundu. 

Her iki talep ve teklifin ruh ve mefadı, Teşkilatı 
Esasiye Kanununun 23 ncü maddesinde mebusluk ile 
memuriyetin bir zat uhdesinde içtima edemeyeceği 
musarrah olduğundan, hükümetçe vakit vakit ihti
saslarından istifade edilmek lüzumu hissolunan Bü
yük Millet Meclisi Azasının murahhaslık gibi vazaifi 
devlette istihdamları caiz olup, olamayacağı keyfiye
tinin tef siren tayininden ibaret olduğu anlaşıldıktan 
sonra keyfiyet Encümenimizce kemali ehemmiyetle 
müzakere edildi. 

Teşkilatı Esasiye Kanununun 23 ncü maddesi hü
kümet memuriyeti ile mebusluğun bir zat uhdesinde 
içtima edemeyeceğini sarihen irae etmekte olduğu 
gibi 28 nci maddesi ile dahi memuriyet kabulüyle 
mebusluğun sakıt olacağı musarrah bulunmaktadır. 

Bu itibarla sıfatı mebusiyetin, memuriyet addedi
lebileceği her hangi bir vazife ve hizmet kabulüne 
sureti katiye ve sanihada mani bulunduğu çayı işti-
bah olmamakla beraber Kavanini mevcudemiz ah
kâmı umumiyesi meyanında memuriyet hakkında 
umumi ve kati bir hüküm ve tarif bulunmadığından 
bazı mühim mesaili devletin tesviyesi için ihdas olu
nan murahhaslıkların memuriyet âdadında dahil 
olup, olmayacağı keyfiyeti Encümeıtimizce ciddi te-
tebbuat ve tetkikatı ve pek mütemadi, mühim mü-
zakeratı istilzam etmiştir. 

Encümen, işbu (Memuriyet) kelimesinin medlulü 
dairesine dahil olduğuna bihakkın, hükmedebilecek 
vazaif ve hidematı resmiyenin gerek tayin mahiyetin
de ve gerekse bu hususta istihsal ve tespit olunacak 
neticeden sonra muamelatı sabıka üzerine terettüp 
edecek ahkâm ve netayiöi hukukiyeyi takdir ve tah-
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dit esaslarında çok etraflı ve dûrendişane hareketi j 
temin etmiş olmak için Meclisi Âlinin Adliye ve 
Mülkiye Encümenleri azayı mütehassısasının efkâr 
ve mütalaatından dahi istifade etmek üzere sureti 
mahsusada 'ittihaz olunan kararla bazı azayı müza
kereye davet etmiş ve ekseri müzakeratta Başvekil 
ve Hariciye Vekili beyefendiler dahi hazır bulunmuş
lardır. 

Bu suretle icra edilen müzakerat neticesinde itti
haz olunan karar şundan ibarettir. 

Teşkilatı Esasiye Kanunu ahkâmı sarihasına na
zaran, haddi zatında icra salahiyetini dahi haiz olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, salahiyeti içraiyesinin 
istimalini kanunu mezkûrun yedinci maddesiyle İcra 
Vekilleri Heyeti mesulüne tevdi etmiş ve binaenaleyh 
Büyük.Millet Meclisi Heyeti Umumiyesine niyabeten 
icra salahiyetinin istimaline memur ve bu husustan 
dolayı Meclisi Âliye karşı mesul olan heyet, Teşki
latı Esasiye Kanununun 45, 48 nci maddeleri hük
müyle bittahsis taayyün etmiştir. 

Kanunun 46 ncı maddesi hükmü sarihine nazaran 
tcra Vekilleri Heyeti bütün muamelatından mesul ve 
muhatap olup, heyeti müşarünileyhaya dahil olma
yan bir mebusun ise umuru icraiyeden naşi Meclisi 
Âliye karşı şahsen bir gûna mesuliyeti mevzubahis 
değildir. İcra Vekilleri Heyetinin veya bir vekilin 
dairei mesuliyetine dahil hidematın tamamını veya 
bir kısmını, her hangi bir mebusun, salahiyet ve me
suliyetçe bir vekil vaziyet ve mevkiine gelmeden ifa 
etmesi mebusluğun tabiatan ve maslahatan müstel-
zim olduğu istiklale münafidir. Zira bir vekilin ve
ya İcra Vekilleri Heyetinin tahtı mesuliyetinde ifa 
edilecek bir hizmeti icraiyenin bir mebus tarafından 
deruhde edilmesi, o mebusun, filasıl o işten dolayı 
Meclisi Âliye karşı mesul olan bir vekilin tahtı em
rine girmesi ve ondan emir ve talimat telakki eyle
mesi gibi gayrı kabili içtinap bir mecburiyet tevlit 
edecektir ki, şu hal mebusluğun evsafı asliye ve leva
zımı gayrı münfekkesinden olan istiklali tamına kül
liyen mugayir olduğu aşikârdır. | 

Bundan maada mülga Teşkilatı Esasiye Kanunu 
sefirlik, kumandanlık gibi, bazı icrai vazaif, memuri
yetle mebusluğun içtimaını tecviz etmekte iken, el'an 
meri olan Teşkilatı Esasiye Kanunumuzun esnayı 
tanziminde mebuslukla sefirlik, kumandanlık ve Da
rülfünun müderrisliği gibi muvazzafiyetlerin içtimai 
terviç edilmemiş olduğu nazarı dikkate alınırsa ka
nunun esnayı vaz'ına iltizam olunan seyri tekâmülün 
mebuslukla murahhaslığın içtimainin terviç edileme
yecek bir mahiyette görülmesi hikmet ve zarureti te

zahür eder. İşte murahhaslığın mebuslukla içtimai 
berveçhibalâ serdolunan esbap ve mülahazatı huku
kiye ve kanuniyeden naşi gayrı caiz telakki edilmekle 
beraber «Mebusluk ile hükümet memuriyeti bir zat 
uhdesinde içtima edemez» diye muharrer olan 23 ncü 
maddenin katiyeti ifade ve sarahati zahiriyesine rağ
men işbu metni kanun meyanında bir noktai ibham 
gibi duran (Memuriyet) kelimesinin tayin ve tahdidi 
medlulü sadedinde cereyan eden müzakerat ile hâsıl 
olan netice, milletçe, müntehap meclis azalıkiarı ve 
Millet Meclisince mevdu vazifeler hariç olmak üzere, 
gerek faaliyet ve gerekse mesuliyet İcra Vekilleri 
Heyetine dahil bir vekilin faaliyet ve mesuliyetinde 
mündemiç bulunan ve Muvazenei Umumiye veya 
hususiye ile alakadar kadrolarda hakikaten veya 
hükmen mevkii olan ve alınsın, alınmasın maaş veya 
ücreti muhasses olduğu halde kabul edilen ve mahi
yeti icra salahiyetini temsil ve icrai umuru ifadan 
ibaret olan her vazifenin memuriyetten madut oldu
ğu kanaatından ibarettir. Bu tarzı talakkiye nazaran 
dahi murahhaslığın mebuslukla içtimainin şayanı 
tecviz olamayacağı derkârdır. Ancak metni kanun
da münderiç, (Memuriyet) kelimesinin tayin ve tah
dit mahiyetinden ibaret olan işbu telakki tefsirinin 
makabline şamil olamayacağı ve çünkü bu ana ka
dar mebus oldukları halde muhtelif murahhaslıklar 
yapan zevatın ifa ettikleri vazaif lafzen ve fiilen icra 
edilmiş ve hemen tamam olan ef'alden ibaret olup, 
kaziyei muhkeme halinde tecelli ettiklerinden ve tef
sirlerin hukuken kanuna lûhuk ve kaidei umumiyesi 
makabline şümulü bu kabil kaziyei muhkeme halini 
alan muamelat üzerine ikayı tesir ve mevcut bir hak
kı selp ve ihlal etmeyeceği tabii ve zaruri görülerek 
işbu Encümen kararı Heyeti Umumiyeye berayı arz 
Riyaseti Celileye takdim olunur. 
Kanunu Esası Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
İstanbul Karasi 

Hüseyin Rauf Ahmet Süreyya 
Kâtip Aza 
Giresun Dersim 

Müzakerat ve karara iştirak Feridun Fikri 
etmiş ise de hini imzada 

bulunmamıştır. 
Aza Aza 

Amasya Sinop 
Ahmet Esat Kaziyei muhkeme telak

kisi fikrime muvafık de
ğildir. 

Yusuf Kemal 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi mahsus 

Müdüriyeti 
Adet : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hariciye Vekâleti Celilesinden yazılan 5 Kânunu

sani 1927 tarih ve 11.1/8 numaralı tezkerede, gerek 
Türkiye dahilinde ve gerek memalild ecnebiyede 
mesaili mühimmenin hal ve tesviyesi veya inikat 
eden kongrelerde Hükümeti Cumhuriyemizi temsıil 
için memuren bir mahalle izam edilen veyahut teş
kil olunan komisyonlarda murahhas veya müşavir 
sıfatiyle bulunan mebuslara memurin misillü itası 
muktazi hakkı huzur ve harcırah ve yevmiyelere Di
vanı Muhasebatça Teşkilatı Esasiye Kanununun 23 
ncü «Mebuslukla hükümet memuriyeti bir zat uhde
sinde içtima edemez» maddesine istinaden itiraz 
olunduğu ve bu bapta tanzim olunan ita emirleri 
vize edilmediği bildirilen mevzubahis maddede mu
harrer memuriyetten maksat daimi memuriyet olup, 
bu -gibi muvakkat hidemata şamil olamayacağı ci
hetle keyfiyetin tef siren bir karara raptı teklif olun
muştur. 

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

13 Kânunusani 1927 
Başvekil 

tsmet 

Kanunu Esasi Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Gerek Türkiye dahilinde ve gerek memaliki ec
nebiyede mesaili mühimmenin hal ve tesviyesi veya 
inikat eden kongrelerde Hükümeti Cumhuriyemizi 
temsil için memuren bir mahalle izam edilen yahut 
teşkil olunan komisyonlarda murahhas veya müşa
vir sıfatiyle bulunan mebusların Teşkilatı Esasiye 
Kanununun 23 ncü maddesine nazaran vaziyetlerini 
tayin lüzumundan bahis ve bu maddede muharrer 
memuriyetten maksat daimi memuriyet olup, bu gibi 
hidemata şamil olmayacağı noktai nazarını muta-
zammın 11 Kânunusani 1927 tarihli ve 6/184 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi heyeti umumiyenin havalesi 
üzerine Encümenimizce tetkik ve müzakere olundu. 

Keza Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, muh
telit mübadele komisyonuna mevrut bulunan azayı 
kiram ile murahhaslık vesaire gibi vazaif kabul ede
cek mebusların vaziyeti kanuniyelerini tespit için 
maddenin tefsirini isteyen 1 Teşrinisani 1340 tarihli 
takririyle hariciye umuruna ait bazı mühim mesaili 

devletin tesviyesi için mebusların ihtisasından istifa
de ve kendilerine ekseriye muvakkat mahiyette hiz
met tevdii bir çok kanunu esasilerce tecviz edilmiş 
olduğuna göre bizim Teşkilatı Esasiye Kanunumuzla 
bu imkânın da reddedilmiş olmasına ihtimal veril
memekle beraber keyfiyetin yine Meclisçe tefsiri ta
lebini muhtevi 4 Kânunuevvel 1340 tarihli Başvekâ
let ve merbutu Hariciye Vekâleti tezkeresinin müza
keresi de aynı mevzua temas etmeleri itibariyle tev
hit edildi. 

Bu üç tefsir talebi muvacehesinde Encümenimiz 
Teşkilatı Esasiye Kanununun 23 ncü maddesinde 
(Mebuslukla hükümet memuriyeti bir zat uhdesinde 
•içtima edemez) denilmesine nazaran evvela hükümet 
memuriyetinin mahiyeti hukukiyesini tetkik, saniyen 
bu maddenin sebebi vaz'ını teemmül zaruretini his ve 
evvelemirde hükümet memuriyetinin mahiyeti huku-
kiyesdni tetkik ederek şu neticeyi kaydetti. 

Bir kimse uhdesine ihale edilen vazifenin hükü
met memuriyetinden addedilebilmesi için hükümetin 
ifasına davet edilmiş olduğu vazaif arasında o vazi
fenin istimrar ve daimiyet (deymumet) ve tazammun 
ettiği hidemat noktasından tevali ve teakup sıfatları 
ile mütemeyyiz olması ve yine o vazifen'in bir daire
ye tahmil edebileceği hidemat noktasından da hasr 
ve tayin ve kasr ve tahdit edilmemiş bulunması şart
tır. 

Maddenin sebebi vaz'ı ise, mebusluğun vazifei 
asliyesi olan murakabe esasını halelden vikaye mak
sadı olduğu anlaşılmaktadır. Filhakika mebus, hükü
met memuru olduğu takdirde murakabe itibariyle 
hukuken hükümetin murakabe ve hatta mücazatı in
zibatisine maruz kalmış, bu suretle mebusluğun mu
rakıplık vazifesi ifa edilmemiş olur. Halbuki bir me
bus muayyen bir işin ifasını kabul ettiği takdirde 
hükümetin umumi faaliyetleri muvacehesindeki mu
rakabe hakkı zail olmayacağı gibi kendisine ihale 
edilen muayyen meselede dahıi murakabesini muha
faza ve istimal edebilir. Memuriyetin mahiyeti hu-
kukiyesinde istimrar ve daimiyet ve hidematın teva
li ve teakubu şart iken muayyen bir işin ifasında 
gerek daimiyet gerek hizmetin derpiş olunmamış su
rette taaddüt ve tevalisi varit olamayacağından bu 
kabil muayyen hizmetler hükümet memuriyeti hük
müne dahil olmaz. 

Binaenaleyh gerek maddenin esas vaz'ı gerek hü
kümet memuriyetinin mahiyeti hukukiyesi noktai 
nazarından Encümenimiz muayyen bir işin ifası bir 
mebusa tevdi edildiği takdirde Teşkilatı Esasiye Ka-
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nununun 23 ncü maddesinin hüküm ve şümulünden ! 
hariç kaldığına ve bununla mebusluk sıfatının içtima 
edebileceğine kani olmuş ve aşağıdaki tefsir fıkrası
nın Heyeti Celileye arzına karar vermiştir. 
Kanunu Esasi Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Antalya Giresun 

Rasih Hakkı Tarık 
Kâtip Aza 
Rize Zonguldak 
Ali Tunah Hilmi 

Aza 
Burdur 

Mustafa Şeref 
Fikrai Tefsiriye 

«Büyük Millet Meclisi azasından birine hükümet 
tarafından muayyen bir iş ifasının tevdii ile o me
busun kabulü mebuslukla hükümet memuriyetinin 
bir zat uhdesinde içtimaını tazammun etmez.» 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim, mevzuu müzakere olan mesele, Kanunu Esasi
nin mebuslukla memuriyetin bir zat uhdesinde içti
ma edemeyeceğine dair olan 23 ncü maddesindeki 
«Memuriyet» kelimesini tefsirden ibarettir. Encümen 
meseleyi telif etmeye çalışmıştır. Bendeniz, mazbata
nın matlup olan neticeyi vermediğini yine Encüme
nin esbabı mucibe mazbatasiyle ispata çalışacağım. 
Deniliyor ki, mebuslukla memuriyetin içtima etme-
mesindeki sebep, hakkı murakabenin halelden vika
ye maksadıdır. Çünkü memur olan bir mebus kend'i 
işini murakabe edemeyeceğinden ve daima kendi le
hine murakabe edeceğinden dolayı mebuslukla me
muriyeti içtima ettirmemiştir. Şimdi esbabı mucibe-
de hakkı murakabemin duçarı halel olması, memuri
yetle mebusluğun ademi içtimaına sebep olduğu be
yan edildiği halde bunu yine yapabileceği dermeyan 
olunuyor. Eğer bu, caiz olsa idi esasen o madde vaz 
olunmamak lazım idi. Binaenaleyh bu fıkra, tefsir
den ziyade tadile doğru gidiyor. Çünkü Memuriyeti 
muvakkat, gayri muvakkat olarak ikiye taksim edi
yor. Yani memuriyet demek istimrarı olan memuri
yetlerdir, binaenaleyh muvakkat olan hizmetler me
muriyet değildir. Binaenaleyh memuriyeti muvakkat 
ve gayrı muvakkate taksim etmek, gayrı muvakkatin 
kabul edilmesine doğru gitmektir ki, bu tefsirden 
ziyade tadil mahiyetindedir. Kanunun sarahati bu
dur. Bu olunca kanuna bu halde (Muvakkat memu
riyet içtima edebilir) fıkrasının ilavesi lazım gelir ki, 

bu da bir tadildir. Binaenaleyh tefsir suretiyle Mec
lisin tasvibine arz olunan tefsirin esbabı mucibe 
mazbatasındaki şekli tefsir, tefsirden ziyade tadile 
teveccüh ediyor. Esasen madde vaz olunurken, me
muriyetle mebusluk içtima edemez kaidesi vaz olu
nurken, memuriyetin muvakkat veya gayrı muvakkat 
olması hiç bir vakit düşünülmüş değildir. Daima hak
kı murakabe göz önünde bulundurulmuştur. Yani 
mebusluk mahiyetiyle memuriyet mahiyeti düşünü-
lerekten madde vaz edilmiştir. 

Bazı devletlerin kanunlarında ayrıca tasrih edile
rek kabul edilmiş olabilir. Nitekim, birinci Büyük 
Millet Meclisinde mebuslukla sefaretin içtima edebi
leceği kabul edilmiş ve tasrih edilmişti. Yani diğer 
devletlerde varsa tasrih edilmek suretiyle kabul edil
miştir. Binaenaleyh memuriyetle mebusluğun içtima 
edememesi hakkındaki maddei kanuniye sarih ve 
mutlak olmak itibariyle tefsire tahammülü yoktur. 
Eğer tadili icabediyorsa ayrıca bir tadil teklifi veri
lerek tadil edilmek icabeder. Binaenaleyh gerek es
babı mucibe, gerek yapılan şey kanaatbahş değildir. 
Bittabi bu bapta izahat verecek olan Encümen maz
bata Muharriri Bey izahat verdikten sonra tekrar 
söylemek iktiza ederse tekrar arz ederim efendim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, Kanunu Esa
si Encümeninin tefsir hakkındaki esbabı mucibesini 
bendeniz münakaşa etmek istemiyorum. Yalnız fikrai 
tefsiriye ile esbabı mucibenin mefhumları arasında 
münasebet ve mülayemet azdır. Bunu daha vazıh bir 
şekle koymak lazımdır. 

«Büyük Millet Meclisi azasından birine hükümet 
tarafından muayyen bir iş ifasının tevdii ile o me
busun kabulü, mebuslukla hükümet memuriyetinin 
bir zat uhdesinde içtimaını tazammun etmez.» 

Esbabı mucibenin istinat ettiği hakiki mefhum, 
hükümet memuriyetinin müstemir ve daimi bir me
muriyet olan vazifeye hasrından ibarettir. Binaena
leyh burada muayyen bir iş denilecek olursa, bu 
«muayyen iş,» kelimesi daimi vazifeyi de ihtiva ede
bilir. Binaenaleyh fikrai tefsiriye ile esbabı mucibe
nin tamamen münasebattar olması lazım gelir. Şimdi 
bu fikrai tefsiriyenin şöyle olması lazım gelir. Büyük 
Millet Meclisi azasından birine muvakkat bir memu
riyet itası memuriyet addedilemez. Hakiki şekli tef
sir, hükümet memuriyetinin manasının hakiki şekli 
tefsiri bundan ibaret olur. Çünkü «Muayyen bir iş» 
dersek zaten muvakkat bir iş de muayyendir, daimi 
bir iş de muayyendir. Binaenaleyh bendeniz bu tefsir 
kabul edildiği takdirde, teklifim veçhile kabul edil
mesini teklif ediyorum. 
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SÜLEYMAN SİRRİ-BEY (Bozok) — Efendim, 
bendeniz de bu tefsire taraftarım, çünki lâzımdır, 
hatta Teşkilâtı Esasiye mani olmasa buraya sefirli
ğin de dahil edilmesi teklifinde bulunurdum, fakat 
maalesef buna imkân yoktur. Yalnız fıkrai tefsiri-
yede İsmet Beyefendinin buyurdukları veçhile vu
zuh lâzımdır. «Büyük Millet Meclisi azasından bi
nine hükümet tarafından muayyen bir iş ifasının 
tevdii ile o mebusun kabulü, mebuslukla hükümet 
memuriyetinin bir zat uhdesinde içtimaını tazammun 
etmez» deniyor. Benedeniz şu şekilde olmasını dü
şünüyorum. (Büyük Millet Meclisi azasından birine 
hükümet tarafından muayyen ve muvakkat bir hiz
met..) çünkü, hizmet dersek Memurin Kanunu mu
cibince hizmet ayrılmıştır. Memuriyet nedir, hizmet 
nedir, zaten ayrılmıştır. O zaman mesele halledilmiş 
olur. 

Hükümet tarafından muayyen ve muvakkat bir 
hizmet... Muayyenden sonra muvakkat kelimesinin 
ilâvesi, sonunda da bir zat uhdesinde içtimai mana
sını tazammun etmez diyor. Bir kıyas koymak lâ
zımdır. Yalnız hükümet tarafından vazife tevdi edi
liyor. Malumu âliniz hiç bir mebus Heyeti Umumi
yettin yahut, Riyasetin mezuniyet ve malumatı olma
dan içtimalardan ayrılamaz. Bir hafta mezuniyet 
makamı Riyasetin, fazlası heyeti umumıiyenin kara
rına mütevakkıftır. Bendeniz zapta geçmesi için ifa
de ediyorum. Her hangi bir arkadaş, böyle bir vazi
fe kendisine tevdi edilince temdiden vazifesinden 
infikâk edemez. Behemahal Meclise malumat vermek 
şartiyle bu hizmeti temdit edebilir. 

KANUNU ESASI ENCÜMENİ NAMINA 
MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur)'— Efendiler, 
Encümeniniz teklifi tetkik ederken kendisinin daha 
ziyade ilmî bir mesele karşısında bulunduğunu gör
dü. 23 ncü maddede hükümet memuriyetiyle mebus
luk kabili içtima değildir deniyor. Teklifi halledebil
mek için evvelâ hükümet memuriyetinin hukuken 
mahiyeti nedir, bunu tespit etmek icabeder. Ancak, 
bunu tespit ettikten sonradır ki, bu mahiyetin hari
cinde kalan hidemat ve umur mebuslukla kabili telif 
olmuş olur. 

Encümeniniz bu noktai nazardan tetkikatını ya
parken hükümet memuriyetinin mahiyetinde üç şartı 
esasinin bulunmasını tespit etti, Bir vazifeye hükü
met memuriyeti sıfatını izafe- edebilmek için, yani 
bir vazifeyi hükümet memuriyetinden addedebilmek 
için evvelâ o vazifenin daimî olması, saniyen o va
zifenin dahil olduğu zümrenin hasr ve takyit edil-
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memiş olması, salisen, o vazifeyi ifa edenlerin bir 
mesleğe mensup olmasını tespit etti. Binaenaleyh 
her hangi bir mefhum ki, daimî değildir, hasr ve 
tahdide tabi kılınmıştır ve onu ifa eden de kanunen 
muayyen bir mesleğe mensup değildir, o vazife me
muriyeti devletten addolunamaz. Binaenaleyh memu
riyetten madut olmayan her hangi bir işi mebus ka
bul ederse 23 ncü maddenin nehyine maruz kalmış 
olmaz hükümet memuriyeti, devletin ifasına davet 
edildiği bir vazife olmak itibariyle bir mefhumu hu
kukidir, bir mesleki mahsusun işgalini icabettiren 
bir mefhumu hukukîdir. Malumu âlinizdir ki, devlet 
Müdaıfaai Milliye, Maarif, umuru nafıa, icra, kaza 
ve ilh... birçok vazifelerin ifasına davet edilmiştir. 
îşte bu vazifelerin ifasında mesleğe dahil olan kim
selerdir ki, hükümet memurudur ve mesleğe dahil 
olan kimselerin her hangi bir işi ifa etmesi de hü
kümet memuriyetini teşkil eder. Meselâ turuku mua-
bir işlerini ele alalım. Turuku muabire memur olan 
bir kimse o masaya gelen hasr ve tahdit edilmemiş 
olan işlerin hepsini görmekle mükelleftir. Sonra yal
nız bir köprünün yapılması için o masada tesis edil
memiştir. Turuku muabiri hizmeti umumiye olarak 
hükümet kabul ettiği için turuku muabire müteferri 
gelen işleri hükümet memurları tedvir edeceklerdir 
ki bu hidemat hükümet memuriyetini teşkil eder ve 
onu yapanlar da hükümet memurlarıdır. Bunun için
dir ki geçen sene çıkardığınız kanunda da sicile da
hil olan memurdur diyor ve kadroya giren memur
dur denmiştir. Bu da devletin hidematı umumiyesi-
ni ifa eden kimselerin bir mesleğe dahil olmaları lü
zumunu gösterir. Binaenaleyh bir mebus böyle dai
mî olmayan ve hasr ve tahdit edilmemiş olan o ken
disi de hükümet memuriyetinden addolunmayan, 
yani kadroya girmemiş olarak herhangi bir vazifeyi 
kabul ederse, bu 23 ncü maddenin - ahkâmını ihlâl 
etmiş olmaz. İşte Encümeniniz bu noktai nazarı iti
bara alarak her hangi bir mebusun muayyen bir işi 
kabul etmesiyle mebusluğuna halel iras etmediğini 
ifade etti. Buradaki muayyen tabiri yerine îsmet Be
yefendi arzu buyuruyorlar ki muvakkat olsun. Ben
deniz o fikirde değilim. Çünkü hizmetin muvakkat 
olması hükümet memuriyetindeki daıimiyeti ve kad
ro meselesini cami bir vaziyet alabilir. Biz tefsirimiz
de öyle bir vaziyet almak istedik ki, hükümet memu
riyetindeki üç şartın üçü de bulunmasın. Muvakkat 
olursa kadroya dahil bulunabilir. Meselâ bugün Ad
liye Vekâletinde muayyen bir vazife teessüs ediyor. 
Fakat bu tesis edilen hizmet iki üç sene devam ede
cektir. Bu hizmete Memurin Kanunu mucibince 
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kadroya dahil olacaklar da tayin olunabilir. O va- } 
kit hükümet memuriyetine dahil olmuş olur. Yani 
hükümet memuriyeti hakkında muvakkat olmak her 
ne kadar mevcut değil ise de diğer iki şarta tabi de
ğildir. Muayyen demekle, yine tasrih edilmiş, hasr 
ve tahdit edilmiş bir iş farzediyoruz. Böyle hasr ve I 
tahdit edilmiş bir işi kabul etmiş olan bir kimseye 
tevdi edilecek olursa o kimse hükümet memuru ad
dedilmiş olmaz. Bunun içindir ki, burada muvakkat 
kelimesini kuilanrnıyarak muayyen kelimesıimıi kul
landık. Diğer bir arkadaşımız bu muvakkate bir de 
hizmet kelimesinin ilâvesini arzu ettiler. Bendeniz 
hizmet keJlimesinin de muvafık olmadığı fikrindeyim. 
Çünkü, affınızı rica ederek söylüyorum ki buradaki 
«Muayyen bir iş» ifadesini (Misyon) kelimesini ter
cüme etmek suretiyle kullandım. Eğer burada hiz
met kelimesini kullanacak olursak (Servis Püblike) 
olarak kabul etmek lâzım gelirdi ki o zaman devle
tin hidematı umumiyesiyle iltibas peyda edebilir. 
«İş» kelimesi, her memleketin kanunlarında sarahat 
olmasa bile hükümet memuriyetinden hariç tutul
muştur. Onun için (İş) kelimesini daha muvafık bu
luyoruz, 

23 ncü maddenin esas vaz'ı olan murakabe key-
fi yetiyle bu fıkranın mahiyetinin kabili telif olma- I 
dığını beyan buyurdular ve dediler ki: Bu fıkrayı 
tefsiri ye değil, fıkrai tadiliyedir. Ümit ediyorum ki, r 
arz ettiğim izahat, bu fıkranın fıkrai tadiliye değil, j 
fıkrai tefsirdye olduğunu gösterebilmiştir. Çünkü, j 
mademki bu fıkranın mefadı mucibince bir hizmet 
hükümet memuriyeti meyanına dahil değildir, dahil 
olmayınca Kanunu Esasi mucibince müsaade edil
miş demektir. Zaten tefsir; böyle muayyen olan işin 
mebusa tevdii, Kanunu Esasinin 23 ncü maddesinin I 
sarahati karşısında müsait midir, değil midir? O dur. 
Hükümet memuriyeti evsafı madudesiyle derpiş edi- I 
linçe Kanunu Esasinin buna müsait olduğu netice
sine vasıl oluyoruz. Binaenaleyh (Kanunu Esasinin I 
muayyen bir işi mebusa tevdiine müsaittir) demekle I 
onu tadil etmiş veyahut yeni bir hüküm vazetmiş ol
muyoruz. Ancak men etmediği hususu beyan etmiş I 
oluyoruz. Zaten Tefsir de: Kanunen men edilmeyen I 
bir şeyi yapmak iktidarı insanlarda mevcut olduğun- j 
dan dolayı onu beyandan ibarettir. Bu noktai nazar- I 
dan mesele tadil değildir, tamamen ilmî bir noktai I 
nazardan tefsirdir. Binaenaleyh Encümenimiz, bu | 
noktadan da mazbatanın kabul buyurulmasını rica 
ediyor. I 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efen
dim, Mustafa Şeref Beyefendi mevzubahis mesele- I 
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nin ilmî mesele olduğunu, binaenaleyh netice itiba
riyle bunun iyi tetkik edilerek o suretle karar veril
mesini işrab ettiler. Yani meselenin ilmî bir mesele 
olması itibariyle hatıra gelen çok itirazlar serdeder-
ken halledilip geçilmesi iktiza eden meselelerdendir. 
Efendiler, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz gayet kıs
kançlıkla müzakere edilerek vazedilmiş ve herkes 
tarafından kanaatler tamamiyle söylenilerek tespit 
edilmiş bir kanunumuzdur. Bunu tefsir ederken de 
yine aynı derecede kanaatleri söyiüyerek o suretle 
tespit ederek geçmek lâzım gelir ve tefsiir hususunda 
da Meclisin kıskanç olması iktiza eder zannediyo
rum. Evvelâ: Bendeniz fıkrai tefsiriye tefsir değil, 
tadil şeklindedir, demedim. Yani bu meselemin tef
sirden ziyade tadile tahammülü vardır, tefsire taham
mülü yoktur. Yani fıkrai tefsiriye, yazılmış olan iba
re tefsir değil, tadildir demedim, maksadım bu değil
dir. 

Yani bu maddenin tefsirden ziyade tadile taham
mülü vardır. Çünkü madde gayet sarihtir. Daima tef
sirler, gerek elfazın müphemiyetinden, gerek bundan 
anlaşılan mananın iphamından dolayı yapılır. Yoksa 
sarih olan ibare tefsir suretiyle başka bir manaya in
tikal ettirilmemek lâzımdır, Esasen Şeref Beyefendi
yi dinledikten sonra kanaatıma hiçbir tahavvül hasıl 
olmamıştır. Kendileri memuriyeti tarif ettiler, memu
riyet şudur. Yani İstimrarî ve hidematı umumiye 
meyanında bulunanlardır. Şimdi hidematı umumiyeyi 
eğer Muvazenei Umumiye kanuniyle ölçmek lâzım 
geliyorsa, yine telif edilmek istenilen murahhaslık ha
riç kalmaz. O da memuriyete dahil olur. Yani hide
matı umumiyeyi her hangi bir vekâletin emri altın
da kalmak suretiyle telâkki edecek olursak yine me
muriyette dahildir. Mustafa Şeref Beyefendi hizmeti 
devleti, memuriyeti ikiye taksim etmiş oluyor. Biri
si, daimî ve istimrarî olan memuriyetler diğeri de zu
huru ânında sevkedilecek olan hidemattır. Esasen 23 
ncü madde (Her hangi surette olursa olsun, gerek mu
vakkat, gerek daimî olsun) manasını ifade ediyor. 
Çünkü mutlak surette memuriyetle mebusluk içtima 
edemez demek, her hususta mebuslukla memuriyet 
içtima edemez demektir. Bu, gerek muvakkat olsun, 
gerek daimî olsun her ikisi ile de içtima edemez de
mektir, Binaenaleyh ben başka türlü bir şey demek 
istemiyorum. İlmî mesailde mademki tetkikat yapılı
yor, bunun tefsirden ziyade tadile tahammülü vardır. 
Meclis isterse tadil eder. Nitekim birinci Büyük Mil
let Meclisi bugün memuriyetten madut olan süferayı 
ayırdı ve mebusluk sefirlikle içtima eder dedi. Bura
da yine Meclis tadil eder. Murahhasları dahil eder ve 
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o suretle içtima edebilir diyebilir. Binaenaleyh, gayet 
kıskançlıkla vazolunan Teşkilatı Esasiye Kanununun 
tefsire tahammülü olmayan bir maddesini böyle bir 
tefsirle geçmekle bence Meclis için doğru bir iş ya
pılmış olmaz. Bunu Encümene iade edelim, tekrar 
teklif suretiyle, yani bu mesele Kanunu Esasi Encü
meninin teklifi suretinde müzakere edilsin. Yoksa 
pek sarih olan bir meseleyi bir maddeyi tefsir su
retiyle geçersek bir yol olur. Yani Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzu böyle olmağa zemin ittihaz etmeyi-
riiz. 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY 
(Menteşe) — Müsaade buyurunuz, bu meselenin ma
hiyetini ve niçin Meclisi Âlinize arz ettiğimizi kısaca 
izah edersem, Abdullah Azmi Beyefendiyle bu mese
le hakkında çok farklı görüşümüz olduğu tezahür ede
cektir. Biz, Kanunu Esasinin sarih bir maddesinin tef
sirini istemeğe gelmedik. Böyle bir şey mevzubahis 
değildir ki, gayet aziz olan Kanunu Esasi etrafında 
tevil olacak, tefsir olacak diye evhama gidelim. Ka
nunu Esasi diyor ki (Teşkilatı Esasiye sesleri) ikisi 
de birdir. Mazi çoktan gömülmüştür. Binaenaleyh, 
Teşkilatı Bsasiyedeki sarih olan madde Mebuslukla 
memuriyetin birleşemîyeceğini ifade ediyor. Bunun 
tefsirine lüzum yoktur. 

Tefsire muhtaç olan mesele, bir taraftan Memurin 
Kanunu memuriyeti tefrik etmiştir, diğer taraftan da 
bir madde bunların her ikisini men etmiş. Yine diyo
ruz ki: Her memlekette tatbikatlariyle de mevcut olan 
murahhaslıklar. Yani devletin bütçe kadrosunda da* 
hil olmayan ve biraz evvel tarif olunduğu veçhile 
memuriyet tarifine sığmayan bir talkım işler vardır. 
Bu işler de mebus arkadaşlarımız bulunduğu vakit 
Kanunu Esasinin o maddesine muarız hiç bir hareket
te bulunmuş olmazlar. Muvakkat bir konferans olur, 
o konferans devletin hiç bir kadrosunda dahil değil
dir. Memurin Kanununun tarif ettiği memuriyet sıfa
tını ifade etmez. Hatta en geniş tefsir ile hatıra gele
cek bütün hududun haricinde kalır bir iş vardır. Su-
itevil ve suitefsire uğramasın diye bu teklifi yaptık. 
İşte bu gibi işler memuriyete dahil değildir, bu, bu
na, muarız değildir demek için Meclisi Âlinizin müta
laasına ve onun ihtisas sahibi Encümeninin tefsirine 
ihtiyaç görülmüştür. Binaenaleyh Encümenin tefsiri 
gayet ilmî ve doğrudur. Ne uzaktan ve yakından ve 
ne de bilvasıta ve ne de doğrudan doğruya Teşkilatı 
Esaslyenin tefsiri mevzubahis değildir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, Mustafa Şe
ref Beyefendinin ilmî mütalâatını dinleyen insanlar 
için, fıkrai tefslriyenin tavzihine bir lüzum yoktur. 

Fakat onu burada yalnız bendeniz dinliyorum. 
Hakikaten muayyen olan bir işin, daimî olmayan, 
tahdit edilen tevali ve taaddüt dtmeyen bir iş oldu
ğunu bu kürsüre ancak Musitafa Şertef Beyefendii 
ifade etCiler. Buna bendeniz kani olabilirim. Fakat 
hariçte bu fıkrai tefsiriyeniin mefhumunu anlamak is
teyenler için muayyen kelimesftniın mahdut manasım 
ilfade elliğini, daimî manasını ref etitijğini anlamak 
imkânı yoktur. Muayyen olur fakat (taaddüt eder, 
tevali eder. Fıkrai tefsiriye ile esbabı mucibe arasın
da muvafakat azdır. Muayyen kelimesinden sonra 
muvakkat kelimesini de lilâve edebiliriz. Hükümelt 
tarafından tevdi edilen muayyen veya muvaffak bir 
iş hükümet memuriyetinden addolunamaz. Bu, tefsir 
ettiğimiz hükmün derecei şümulünü, huldudunu tama
men 'ifade etmek maksadına matuftur. Yoksa kendi
lerinin telakki eîitikleri manaya muarız^ bir şey teklif 
etmiyoruz. 

MUHTAR BEY (Trabzon)' — Efendim, mevzu
bahis olan mesele ile benim ilmim arasında hiç bir 
münasebet olmadığından bendeniz bu hususta söz 
söylemek isitemüyorkium. Yalnız Hariciye Vekili Be
yefendinin ifadelerinde en evvelâ istedikleri vuzuh ki, 
kendileri Meel'iislten nasü bir hizmet hakkında tefsir 
istediler diye beyan ediinete, bendeniz de anladım ki 
hakikaten onlar mebuslukla kabili telif olabilir. Yal
nız kendli ifadelerinde, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tefsir ile hiç münasebeti yoktur duyarlar. Encümen 
de frkraü refsiriyeyii 'buraya yazdı. Bu benrm hayre
timi mucip oldu, onun için kürsüye • geldim. Sonra 
bir meseleyi hatırlatacağım : Zannedersem 1341 ta-
n'Mride idi. Felühi Bey Avrupa'ya murahhas tayin 
edildiği zaman bu mesele mevzubahis oldu, bunun 
'için bir de celsei hafiye yaptık, bunu kendi kendi
mize müzakere ettik ve müttefikan djedik ki.. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) 
yeden bahsedilemez. 

Oelseli hafi-

MUHTAR BEY (Devamla) — Bu meseleyi tezek
kür ettik ve dedik ki : Bu meselenin Teşkilâtı Esasi
ye Kanunu 'ile telifi mümkün değildir. Halbuki Fetthi 
Beyin gllteestt zarurîdir. Teşkilâtı Esasiye için lâzım 
olan bu /tefsiri şimdi yapmayalım. 'Emrivaki hâsıl ol
muştur. FöCh'i Beyin gidip gelmesi meseleyi.. 

REİS — Öyle bir celsei hafiye yjoktur efendim. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bir içtimaimizin 
ne suretle cereyan etmiş olduğunu yanlış ifade ede
bilirim. Fakat ne vakit olursa olsun o içtima vakidür 
ve bu mese'le hakkında müttefikan verilmiş kararı-

— 43 — 



İ : 34 10 . 2 . 1927 C : 1 

mız vardı. Bendenizin Heyeti Celilenizden istirham 
edeceğim nokta şudur : Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun bu maddesini şimdi tefsir etmeyelim. Yine En
cümene 'iade edelim, dursun. Zaten madde bizden. 
hiç bir şey işitemiyor, orada uyusun. O yatıyor, ra
hat rahat yoğurdunu yesin. Bazı hususî lişleri hepi
miz görüyoruz, devanı ediyoruz. Bizden sonra ge
lenler bunu tefsir etsin. Daha bir iki ay müddetimiz 
vardır. Zaten şimdiye kadar lüzum görüldü, bazı biz-
mvüeri hepimiz az çok yaptık. Yoksa bu tefsire göre 
ben Ankara - Sivas (inşaat demiryolu Müdiri Umu
misi olabilirim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ne vakit 
olabil iıs'in, ş'imd'i mi? Mebus olduktan sonra yağma. 
yok. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Muayyen ve mah
dut olan hu iş bitikten sonra devlet (teşkilâtında An
kara - Sivas demiryolu inşaat müdiri yeti olmayacak
tır. (Kadro sesleri) Kadro da dahil değildir. Asıl ora
sını arz edecek'&'m ki, bu memuriyetlem Maliye kad
roya koymamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muvazenei 
Maliye Encümeninden musaddak bütçe vardır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efenldiı'm, murah
haslığın da Muvazenei Mıaliye Encümeninde bütçesi 
yok mudur? îstemiyerek meseleyi çok uzattım, istir
hamımı tekrar rica edeyim. Bu meselenin iki Encü
mende muhtelif zamanlarda tef sırt vardır. Bu iki tef
siri telif etmek üzere yine Enrümenie iade ederiz, En
cümende bir parça durur, mesele 'kendiliğinden hal-
lolunur. Bırakın kendi kendine uyusun. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
meselenin esasına girecek değilim. Yalnız Muhtar Bey 
arkadaşımızın sarfetüikleri sözlerin cevabı bu kürsü
den iki üç kelime ile verilmelidir. Cumhuriyet Hü
kümeti ve Cumhuriyetin Büyük Millet Meclisi hiç bir 
vakit de kanun maddelerinim uyumasını tecvih et
mez, kanun maddelerinin1 .imaline çalışır. Binaenaleyh 
bu noktai nazardan arkadaşımızın sözüne cevap ver
mek lâzım geldi. Saniyen arkadaşımız «fiiliyatta de
vam ediyorsa kanunun hu maddesi beride uyusun.»' 
şeklinde bu kürsüden cidden sarfedülmemesi lâzım 
gelen bir sözü sarfetmfişltir. Fiiliyata, devam eden1 

şeylerin, kanunî olduğunu 'biliriz. Kanunî olmadığı
nı bildiğimiz zaman da onun men'infe çalışırız bunu 
biliriz ve takdir ederiz. Bu, Meclislin vazifesi Cum
huriyetin, Cumhuriyet müessesatının muhafazasıdır. 

MAZHAR MÜFİT BEY. (Denizli) — Efendim, 
Renizi Bey arkadaşımız Muhtar Beye kâfi derecede 

cevap verdiler. Yalnız Muhtar Beyefendiyi benden'iz 
de talto'n edeyim k'i, bu 'kamunu Encümene havale 
edelim dursun ve orada uyusun dediler. Muhtar 
Beyefendi zannetti k'i bu fıkrai tefsiriye kabul edile
cek, kendisi de aynı vazifeyi deruhde ettiğinden do
layı vazifesinden mahrum kalacak. (Handeler) Böy
le tefsir edilm'iyerek mühmel bir surette kalması, zatı 
âliniz için kabul buyurduğunuz vazife iiöbariyle el
zemdir. Bunu ben de tasdik ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon)' — Reis Bey; şahsım 
mevzubahistir, cevap vereceğim efendim. Mazhar 
Müfit Bey hilkati muktezası olarak şahsıma taarruz 
ettiler. Cevap vereceğim efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Bilhassa 
sizden sonra söz söyleyip, cevap vermek 'benim için 
bir vazife, bir şereftir, memnuniyet'imli mucip olur. 
Tefü'r edilm'iyerek, Remzi Beyefendinin buyurduğu 
gibi, «tefsir eiîmiyelim de böyle kalsın» dersek bu, 
âdeta bir karar demektir. «Bunu biz tefsir eliımeyelim 
ya nasıl devam ediiyorsa yine öyle devam etsin, bi
naenaleyh Encümen bunu alsın, uyuttun» dediler. 

Muhtar Beyefendi! Zannederim ki bu da şahsı 
değildir,, bu fikri âlinizdir. Böyle bir fikir, zannede
rim ki Meclisteki arkadaşlarımızın hiç biri tarafın
dan tecviz olunamaz. Niçin efendiler? Mademki lü
zum vardır ve lüzumu da bizce musaddaktır, bazı ar
kadaşlarımızın muayyen bazı vazaifi deruhde etmele
ri lüzumunu bendeniz de tasdik ediyorum. Binaena
leyh, bu lüzum mevcud iken arkadaşlar arasında, ka
nun meyanında, kavanini mevcudemiz meyanında 
şüpheli kalmasında mana nedir? Bu, bir tefsirdir. 
Muhterem Hariciye Vekili beyefendinin buyurduğu 
gibi «bu, ne tefsirdir ne tadildir» diyemem. Bu de
ve kuşu değildir. (Handeler) 

Hiç şüphe yok bu bir tefsirdir. Nasıl ki encümen 
(Bu, bir tefsirdir) diyor. Binaenaleyh, bu tefsir ne 
Muhtar Beyin buyurduğu gibi Encümende uyumalı-
dır ve ne de Abdullah Azmi Beyefendinin buyurdu
ğu gibi kanunu tadil mahiyetindedir. Çünkü, mazba
ta Muharriri Beyefendinin beyanatı üzerine bendeniz 
de kanaat hasıl ettim ki, bu bir fıkrai tefsiriyedir. 
Bendeniz de buna taraftar olmakla beraber, Encü
menden bir sual soracağım : Hükümetin muayyen va
zaifi arkadaşlarımıza tebliği muvafık, kabul ediyo
rum. Yalnız bu muayyen vazaiften dolayı husule ge
lecek mesuliyet, acaba kime karşıdır? Buna cevap is
terim. Eğer hükümete karşı ise, bir mebus hüküme
te karşı mesul olamaz. Mesul olduğu takdirde me
bus olamaz ve mebus değildir. Eğer mesuliyet Mecli-
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so karşı ise, Heyeti Celilenize karşı mesul olan, He
yeti icraiyedir. Gayet mühim olan bu noktaya Maz
bata Muharriri Beyefendi cevap lütfetsinler. Bu da 
tespit edildikten sonra bendeniz de bunun kabulüne 
taraftarım. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hazhar Müfit Bey, 
bu kanun reddolunursa benim menfaatim muhtel ola
cakmış, çünkü ben bir çok memuriyetler kabul etti
ğim için, bu memuriyetlerin ademi devamından kop
tuğundan dolayı bu tefsirin Encümene iade olunma
sını istediğimi ileri sürdüler. Zaten Mazhar Müfit 
Beyin hilkatini tabiatını, seciyesini, size tarif edecek 
değilim. Tabiatı derhal insana bir leke sürmeyi ara
maktır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Leke de
ğil, zaten kabul ettin. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Ben inkâr etmi
yorum ki. Zaten demin söyledim ki, hepimiz bu ka
bil memuriyetler kabul ettik. Arkadaşlar! Benim 
cem'an yekûn kabul ettiğim memuriyet şudur : Şu 
Kastamonu cihetinde tetkikatı fenniyesini yapmak 
üzere memur olan heyet resmen giderken bana «sen 
de eski tecrübelerin muktezası bunlara refakat eder, 
görür müsün»ı dediler. Ben de kabul ettim ve gittim. 
Eğer bu, bir fenalık ise ben bu fenalığı yaptım ve 
bu bir fenalıktır dediğiniz dakikada ben mebusluktan 
da istifa ederim. Siz, zaten hilkatiniz muktezası, in
sana böyle leke sürmeğe kalkışırsınız. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kabulün 
lüzumludur dedim. Ve benim hilkatimin iyi veya fe
na olup olmadığını sana sormazlar. Bu sözleri tama
men sana iade ederim. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Herkes seni de bi
lir, beni de bilir.. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sözünüzü 
geri alınız, size iade ederim ve sizi nezahate davet 
ederim. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Sonra ben Encü
mene gitsin de yeniden tetkikat yapılsın dedim ve 
bunu demekten maksadım şudur.. (Hayır, Encümen
de duramaz) dediler. 

Encümende üç seneden beri duran şeyler vardır. 
Bu da üç ay daha durur. Ben üç ay daha temdidini 
teklif ettim. Kabul veya reddi size ait olacaktır. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Mesuliye
tin kime teveccüh edeceğini sual buyuruyorlar. Bu 
işten dolayı mesuliyet ya siyasî olur, yahut cezai 
olur veya memurinin inzibatına ait bir mesuliyet ola
bil! ı'. Memurin inzibatına ait mesuliyet - bu işde mü-
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ıakabei memuriyet bulunmayacağı için - kabili ta
savvur değildir. Mesuliyeti siyasiyesi ise bunu tayin 
eden vekile aittir. Mesuliyeti cezaiyesi Alelumum, -
mebusların diğer hususatta kanunu cezaya mugayir 
hareketleri halinde ne suretle tatbikatı kanuniye ya
pılıyorsa o tarzda cereyan edecektir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kanaat hâ
sıl ettim, çok güzel izah buyurdular teşekkür ede
rim. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakereye dair tak
rirler vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakerenin kifayetiy-

le mazbatanın reye vaz'ını teklif ederim. 
Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, fıkrai tefsiriyenin aynen reye 

. vaz'ını teklif ederim. 
' İstanbul 
Ali Rıza 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Fıkrai tefsiriyenin metnine ait iki takrir vardır. 
Birisi Çorum Mebusu İsmet Beyin, diğeri Yozgat 
Mebusu Sırrı Beyindir. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi azasından birine hükümet 

tarafından tevdi edilen muayyen ve muvakkat bir iş, 
hükümet memuriyetinden addolunamaz. 

Çorum 
İsmet 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Be
yefendi, bendeniz de buna iştirak ediyorum. Ve tak-

ı ririmi geri alıyorum. 
REİS — Efendim, o halde orta yerde iki fikir 

vardır. Birisi Teşkilatı Esasiye Encümeninin tanzim 
ettiği fıkrai tefsiriyedir ve elinizdedir. Diğeri de met
ni muaddil mahiyette olan Çorum Mebusu İsmet Be
yin verdiği takrirdir. Evvelâ tadil teklifini ihtiva eden 
kısmı reyi. âlinize arz edeceğim. İsmet Beyin takrir
lerini tekrar okutacağım efendim. (İsmet Beyin tak
riri tekrar okundu), (Güzel sesleri). 

Elinizdeki tefsiri okumağa lüzum yoktur, Encü
menin bu hususta bir noktai nazarı var mıdır? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Encümen 
kabul ediyor efendim. 
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REİS — Efendim; O halde kabul ediliyor. Fık-
rai tefsiriyeyi Çorum Mebusu îsmet Beyin okudu
ğum tadili veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Efendim! Ruznamenin ikinci maddesine geçiyo
ruz : 

2. — Mebdei mebusiyetin tespiti hakkında (3/840) 
numaralı Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ve 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

Kanunıi Esasi Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mebusluğun mebdei ve ona müteferri meseleler 
hakkındaki mazbatanın Heyeti Umumiyece müzake
resinde serdedilen efkâr ve mütalaat iadeten vuku 
bulan havale üzerine tetkik olundu. 

Bu hususta Heyeti Celileye arz edilen üç karar
dan birincisi intihap muamelesinin hitamiyle mebus
luğun başladığını, ikincisi intihaba resmen ıttıla sabit 
olmadan memuriyet kabuliyle mebusluğun sakıt ol-
mıyacağını, üçüncüsü de mazuliyet maaşiyle tekaüt 
maaşları tahsisatı fevkalâdesinin Meclise iltihak; ile 
alınan mebusluk tahsisatının tediyesi tarihine kadar 
verilebileceğini mutazammın idi. 

Encümenimiz Teşkilatı Esasiye Kanununun lafız 
ve manasiyle mukayyet olduğu için bu üç kararın da 
esbabı mucibesini aynı kanunun lafız ve manasına 
istinat ettirmek mecburiyetinde idi. 

Bu sebeple mebusluk sıfatının Meclise iltihak ve 
mazbatasının kabuliyle başlayacağı hakkında mevcut 
olan ve encümenin mütekadldim müzakerelerine dahi 
sari bulunan telakkilere cevap olimaik üzere bu sıfatın 
mutlaka Meclise iltihaktan evVel başladığına ve bila-
kfis mebusluğu Meclise iltihaktan evvel başlayıp, hat
ta mazbatasının kabulünden evvel müzakerelere işti
rak, rey istimal edebildiği Nizamnamei Dahiiliidte na
kil, ile tespit edilen bir zata ait tazminatın, yalnız Mee-
lıilse ütİhak'tan evvel verilhîedıiği yolunda cari teamü
lün de Teşkilatı Esasiyeye nıünafi olmayacağına dair 
olan kararını, yine Teşkilatı Esaısiyede ve ona müna-
fi olması lazım gelen Nıizamnaimei Dahilide tesadüf 
ettiği bazı tafsıifat ile teyit etmek istiyordu. Mazbata
da mebus aza tetkik ve mütalaası ancak bu noktaya 
maksur ve ancaik "bu fikri müeyye olduğu hallide mak
bul olmak tabii idi. Heyeti Umumiye müzakerele-

. (1) Evveliyatı 28 nci ciltin 26 ncı içtima zaptın-
dadır. 

rinde dermeyan edilen mütalaaların yalnız binisi, ka
bul edilen bu karara muarız bulunldu ve intihabın h'i-
iaJbı mebusluğun mebdei olarak kabul olunursa, bir 
dairenin bir mebusluğumda aynı zamanda iki zatı me
bus tanıma'k lâzım geleceği, zira bu intihabın icra ve 
intacı anlarında o iltihak dairesinin Mecliste mebusu 
mevcut ve hazır bulunabileceği beyan edildi. 

Filvaki, Büyük Millet Meclisinin, Teşkilatı Esa
siyeye nazaran hayatı gayrı kabili inkita olması muva
cehesinde, Encümenimiz bunu gayrı kabili içtinap bir 
zaruret telakki etmekte, ancak yine Teşkilatı Esaisiye-
nin davetsiz olarak toplanılacak zamanı tayin etmiş 
olmak itibariyle, bu vaziyette bir tedahül mahzuru 
mülahaza edilmemektedir. Bu noktai nazardandır 
ki Encümenimiz intihabın hitamiyle mebusluğun baş
layacağı hakkındaki kanaatini muhafaza ediyor. 

İntihabın hitamiyle başlayan bir mebusun, inti
hap hitamında memur olması yahut intihabına resmen 
ıttıladan evvel yeni memuriyet kabul etmiş bulunması, 
bir memurun mebus intihabından sonra ne memuri
yette, ne memuriyet maaşını almakta devamını :tecviz 
maksadından tamamiyle ari Mi. Ancak mebus inti
habına resmen ıttıla peyda etmediği bir zamanda böy
le bir zatın bazı memuriyet tahavvülâtına maruz kal
ması ihtimali karşısında, mebusluğu sıyanett zaruri gö
rülmüş ve kararımız o şekilde tespit edilmişti. Bu ka
rarı da mebusluk tahsisatına istihkak kesbediMiği ta
rihe kadar yalnız memuriyet ve hizmet mukabili olma
yan maaşların ita edilebileceğini mutazammın üçüncü 
kararımız teyit ve ikmal ödüyordu. 

Heyeti Umumiye müzakeresinde bu karar esası
nın takviye edildiğini gören Encümenimiz, tekrar tet-
ıkr.k ve müzakere neticesinde mebusluğun daha geniş 
mikyasta sıyanetirii mütemmen bir ibare kabul etmiş, 
mebus intihap edilen bir memurun memuriyet kabu
lü vesilesiyle mebusluğun sükutuna hükmedilebil'mesi 
içen intihabına resmen ıttıla hasıl ettikten sonra, mer
ciine mebusluğu tercih etmekte olduğuna dair malu
mat arz etmemiş olmasını değil, memuriyete devam 
etmek istediğine dair merciine sarihen malumat arz 
etmiş olmasını meşrut görmüştür. 

Mebuslukla başlayan mali vaziyete gelince: Encü
mence izhar olunan arzuya binaen mebusluk tahsisa
tına ist İlık ak zamanı da, evvelce kabul ettiği üçüncü 
karar metnine ilâve ve bu kararında bir taidil icra et
mektedir. Bu tadil açık maaş alan kimselerin, bu maa
şı aldığı müddetçe kanunen memur olduğu yolunda 
mütalaanın ekseriyetle telakkisine tevafuk etmesinden-
dir. Binaenaleyh mebusluğu tahakkuk eden zata, bu 
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tahakkuk tarihinden itibaren vazifede bulunsun, me
zun olsun, memuriyet maaşı verilemiyeceği gibi, En
cümen: ekseriyetinin mütalaasına göre'işten el çektiril
miş, Vekâlet emrine alınmış, açıkta kalmış olanlara 
da maaş verilemİyecektir. 

Ancak, tekaüt ve mazuliyet maaşları, her memuri
yetten çıkan veya her açığa çıkarılan memura verile-
mi'yeceği gibi, muayyen hizmet senesinden sonra, ev
velce maaşlardan tevkif edilen aidatın muayyen nis
pette iadesi mahiyetini haiz olduğundan, Encümeni
miz tekaüt maaşının mebusluk tahsisatı alındığı halde 
kesilmemesi yolunda mevcut olan teamülü de nefsül-
cmre muvafık görmüş ve 'bu kıyas ile mazliyet maa
şının da mebusluk tahsisatına istihkak kesbedilinceye 
kadar tahsisatı fevkaladesiz olarak itaisını caiz telak
ki ve kararını bu maksadı ifade eder surette tanzim 
etmişti f. 

Bununla beraber Encümenimiz tekaüt maaşlarına 
ait tahsisatı fevkalâdenin, mebusluk tahsisatı verilin
ceye-kadar devam ettirilen tediye muamelesinde ma- < 
zuliyet maaşına ait tahsisatı fevkalâde muamelesinin 
makös olmaisı icaJbedeceğini mütalaa ve berveçhiati 
tespit edilen kararlan Heyeti Celilenin kabulüne arz 
ede,'. 

1. intihap bitip de reylerin en çoğunun bir zat 
uhdesinde takarrür ettiği an, o zatın mebusluğunun 
mebdeini teşkil eder. 

2. Bir memuriyette iken, mebus alanlar hakkında 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü ve 28 nci mad
deleri ahkâmı lâzımüttaitbik olabilmek yani memuriyet 
kabulü vesilesiyle mebusluğun sukutuna hükmoluna-
biîmek için mebus olan bu memurun, kendi intihabına 
resmen ıttıla haisıl ettikten sonra, memuriyette devam 
e*mek istediğine dair merciine sarihan malumat arz et
miş olmalsı lâzımdır. 

3. Melbüs intihap edilen bir zatın, mebusluk tah
sisatına istihkakı Meclise iltihafciyle meşruttur. Mezu
niyet veya mazerete müsteniden gelememek fiilen il
tihak addolunur. Mebus intihap edildiğine resmen 
ıttıla haisıl eden memur, vazifede bulunsun, mezun ol
sun, bu tarihten sonraki müddete ait memuriyet maaş 
ve tahsisatı fevkalâdesini alamaz ve. işten el çektiril
miş, Vekâlet emrine alınmış, açıkta kalmış olsun yine 
bu müddete ait maaş ve tahs'isatı fevkalâdeleri verile
mek. 

Memurin Kanununun neşrine kadar tahsis edile
rek tediye edilmiş ve edilmekte bulunmuş olan mezu-

liyet maaşları, tahsisatı fevkaladesiz olarak mebusluk 
tahsisatına istihkak kesbedildiği tarihe kadar verilir. 
Kanunu Esasi Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Antalya Giresun 
Rasih Hakkı Tarık 
Kâtip Aza 

Rize Zonguldak 
Ali Tunalı Hilmi 

Aza 
Burdur 

Mustafa Şeref 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efendim, 
Encümen bundan evvelki müzakereyi nazarı dikkate 
?larak fıkrai tefsiriyeyi tespit etmiş. Ben artık bunla
r ı itiraz edecek değilim. Yalnız üçüncü fıkranın son 
cümlesi, daha doğrusu üçüncü madde hükmünde olan 
fıkrai tefsiriyenin son fıkrası bir kanun ile taaruz et
mektedir ki, bu kanunun mevcudiyetine bilâhara mut
tali oldum. Mebusanın ihtiyari olarak tekaüt aidatı 
vermelerine dair 14 Şubat 1332 tarihli bir Kanun var. 
O kanunun son maddesinde şöyle bir hüküm vardır. 
Diyor ki, (Mazul olan bir memur hali mazul'iyetinde 
intihap olunursa derhal maaşı kesilir) Binaenaleyh son 
fıkrai tefsiriye bununla taaruz etmektedir. Tefsirde 
'deniliyor ki «Memurin Kanununun neşrine kaidar 
tahsis edilerek tediye edilmiş ve edilmekte bulunmuş 
olan ma.zuliyet maaşları tahsisatı fevkaladesiz olarak 
mebusluk talhsisatına istihkak kesbed'ildiği tarihe ka
dar verilir» Binaenaleyh bu fıkra arz ettiğim kanunla 
tamamiyle .tearuz teşkil ediyor. Şu hallide yalnız son 
fıkrai tefsiriyenin tayyı ile tamamiyle fıkrai tefsiriye
yi kabul etmek lâzımdır. Başka taraflarda itiraz edi
lecek bir şey yoktur. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Efendim, 
Abdullah Azmi Beyin izahatına göre fıkranın o cüm
lesi muhtacı tefsir değildir. Mademki sarih bir kanun 
mevcuttur bu takdirde o fıkranın tayyı lâzım gelir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Be
yefendi! Mazbata Muharriri Beyden bir sual soraca
ğım. Üçüncü fıkranın ikinci satırında (mebus intihap 
edildiğine resmen ıttıla hasıl eden memur, vazifede 
bulunsun, mezun olsun, bu tarihten sonraki müddete 
ait memuriyet maaş ve tahsisatı fevkalâdesini alamaz) 
deniliyor. Şimdi devrei inltihabiyeriin dördüncü senesi 
olmak dolayısiyle, tabiidir ki yeniden mebus intihabı 
emredilecektir. Yeni intihap edilecek mebuslar gele
cek senenin Teşrinisanisine kadar Medlise gelerniye-
cekferdir. Çünkü bu Meclis daimîdir. Yeni mebuslar 
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Teşrinisani bir deyince vazifelerine başlayacaktır. Ma
lumu âliniz, mebus ya sivilken intihap edlilir, yahut bir 
memur volur. Memur olduğuna göre intihabına ıttı
la hasıl ettiği tarihten itibaren maaş alamayacağına 
nazaran, Teşrinisanide mazbatasının hini tetkikinde, 
mazbata maluliyetine binaen reddedilirse ne olacaktır? 
Teşrinisanide Meclise gelemiyeeeği için mebusluk ma
aşı alamaz. Kezalik intihabına ıttıla kesbettiğinden 
•dolayı mazuliyet maaşını da kestik. O halde- bu adaim 
açıkta kalıyor, ne vazife görecektir? Encümenin bu 
husustaki mütalaası nedir? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Efendim, 
intihaba ıttıla kdsbeder etmez mazuliyet maaşının ke
silmesi hakkında bir kanun bulunduğu Abdullah. Az
mi Beyin ifadesinden anlaşıldı. Binaenaleyh o kanu
nun tadilinden başka yapacak bir şey yoktur. Zaten 
'bu fıkranın tayyı lâzım geldiği fikrinde Encümen Ab
dullah Azmi Bey ile müttefiktir. 

AHMET RİEMZt BEY (Gaziantep) — Efendim, 
Ibu fıkrai tefsiriyeleri tekrar tefsir etmek ihtiyacı ha
sıl olmasın diye zatı âlinize ikinci ve üçüncü fıkra
lar hakkında sual soracağım : 

İkinci fıkra mucibince, memuriyette iken, mebus 
olanların Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ve 28 noi 
maddeleri ahkâmı dahiline girebilmesi için, mebus
luğa intihabına resmen ıttıla hasıl ettikten sonra me
muriyete devam etmekte ısrar eylediğine dair mercii
ne sarihan malumat arz etmiş olması lâzımdır. Bunu 
tatbikat itibariyle naisıl "temin edeceğiz? Sualimin 
birisi budur. İkincisi de müsaade buyurursanız sora
yım; üçüncü fıkra mebusluk tahsisatına istihkak keş
fe edebilmek için Meclise iltihak ettiği nasıl anlaşılacak'-
tır? Bu da muhtacı tefsirdiir. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Efendim, 
birinci sualinizin cevabı şudur : Malumu âliniz haki-
miyelti milt'iyenln en müessir olarak tezahür ettiği za
man intihap zamanıdır ve hakimiyeti milliyenin en 
müessir hakkı da intihap hakkıdır. Eğer memur iken, 
mebus intihap edilen bir kimsenin uhdesinde memu
riyeti vardır farz edecek olursak, hakimiyeti milliye
nin ifadesini hükümsüz kılmış ve uhdesindeki memu
riyeti asıl addetmiş olacağız. Bunu bu vaziyetten kur
tarmak ve hakimiyeti milliyenin ifadesini tam mana-
siyle tatbik eitmÜş olmak için, kendisinin meibusluğu 
veya memuriyeti tercih ettiğini ifade etmesini şart 
koyduk ve emsali de bu merkezdedir, ikinci sualiniz 
no idi beyefendi? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Mebusluk 
tahsisatına istihkak kesbetmek için Meclise iltihak 
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şarttitır diyorsunuz. Meclise iltihak nasıl anlaşılacak
tır? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Meclise il
tihak Mıeclîsin içtimaıyla anlaşılır. Bu bir fiili mad
dîdir. Emri hukukî değildir. Malumu âliniz Meclis 
içtima eder, muvakkat bürosunu teşkil eder, bilâhare 
daim bürosunu intihaba başlar, bu suretle Meclis iç
tima etmiş olur. Onun bu içtimaa iltihakı kendisinin 
mebusluk tahsisatını almak için esas teşkil ediyor. 
Çünkü bir Meclisin tahsisatı mahiyet itibariyle bir 
tazminattır. İşi gücüyle meşgul olan kimselere millet 
işiyle meşgul olmak için bir vazife tahmil ediliyor. 
Kendisi tazminata kesbi istihkak etmek için Meclise 
iltihakla millet işine başlamış olması lâzımdır. Onun 
içindir ki Meclise iltihak meşruttur, dedik. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Yahut me
zuniyet almak. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Tabiî o da 
iltihaktır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ve 28 nci maddeleri 
ahkâmının imali mevzuubahistir. İkinci fıkrai tefsi-
riyede, bunun imali için fıkrai tefsiriye o şekilde vaz 
edilmiştir ki, âdeta imali kâfi olmayacak şekilde ve 
uzun teahhürata badi olacak surette tabirat ile tan
zim edilmiştir. 

Fıkrada diyor ki: Mebusluğun sukutuna hükmolu-
nabilme'k için, mebusun kendi intihabına ıttıla hasıl 
ettikten sonra memuriyette devam etmek istediğine 
dair de merciine sarihan malumat vermesi icabeder. 
Şu takdirde merciine sarihan malumat vermezse hem 
mebusluğu, hem memuriyeti devam edecektir. 

REİS — Hayır, yalnız mebusluğu devam eder. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Burayı 
tavzih için rica ederim, Mazbata Muharriri bey ifade 
etsinler, zapta geçsin. 

REİS — Yalnız mebusluğu devam ediyor, memu
riyeti sakıt olmuştur. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Hakimi
yeti milliyenin ifadesi olan mebusluğu tahakkuk et
tirdiği anda, diğer memuriyeti vazaifinin kâffesi ta-
biatiyle sakıt olur. Şayet o vazifede kalmak istiyorsa 
bunu sarih olarak ifade etmesi icabeder. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, Abdullah Az
mi Beyefendinin ifade buyurdukları fıkrai kanuniye 
metnine tamamen muttali olmadık. Mustafa Şeref 
Beyefendi böyle bir kanun mevcut ise, son fıkrayı da 
tefsire lüzum yoktur diyorlar. Bu mesele malumu âli
niz Divanı Riyasetçe teklif edilmişti. Abdullah Azmi 
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Beyin ifadesi (Mazul olan memur mebusluğa intihap 
edildiğinde mazuliyet maaşı derhal kat olunur.) Şek-
liridedir.; Hakkı ihtiyarını istimal etmeden de kat edi
lebilir ve sonra iltihak ve ademi iltihak meselesi ki 
son fıkrada bazı şerait var, bunlar da tahakkuk etme
den kat edilir gibi bir şey vardır. Bendeniz diyorum 
ki, bu fıkranın tekrar tetkik edilmek üzere müzake
resini talik edelim, Encümen mevcut hükmü tetkik 
etisin. Eğer böyle bir kanun varsa bunlarla beraber 
tetkik ederek bir maddei muaddele şekline getirir, ka
nunu tadil eder. Belki o kanunun tadiline lüzum var
dır. Yani bu fıkranın müzakeresini gelecek celseye ta
lik edelim. 

REİS — Efendim, başka söz yoktur, o halde fık-
rai tefsiriyeleri birer reyinize arz edeceğim. 

Son fıkra için Abdullah Azmi Beyin takriri var
dır, onu da reyinize arz edeceğim. 

1. İntihap bitip de reylerin en çoğunun bir zat 
uhdesinde taayyün yahut müsavil reyler de çekilecek 

- kanunî kuranın bir zat uhdesinde tekarrür ettiği an, 
o zatın mebusluğunun mebdeini teşkil eder. 

REİS — Birinci fıkra budur. Bunu reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. Bir memuriyette iken, mebus olanlar hakkında 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü ve 28 nci mad
deleri ahkâmı lâzımüttatbik olabilmek, yani memu
riyet kabulü vesilesiyle mebusluğun sukutuna hükmo-
lunalbilmek için mebus olan bir memurun kendi inti
bahına resmen ıttıla hâsıl ettikten sonra memuriyette 
devam etmek istediğine dair merciine sarihen malu
mat arz etmiş olması lâzımdır. 

REİS — Bu fıkrayı da reyi âlinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

3. Mebus intihap edilen bir zatın mebusluk tah
sisatına iltihakı Meclise iltihakiyle meşruttur. Mezu-j 

niyet veya mazerete müsteniden gelememek fiilen il
tihak addolunur. Mebus intihap edildiğine resmen 
ıttıla hâsıl eden memur vazifede bulunsun, mezun ol
sun bu tarihten sonraki müddete ait memuriyet maaş 
ve tahsisatı fevkalâdesini alamaz ve işten el çektiril
miş, vekâlet emrine alınmış, açıkta kalmış olsun yine 
bu müddete ait maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri verile
mez. Memurin Kanununun neşrine kadar tahsis edi
lerek tediye edilmiş ve edilmekte bulunmuş olan ma
zuliyet maaşları tahsisatı feVkalâdesiz olarak mebus
luk tahsisatına istihak kes'bedildiği tarihe kadar ve
riliri 

I REİS — Abdullah Azmi Beyin takriri vardır ki, 
; son fıkraya aittir. 

Riyaseti Celileye 
Mebdei mebusiyetin tespiti hakkındaki Kanunu 

Esasi Mazbatasının üçüncü rakamiyle işaret olunan 
fıkrai tefsiriyenin son fıkrasının tayyını teklif ederim. 

1 Şubat 1927 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
REİS — Son fıkranın tayyını teklif ediyorlar. 
MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — O fıkrayı 

yeniden müzakere etmek üzere Encümene iade ediniz. 
REİS — İsmet Beyin de teklif ettiği veçhile En

cümen dahi bu metni takrirle birlikte Encümene isti
yor. Encümene verilmesini kabul edenler lütfen el 

| kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-
j mistir. 

Ruznamenin üçüncü maddesine geçiyoruz. 

I 3. — Mülâzım İshak Efendinin kat'edilen nispeti 
i askeriyesinin iadesi hakkında İstida Encümeni maz

batası ve reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
Mülâzım İshak Efendinin Kat'edilen Nispeti As-

j keriyesinin iadesi hakkında (5/421) numaralı İstida 
Encümeni Mazbata ve reddine dair Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi 
I Riyaseti Celilesine 

Maruzatımdır : İstanbul'da teşekkül eden kuvayı 
inzibatiyeye baistida müracaatta bulunmuş olduğum
dan dolayı nispeti askeriyemin kat'ı 15 Ağustos 1926 
tarihinde tasdikli âlî Riyasetpenahiye iktiran eylediği 
ve tekaüt maaşımın dahi kat'ına müteallik muamele-

I nin ifa edildiği Bahriye Vekâleti Celilesinin iş'arına 
atfen Dahiliye Vekâleti Celilesinin 7 Eylül 1926 ta
rihli ve 249/25191 numaralı tahriratı aliyeleri tami-

ı men Ordu Vilâyet makamından tebliğ buyurulmuş-
I tur. 

7 Mayıs 1330 tarihinde umum meyanında Bahriye 
Çarkçı Mülâzımlığından tekaüt edildim. 

Harbi umumîde 11 Kânunuevvel 1330 tarihinde 
muamelâtı zatiye emriyle hizmete alınarak bidaye-
ten dördüncü ordu emrine tayin edilerek Şam, Kudüs 
Menzil hidematından sonra en son piyade Üçüncü 
Kolordunun 24 ncü Fırka 58 nci Alay birinci tabu-

' riyle Filistin Cephesinde Şeriada duçarı esaret ol
dum. İki sene imtidat eden hayatı esaretten sonra 

| 5 Mayıs 1336 tarihinde Mısır'dan esaretten İstanbul'a 
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avdetle müteşekkil olan ve ledünyatı asliyesine kes-
bi vukuf ve tefahhusuna henüz vakit ve imkân hasıl 
olamayan Kuvayı inzibatiyeye baistida müracaat edil
miş ise de mü'teakiıben kuvayı mefkurenin maksadı 
teşekkülü harimi vatanda müstevli düşmanlarla birle
şip istihla'sına çalışan mücahidinle mücadeleden ibaret 
bir maksadı melunane takip etmekte oldukları anla
şılmakla hizmetlerini red ve bilâtevakkuf İstanbul' 
dan firarla mas'katı resim olan Ordu'ya geldim, ve 
millî orduya müracaatla merkez ordusu kumandan
lığının ordu şube riyasetine vaki emri telgrafileri mu
cibince Samsun'da onuncu fırka emrine tayin kılına
rak 46 ncı Alay 3 ncü Bölük vebilâhare 71 nci Alay 
birinci tabur üçüncü bölük kumandanlığında istih
dam ve İzmir'in istirdadı tarihine kadar vazifei vata-
niyemi hüsnü ifa ederek 5 Teşrinisani 1338 tarihin
de emsalimle terhisim icra kılındı. (Terhis tezkeresi 
ve hüsnü hizmet mazbatası sureti musaddakaları mer
buttur) 

Amali milliyeye muhalif bir hal ve hareketim 
meslbük bulunmadığı resmen ve mükerren yapılan 
tahkikat neticesinde sabit olmasına mebni nisbeti as-
Ikeriyemin iade ve tekaüt maaşımın itası hususuna 
'komisyonu mahsusunca karar verildiği Bahriye Vekâ
leti Celilesinin sureti leffen takdim kılınan 7 Mart 
1341 tarihli ve 170(1/2981 numaralı tahriratı aliyele-
rinde işar buyurulmuştu. Gerçi amali milliyeye mu
halif harekette bulunan memurin, ümera ve zabitan 
vesaire hakkında tayin edilen mücazatı mütazammın 
kanunun birindi maÜldesind© aynanı (İstanbul ve vÜJâ-
yatı müstahlasa ile Türkiye haricinde kalarak millî 
mücadeleye iştirak etmeyen berrî, bahrî, havaî ve 
jandarma sınıflarından muvazzaf ve ihtiyat bilumum 
erkân, ümera ve zabitan ve memurin ve mensubini 
askeriyeden her hangi bir suretle amali milliye aley
hindeki teşkilâta dahil oldukları veya» münferiden 
çalıştıkları bir heyeti mahsusa tarafından yeniden tet
kik ve tahkik neticesinde sabit olanların bir daha 
hizmeti devlette istihdam edilmemek üzere nisbeti 
askeriyeleri kat olunup diye muharrer ise de kanu
nun metninde zikir ve tadat edilen efalden hiç biri 
tarafı aciziden ika ve irtikap edilmemiştir. 

Vatanın saadet ve selameti emrinde uhdeme mü-
terettip vazaifi her zaman olduğu gibi, harbi umumî
de muhtelif cephelerde hüsnü ifa eyledikten başka mü
cadelei milliye anında dahi Pontos Eşkıyasının takip 
ve tenkilinde istihkarı hayat edercesine vazifei aske
riye ve vataniyemi ifa eylediğim vesaiki resmiye ile 
sabittir. Bu ana kadar vatan uğrunda zabitlikle çalı
şarak mafevk amirlerimin mazJharı takdir ve tevec

cühleri olmuş ve üzerime bir şaibe konulmadığı hal
de zühulen müsadifi nazar olmayan melfuf evvelki 
karara muhalif ve mübayin bir surette nisbeti askeri
yenin kat'ı 'beş nüfus ailemle mağduriyet ve felâketi 
azimemi mucip bulunmuş olduğundan keyfiyetin be 
tekrar tetkik buyurularak müttdhaz kararın tadil ve 
tashihi ve tekaüt maaşımın kemafıssabık itası esba
bının isti'kmaline müsaade ve inayet buyurulmasını 
Heyeti Celilenizden arz ve istirham eylerim efendim 
hazretleri. ' 

22 Teşrinievvel 1926 

Ordu'nun Aziziye Mahallesinde 
mukim Bahriye Çarkçı 

Mülâzımlarından Mütekait 
İshak Bin Mehmet Sait 

TüTkiye 
Büyük Millet Meclisi 

İstida Encümeni 
Karar : 76 

6 Kânunusani 1927 

İstida Encümeni Mazbatası 

Kat edilen nisbeti askeriyesinin iadesi istirhamı
nı havi İshak imzalı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti Celilesine takdim edilip Encümenimize 
havale edilen istida ve bu bapta Encümeni tenvir et
mek üzere Bahriye Vekâletiriden izam olunan salâ-
hiyattar memurun istimaından sonra icabı müzakere 
edildi. 

25 Eylül 1339 tarihli kanun; mücadelei milliye
ye, iştirak etmeyenler hakkında olup, müsted'î ise 
Mücadelei milliyeye iştirak ettiği dosyasının tetkikin
den anlaşılmış ve bu gibiler hakkında yapılan mua
mele Müdafaai Milliye Vekâletinden istilâm edile
rek vürut eden cevapda kuvayı inzibatiyede istihda
mını istida ederek bilâhare İstiklâl harbine iştirak 
edenler hakkında Heyeti mahsusaca âdemi mesuli
yet kararı verildiği anlaşılmış olmakla müsted'i hak
kında müttehaz kararın ref'i ile kat edilen nisbeti as
keriyesinin iadesine karar verilmekle Heyeti Celile-
nin nazarı tasvibine arz olunur. 

istida Encümeni Reisi 
Canıik 
Cavit 

Kâtip 
İsparta! 
İbrahim 

Mazbata Muharriri 
Konya 

Eyüp Sabri 

Aza 
Hakkâri 

Nazmi 
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Aza Aza 
İsparta! Mardin 

Hüseyin Hüsnü Necip Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Mülâzım tshak Efendi kuvayı inzibatiyeye gir
mek için istida etmiş. Fiilen iltihak etmediğini söy
lüyor. Bilâhare Anadoluya gelerek Poritos harekâtı
na ve son büyük taarruza iştirak etmiş. Heyeti mah
susa da nisfoeti askeriyesini kesmiş. Kendisi ihtiyat 
zabitidir. Hakkında yapılan muameleyi doğru bul
mayarak tekaüt maaşı istiyor. Tetkik ettik : 

Kuvayı inzîbatiyeye girmek için istida edenlerin, 
mezkûr teşkilâta hizmet etmiş addolunacağına dair 
Meclisin 1926'da 81 numara ile bir tefsir vardır. Bu 
tefsire nazaran istidanın reddine karar verdik. 

Esasen Meclis, bu suretle kuvayı inzibatiyeye gi
rip de mücadelei milliyeye iştirak edenlerin hakkında 
geçen sene red karan vermişti. 

Reis Mazbata Muharriri 
Afyon Rize 

Ali Ekrem 

Kâtip Aza 
Malatya • . , 

Malhmut Nedim 

Aza Aza 
Niğde 

Kılıç Ali Galip 
Aza 

Afyon 
Musa Kâzım 

İSTİDA ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ EYÜP SABRI BEY (Konya) — Efendiler, bu 
mülâzım tshak Efendinin* istidası üzerine Müdafaai 
Milliye Encümeninden verilen bir kararı mutazam-
mın olan mazlbata okundu. Bu mazîbatadan evvel 
İstida Encümeninde tetkikat yaparak bir mazlbata 
tanzim etmiştir; Bu mazbata da tabı ve rüfekaya tev
di edilmiştir. Şimdi her iki mazlbata tetkik edilirse 
mesele bütün vuzuihiyle taayyün eder. 

Mücalhedei milliyeye iştirak etmeyen zabitanın 
nis'beti askeriyetlerinin kat'ı lâzım geleceğine dair 
Meclisi Âliniz 25 Eylül 1339 tarihli bir kanun yaptı. 
Bu kanuna nazaran bir zabitin nisbetı askeriyesi kat 
edeBilmek için birtakım şeraitin mevcudiyeti aran
ması lâzımdır. Evvelemirde o zabit İstanbul ve vilâ-

yatı müstahlasa ile Türkiye hududu haricinde kala
cak, saniyen mücadelei milliyeye iştirak etmeyecek, 
bundan başka kuvayı milliye aleyhinde mevcut teş
kilâtların birine dahil olacak veya münferiden kuvayı 
millîye aleyhinde çalışacak. Şu arz ettiğim üç şart 
bulunursa o zabitin nisbeti askeriyesi, kat olunacak. 
Bu mülâzım tshak Efendi ise, ibraz ettiği vesaike na
zaran 1336 veya 1337 bidayetlerinde Anadoluya ilti
hak etmiş. Bir kere îstaribul ve vilâyatı müstahlasa 
ile Türkiye hududu haricinde kalmamış, bundan son
ra millî orduca kendine vazife tevdi edilerek orduya 
alınmış, Müdafaai Milliye Encümeninin mazbatasın
da tasrih edildiği veçhile Pontosçuların tenkiline yar
dım etmiş, ondan sonra büyük taarruza iştirak et
miş ve orada da hizmeti sebkat etmiştir. Demek ki 
kanunda tayin edilen şartlar mevcut değildir. 

Bu adamın nis'beti askeriyesinin kat'ı için lâzım 
gelen şerait mevcut değildir. Çünkü o kanun, müca
delei milliyeye iştirak etmeyen zabitan hakkındadır, 
Türkiye hududu haricinde kalan zabitan hakkında
dır. Bu, hem hudut dahiline, Anadolu'ya gelmiş, hem 
de Mücadelei Milliyeye iştirak etmiş. (Kuvayı inzi
batiyeye girmiş mi sesleri) 

AHMET RBMZt BEY (Gaziantep) — Kuvayı 
inzibatiyeye girmiş mi? 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Efendim gir
mek için istida vermiştir, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bunun müzakeresinde Müdafaai Milliye Vekilinin 
vücudu şarttır., 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Yalnız bu me
seleyi Müdafaai Milliye Vekâletinden sorduk. Müda
faai Milliye Vekâleti, bunun emsali hakkında he
yeti mahsusaca ademi mesuliyet kararı Verilmekte 
olduğunu resmen Encümene bildirdi; Bunun üzerine 
Encümen, okunan mazbatanın zahrındaki mazbatayı 
tanzim etti. Müdafaai Milliye Encümeninin mazba
tasında, Kuvayı Milliye aleyhindeki teşkilâta dahil 
olmak için istida edenlerin de o kanun ahkâmına gir
miş addolunacaklarına dair bir tefsir bulunduğun
dan bahsediyor. Bu adam istida vermiş, binaenaleyh 
biz de mücadelei milliye aleyhindeki teşkilâta dahil 
addettik diyor. Ancak, diğer şeraiti haiz değildir. Son
ra Müdafaai Milliye Encümeninin geçen sene böyle 
bir zat hakkında Meclisi Alinin redj kararı verdiğin
den bahsediyor. O mesele ile bu mesele zatı masla
hat itibariyle çok farklıdır. O mazbata bu mazlbata 
ile kıyas edilemez. Binaenaleyh İstida Encümeninin 
mazbatasının kabulüne rica ediyorum 
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REÎS — Efendim, bu kuvayı, inzibatiyeye girmiş 
olup, nisbeti askeriyesi kat edilmiş olan bir zabitin 
tekrar orduya girmek istemesi meselesidir. Binaen
aleyh Müdafaai Milliye Vekilinin huzuru lâzımdır. 
Müsaade buyurursanız 'bu maddenin müzakeresi
ni tehir edelim. (Muvafık sesleri) 

Ruznamenin dördüncü maddesine geçiyoruz : 
4. — Altıncı Avans Kanununun sekizinci mad

desine bir fıkra ilâvesi hakkında (1/1008) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 

Altıncı Avans Kanununun Sekizinci Maddesine Bir 
Fıkra İlâvesi Hakkında (1/1008) Numaralı Kanun 
Lâyihası ve Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encü

menleri Mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/4631 

5 Kânunuevvel 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Uzak memleketlerin nahiyelerine tayin edilecek 

olan müdürlerin harcırahları hakkında Dahiliye Ve
kâletince tanzim ve icra Vekilleri Heyetinin 17 Teş
rinisani 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı mu
cibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

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

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 
Nahiye müdürleri, nahiyelerde hükümeti temsil 

etmek ve halk ile en ziyade temas eden bir memur 
olmak itibariyle ehemmiyeti varestei arz ve izahtır. 
Vilâyatı baidede evsafı lâzimeyi haiz ve ihtiyat za
bitliği etmiş zevat bulunamadığından ve nahiye mü
dürlerinin hakkı tayini vilâyata mevdu bulunduğu ci
hetle harcırahları 11 Teşrinisani 1338 tarihli ve 269 
numaralı Altıncı Avans Kanununun sekizinci mad
desi hükmünde hangi vilâyata tabi nahiyeye tayin 
olunurlarsa o vilâyat hududundan itibaren verilmek
te olduğundan dolayı merkezden ve mücavir vilâyet
lerden nahiye müdürü celbedilememekte ve binaen
aleyh nahiye müdiriyeti vazaifi ekseriyetle o mın
tıka ahalisine ve naehil kimselere tevdi edilmekte ve 
'bundan memleket ve maslahat müteessir olmaktadır. 
Bu sebeple bilhassa hudutta ve hududa yakın bulu

nan nahiyelere merkezden veya diğer mahallerden 
evsafı matlübeyi haiz tecrübedide ve mefkure sahibi 
zevatın gönderilebilmeleri imkânı temin olunabilmek 
için harcırahlarının tayin olundukları mahalden iti
baren hesap ve tevsiyesi suretiyle mevakii mühimme-
ye iş görebilecek memur izamı mümkün olacağı teem
mül olunmuş ve bu sebeple merbut lâyihai kanuniye 
tanzim ve takdim kılınmıştır. ~~~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Karar Numarası : 20 
Kayıt Numarası : 1/1008 

22.12.1926 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Uzak vilâyetlere tayin edilecek nahiye müdürleri 

harcırahının itası hakkında Dahiliye Vekâletinin 
iş'arına atfen Başvekâletten mevrut ve Heyeti Umu-
miyeden mühavvel esbabı mucibe mazbatasiyle ka
nun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Vilâyatı baidede evsafı matlübeyi haiz nahiye 
müdürleri bulunamamasından ve nahiye müdürlerinin 
harcırahı 11 Teşrinisani 1338 tarihli Altıncı Avans 
Kanunu mucibince hangi vilâyete tabi iseler o vilâyet 
hududu dahilinden itibaren verilmekte olduğundan 
evsafı matlübeyi haiz nahiye müdürlerinin işbaşına 
getirilmesi müşkülâtı varestei arz ve izahtır, Halbuki 
nahiye müdürleri bir cüz'ü idarî olan nahiyelerde hü
kümetin mümessili ve kavaninin tatbik ve icrasında 
sahibi salâhiyet bir memur olduğundan bunların har
cırah kaydı gibi bir sebeple mahdut bir daire dahi
linden intihap ve tayinlerinin takyidi şeraiti lâzimeyi 
haiz nahiye müdürlerinin seçilmesini müteassir kıla
cağı nazarı dikkate ve mütalaaya alındığından mez
kûr Avans Kanununun berveçhiati şekilde tadili En
cümence de muvafık görülmüştür. Tadili vakiin ka
bulü Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde Kayseri 
Mehmet Atâ Ahmet Hamdı 

Kâtip Aza 
îzmir Çorum 

Kâmil İsmail Kemal 
Aza Aza 

Tekirdağ 
M. Faik 

Aza Aza 
Şifaen arz edeceğim esbap 
dolayısiyle Heyeti Umumi-

yesine muarızım 
AU Şuuri 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 59 
Karar Numarası : 1 

Kayıt Numarası : 1/1008 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Uzak mahallere tayin olunacak nahiye müdürle
riyle ailelerine verilecek harcırah hakkında 11 Teşri
nievvel 1338 tarihli ve 269 numaralı Altıncı Avans 
Kanununun sekizinci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair olup, heyeti umumiyenin 8.12.1926 tarihli içti-
maında Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine havale buyurulan kanun lâyihası; Dahiliye En
cümeni mazbatasıyla birlikte Encümenimize tevdi kı
lınmakla Maliye ve Dahiliye Vekilleri beyler hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibinde uzak vilâyatta ev
safı matlubeyi haiz nahiye müdürleri bulunamama-
sına ve 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanununun 
sekizinci maddesinde ise tdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanunu muvakkati mucibince nasıp ve azilleri ma
hallerine ait memurin ile ailelerine her ne suretle 
olursa olsun verilecek harcırahın o vilâyetin hududu 
muayyenesini tecavüz edemiyeceği musarrah olması
na binaen bu gibi mahallere vilâyet hududu haricin
den tayin edilecek nahiye müdürlerine harcırah ita 
edilememekte olduğu cihetle uzaklıkları sebebiyle 
Memurin Kanununun 37 nci maddesi mucibince icra 
Vekilleri Heyetince vaziyeti mahsusaları tespit olu
nan mahallere gerek merkezden ve gerek sair ma
hallerden evsafı matlubeyi haiz ve tecrübedide ze
vatın gönderilebilmeleririi temin için işbu lâyihai ka-
nuniyenin teklif edildiği izah ve Dahiliye Encümeni 
mazbatasında da bu esbabı muobinin nazarı takdire 
alınarak lâyihanın kabulü muvafık görüldüğü derme-
yan kılınmıştır. 

Filhakika uzak mahallerde evsafı matlubeyi haiz 
nahiye müdürü bulunamıyacağı gibi, Altıncı Avans 
Kanununun mevzubahis sekizinci maddesi mucibin
ce memurini taliyeden olan nahiye müdürlerine vi
lâyet hududu haricinde harcırah itasına mesağ olama
mak dolayısiyle elyevm bu gibi mahallere hariçten 
nahiye müdür celp ve tayini de kabil olamamakta ve 
en mühim uzvu idarî olan nahiye müdiriyetinin na-
ehil ellerde kalmasına meydana verilmektedir. Bu va
ziyeti teemmül ile Encümenimiz de lâyihai kanuni-
yeye esas itibariyle taraftar olmayı muvafık görmüş 

ve şekle ait bazı tadilât ile hazırlanan lâyihanın he
yeti celilenin nazarı tasvibine arzına karar vermiştir. 

5 Şubat 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Kâtip Aza 
Konya izmir 
Refik Ahmet Münir 
Aza Aza 

İsparta Bozok 
Mükerrem Bey Süleyman Sırrı 

Hini imzada bulunmadı. 
Aza Aza 

Çorum Diyarbekir 
Mühendis Ziya Şeref 

Aza Aza 
Gaziantep Konya 

Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 
Aza Aza 

Gümüşhane Kütahya 
Hasan Fethi Bey Faik Bey 

Hini imzada bulunmadı. Hini imzada bulunmadı. 
Aza Aza 

Kütahya Giresun 
Nuri Bey Musa Kâzım 

Hini imzada bulunmadı. 

Hükümetin Teklifi 
11 Teşrinievvel 1338 tarih ve 269 numaralı Avans 

Kanununun sekizinci maddesine fıkrai atiye tezyil 
olunmuştur. 

Madde 1. — Memurin Kânununun 37 nci mad
desi mucibince icra Vekilleri Heyetince tefrik ve tes
pit olunan uzak mahallere tayin olunacak nahiye mü
dürleriyle ailelerine verilecek harcırahlar merkez me
murları hakkındaki ahkâma tevfikan verilir. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 17 Teşrinisani 1926 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

ihsan 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Recep 
Maarif Vekili 
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Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabri 

Şifahiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
11 Teşrinievvel 1331 tarih ve 269 numaralı Avans 

Kanununun sekizinci maddesine fıkrai atiye tezyil 
olunmuştur. 

Madde 1. — Memurin Kanununun 37 nci madde
si mucibince îcra Vekilleri Heyetince tefrik ve tespit 
olunan uzak mahallere tayin olunacak nahiye mü
dürleriyle ailelerine verilecek harcırahlar merkez me
murları hakkındaki ahkâma tevfikan verilir. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Ma
liye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Uzak mahallere tayin olunacak nahiye müdürle

riyle aileleri harcırahı hakkında 11 Teşrinievvel 1338 
tarihli Altıncı Avans Kanununun sekizinci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair Kanun. 

Birinci Madde — M Teşrinievvel 1338 tarihli ve 
269 numaralı Altıncı Avans Kanununun sekizinci 
maddesine atideki fıkra tezyil edilmiştir : 

«Ancak, Memurin Kanununun 37 nci maddesi 
mucibince münhasıran uzakükları İcra Vekilleri He
yetince tespit ve tefrik olunan mahallere tayin olu
nacak nahiye müdürleriyle ailelerinin harcırahları 
hakkında ahkâmı umumiye caridir.» 

ikinci Madde — Bu Kanun 1 Mart 1927 tarihin
den muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin tadilini 
okuyacağız ^ 

Uzak mahallere tayin olunacak nahiye müdürle
riyle aileleri harcırahı hakkındaki 11 Teşrinievvel 
1338 tarih ve 269 numaralı Altıncı Avans Kanununun 
sekizinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair Kanun. 

Birinci Madde — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli ve 
.269 numaralı Altıncı Avans Kanununun sekizinci 
maddesine atideki fıkra tezyil edilmiştir : 

«Ancak Memurin Kanununun 37 nci maddesi mu
cibince münhasıran uzaklıkları îcra Vekilleri Heyetin
ce tespit ve tefrik olunan mahallere tâyin olunacak 
nahiye müdürleriyle ailelerinin harcırahları hakkında 
ahkâmı umumiye caridir.,» 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci Madde — Bu Kanun 1 Mart 1927 tarihin
den muteberdir. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... İkinci madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Bu kanun harcıraha 
taalluk ettiği için tayini esami ile reye koyacağız. Ka
bul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey va
rakaları vereceklerdir. 

Ruznamenin beşinci maddesine geçiyoruz : 

5. — Aşardan maada bilâvasıta tekâlifi umumiye 
üzerine vilâyat namına küsuratı munzammai âdiye ve 
fevkalâde tarh edilip, edilmeyeceğinin tefsiri hakkın
da (3/414) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye 
ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celîleye 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvakkatinin 
bazı maddelerini muaddel 3 Nisan 1330 tarihli Ka
nunu muvakkatle tadil edilen sekseninci maddenin 
17 nci fıkrası mucibince aşardan maada bilâvasıta 
tekâlifi umumiye üzerine küsuratı munzammai âdiye 
tarhı hakkında vilâyat mecalisi umumiyesine verilmiş 
olan salâhiyetin tatbiki hususunda Maliye ve Dahi
liye Vekâletleri arasında tahaddüs eden ihtilâfın tef-
siren halline dair olup, Dahiliye ve Kavanini Maliye 
Encümenleri mazbatalariyle Encümenimize tevdi kı
lınan Başvekâlet tezkeresiyle merbutu Dahiliye Ve
kâleti tezkeresi tetkik ve müzakere olundu. 

m 
Vilâyet âdi bütçesinin varidat kısmını teşkil eden 

mevadda ait olan mezkûr maddenin 17 nci fıkrasıyla 
aşardan maada bilâvasıta tekâlifi umumiyeye ilâve 
edilecek küsuratı munzammai âdiye hakkında vilâ
yat mecalisi umumiyesine verilen mezuniyet Dahili
ye ve Kavanini Maliye encümenleri mazbatalarında 
dahi işaret edildiği Veçhile her sene Muvazenei Umu
miye Kanunlarına dercedilen ahkâm ile takyit edil
mekte olup, bu suretle 1926 senei maliyesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun beşinci maddesiyle de idarei 
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hususiyei vilâyat namına olarak tekâlifi umumiye 
üzerinden senei mezkûre zarfında tarh ve tahsil edi
lecek küsuratı munzammanın kavanini mevzua ile 
tayin edilenlerden ibaret bulunduğu gösterilmiş ve 
binaenaleyh İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mu
vakkatinin muaddel 80 nci maddesinin 17 nci fıkrası 
mucibince vilâyat mecalisi umumiyesinin salâhiyeti 
küsuratı munzammaya ait kavanin dairesine hasredil
miş olmasına mebni Encümenimizce de her iki En
cümenin noktai nazarına iştirak ile meselenin tefsiri
ne mahal görülemediğinden Heyeti Umumiyeye ar-
ztna karar verildi. 

2 Şubat 1927 
Reis Mazbata Muharriri 

Çatalca Gaziantep 
Şakir Ali Cenani 
Aza Aza, 

İzmir İsparta 
Ahmet Münir Mükerrem 

Aza Aza 
Bozoki Diyarbekir 

Süleyman Sırn Şeref 
Aza Aza 
Sivas Gaziantep 

Rasim Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Konya Gümüşhane 
Kâzım Hüsnü Hasan Fehmi' Bey 

Hini imzada bulunmadı. 
Aza Aza 

Kütahya Kütahya 
Mehmet Ragıp Faik 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, Dahiliye Ve
kili Beyden sual soracağım : Muvazenei Maliye En
cümeninin tefsire mahal olmadığına dair kararına Da
hiliye Vekâletinin noktai nazarı muvafık mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim! Lâyihanın Heyeti Umumiyesi mütalaa bu-
yurulursa Dahiliye Vekâletiyle Maliye Vekâleti ara
sındaki ihtilâf anlaşılır. Arada bir ihtilâf oldu. Biz, 
İdarei Umumiye Vilâyat Kanununun Meclisi umu
milere bahsettiği yüzde yedi buçuğa kadar kesri 
munzammın istiyfası salahiyetinin ifası fikrinde idik. 
Bu kanaatimizi elan muhafaza ediyoruz. Maliye Ve
kâleti, Muvazenei Umumiye Kanununa Meclisi Âli 
tarafından vaz edilmiş bir maddeden dolayı imkân 

bulunmadığı iddiasında bulundu. Bu ihtilâfı halletmek 
için Meclisi Âliye bir tefsir takdim ettik. Maliye Ve
kâleti haklı ve Dahiliye Vekâleti haksız çıktı. Çün
kü Muvazenei Maliye Encümeni de Maliye Vekâ
letinin fikrine iştirak etti. Fakat biz iddiamızda mu-
sırrız. 

İSMET BEY (Çorum) — Muhilli içtihat ve tef
sir olan fıkrai kanuniye şudur : «Haddi azamisi 
Muvazenei Umumiye Kanunu ile tayin edilecek mik
tarı tecavüz etmemek ve işbu maddenin 1, 2, 3, 4, 5 
ve 6 nci fıkralarındaki hisselerden başka olmak üze
re vilâyat meclisi umumisince aşardan maada bilâ
vasıta tekâlifi umumiyeye ilave edilecek küsuratı 
munzammai adiye.» 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunun mali kısmında 
vilâyete verdiği salâhiyeti umumiye, bu fıkra ile bir 
de bir fıkrai takyidiye ile verilmiştir. Yani vilâyetin 
salâhiyeti umumiyesi bir fıkrai takyidiye ile vakidir. 
Fıkrai tefsiriye şudur: Vilâyetlere tarhına salâhiyet ve
rilen küsuratı munzammanın haddi azamisi Muvaze
nei Maliye Kanunlarında zikredilecektir ve salâhiyet 
ancak bu takyide göre istimal olunabilir. Binaenaleyh 
Muvazenei Maliye Encümeninin tefsire mahal olma
dığı hakkındaki içtihatları 1926 senei maliyesi Mu
vazenei Umumiye Kanununun beşinci maddesine is
tinat etmektedir, o da şudur: İdarei Hususiyei Vilâ
yat namına olarak tekâlifi umumiye üzerinden 1926 
senesi zarfında tartı ve tahsil edilecek olan küsuratı 
munzamma Kavanini mevzua ile tayin olunanlardan 
ibarettir, 

Muvazenei Umumiye Kanununun idarei hususiyei 
vilâyatın küsuratı munzamma salâhiyetlerini her se
ne takyit edöbilir veya etmeyebilir. Binaenaleyh Mu
vazenei Umumiye Kanununun, küsuratı munzamma 
salâhiyetini daimi surette ref etmez. 1926 senesi Mu
vazene Kanununun küsuratı munzamması bunlardan 
ibarettir demek, o sene mecalisi umumi yenin başka
ca küsuratı munzamma salâhiyetini istimal etmemesi 
manasını ifade eder. Fakat 1926 senesinden sonra ge
lecek 1927 ve sair seneler için Muvazenei Umumiye 
Kanununa bir madde konmadığı halde yine salâhiyet 
'bakidir. Yani takyit, salâhiyeti umumiyesinin tama
men ref'ini tazarnmun etmez. Binaenaleyh tefsir ye
rinde değildir ve Dahiliye Vekâletinin hakkı vardır. 
İdarei Umumiye Kanununda vilâyat mecalisi idaresi
ne verilen salâhiyet umumidir. Takyit edilmezse baki
dir. Tefsir senesine mahsus olursa o sene için salâhi
yet ref edilmiştir, gelecek seneler için vakidir. Binaen
aleyh Muvazenei Maliye Encümeninin tefsirine mahal 
olmadığı hakkındaki noktai nazarı doğru değildir. 

55 
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Çünkü bu sene belki Muvazenei Umumiye Kanununa 
bir madde konur, fakat ben çıkarım, böyle tenkit 
ederim. Şu halde Dahiliye Vekâletinin de bazı me-
salihi rüyet etmek için teklifi kanunisi olabilir. Ve 
o, salâhiyet ref edilmiş manasını ifade etmez. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Efendim, muhilli tefsir ve ihtilaf 
olan meseleyi her üç Encümen, Muvazenei Maliye, 
Kavanirii Maliye Ve Dahiliye Encümenleri tetkik et
tiler ve Maliye Vekâletinin noktai nazarına iştirak 
ettiler. Tetkik eden yalnız Muvazenei Maliye Encü
meni değildir. Evvela Dahiliye Encümenine gitti, ora
da tetkik edildi, Dahiliye Vekâletinin içtihadı mu
vafık görülmedi. Ondan sonra Kavanini Maliye En
cümenine geldi, o da öyle karar verdi. Muvazenei 
Maliye Encümeni de keza aynı veçhile karar verdi. 
Burada Muvazenei Umumiye Kanununa muayyen bir 
madde konur da idarei hususiyenin tarh edeceği te
kâlif Kavanini mevzua ile muayyen olan miktardan 
fazla olamaz. Zaten kabul edilmiştir ki, Kavanini 
Umumiyemizdendir ki, kanuna istinat etmedikçe hiç 
kimse vergi tarh edemez. 

O madde ile daima bu salâhiyet takyit edilmiş
tir. Dahiliye Encümeni mazbatası tetkik edilirse bi
zim noktai nazarımız gayet sarih olarak anlaşılır. Or
da deniyor ki, filan tarihli kanun muahhardır, bu 
kanun mucibince bu salâhiyet merfudur. İhtilâf bu
radadır. Dahiliye Vekâleti ise hayır onlar yekdiğerinin 
mütemmimidir diyor. Encümenler bunu tetkik etti
ler, Maliye Vekâletinin noktai nazarını tercih ettiler. 
(Reye sesleri.) 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Hayır 
sesleri.) Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası
nı - ki Dahiliye ve Kavanini Maliye Encümenlerinin 
mazbatalarının aynıdır - başka mütalaa olmadığına 
göre reyinize arz edeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Muvazenei Maliye Encümeninin noktai nazarı; 1926 

Muvazenei Umumiye Kanununda böyle bir madde 
vardır, binaenaleyh bu sene için idarei hususiyeler 
zam yapamaz, mealindedir. Çünkü Teşkilâtı Esasiye, 
Muvazenei Umumiye Kanununun müddetini bir se
ne olarak kabul etmiştir. Muvazenei Umumiye Ka
nunu Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olamaz. 
Esasen ismet Beyin teklifi de Muvazenei Maliye 
Encümeninin noktai nazarına muvafıktır. 

REİS — Efendim, mesele muhtacı izahtır. Muva
zenei Maliye Encümeninin izahat vermesi lazımdır. 
(Encümen yoktur, talik edilsin sesleri.) 

Mesele, her hangi bir senenin Muvazenei Umu
miye Kanununa konan bir madde ile, İdarei Hususi-
yelerin küsuratı munzamma vazı salâhiyeti sureti dai-
mede ilga edilecek midir, yoksa o madde hangi se
ne Muvazenei Umumiye Kanununda zikredilmiş ise 
o seneye maksur mudur meselesidir. Onun için bu 
maddeyi Encümenin izah etmesi lazımdır. 

Çünkü Muvazenei Maliye Encümeni azasından bir 
zat, Encümen mazbatasında İsmet Beyin noktai na
zarının muvafık olduğunu ifade etmişlerdir. Maliye 
Vekili Bey ise buna muhalif mütalaada bulunmuş
lardır. Muvazenei Encümeninden şimdi bu hususta 
izahat verecek kimse yoktur. Muvafık görürseniz bu
nu tehir edelim. (Muvafık sesleri.) 

Efendim! Demin reye vaz edilmiş olan kanun hak
kında reylerini istimal etmeyen rüfeka lütfen reyleri
ni istimal buyursunlar. İstihsal ârâ muamelesi hitam 
bulmuştur. 

Reylerin neticesini arz edeceğim. Uzak mahallere 
tayin edilecek Nahiye Müdürleriyle aileleri harcırah
ları hakkındaki 11 Teşrinievvel 1338 tarih ve 269 nu
maralı Altıncı Avans Kanununun sekizinci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanuna (52) zat reye işti
rak etmiştir. Nisap yoktur. 

Cumartesi günü saat on dörtte içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 16,05 
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Uzak Mahaika-e Haıyıin Edilecek Nahiye Müdikieri ile Ailelerinin Harcırahları Hakkındaki 11 Teşrin/ievvel 1338 
Tarihli ve 269 Numaralı Altıncı Avans Kanununun Sekizinci Maddesine Bir Fıkra İlâvesi Hakkındaki 

Kamunun Neticei Ârâsı 
(Nisap; yoktur.) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ultvi B. 

AMASYA 
.Ali Rıaa IB. 

ANKARA 
Alil IB. 
H M IB, 

AYDIN 
Mithat (B. 

IBUTLIS 
Mulhittinı Nâtnıi B. 

BOLU 
Dr. Emlin Cemal B. 
Mehmet Vasfli ©. 

BOZOK 
Ahmet Hamdl B. 
Süleyman Sırrı B. 

fBURSA 
M'uştalfia Fehmi B. 

CANİK 
Süleyman Nıeomi B. 

ADANA 
İsmail Saifa iB. 
Kemal IB, 
Zamir. IB. 

AFYONKARAHİSAR 
Affi ©. <ls>t..Maıh. R.) 
(Kâmtil B- (M.) 
Mıulsa Kâzıım B. 
Ruşen (Eşref B. 
Sacdık B. 

Âza adedi 
Reye 'iştirak edenler 
Kabul ©demler 
Reddedenta? 
MKMenkıilfiier 
Reyle işttalk etmeyenler 
MiLimtaaHer 

(Kabul 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdlülfıalıik B. 

ÇATALCA 
•Şalkir B, 

ÇORUM 
ismail Kemal1 B. 
Zliya iB. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım IB. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Muhittin IB. 

ERTUĞRUL 
Halil IB. 

ERZURUM 
Câziım B. 
(Rauf B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azma B. 
Ali UDvi B. 
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bedenler) 

GAZİAYINTAP 
'Ferit B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki (B. 

HAKKÂRİ 
Nazmd ©.• 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar !B. 
İhsan Palşa 
Tevfifc Kâımil B. 
Ziyaettiri IB. 

İZMİR 
Kâmili B. 
Mıirtir B. 

KARESİ 
Ali Şuuni B. 

KASTAMONU 
Allı Nazimli IB. 

KAYSERİ 
Saibiıt B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B., 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

AKSARAY 
'Besim. Atalay B. 
'Mustafa Vehbi B. 
Neşeli B, 

AMASYA. 
Esat B. 
Nafiz IB. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

Gazi Mustafa Kemal 
'Paşa (Reistauımhuır) 
İhsan B. 
Şakir B. 

AINTAİLYA 

Aihimlelt SâM (B. 
Hasan Sıtlkı B. (M.) 
Murat IB. <M.) 
Rasih iB. 

KOAOBLİ 
Ragıp IB. 

MALATYA 
Mahimıult Nedim iB. 

MARDİN 
Ali Rıza IB. 

ORDU 
İsmail ıB. 
Rfccai B. 

RİZE 
Esat iB. 

İSARJUHAN 
ifithem B. 
Yaşlar B. 

SİVAS 
Mıaihmıut İB. 

TEKİRDAĞ 
\. 'Gemi IB.. 

TRABZON 
Abdullah Bi 
Suılöymıaın Sinnrı IB. 

'VAN 
(Hakiki IB. I 

ARDAHAN 
Tahsin iB. (M.) 
Talât B. 

ARTVİN 
Hitaıü B. 

AYDIN 
Dr. Mazha* B. 
Dr. Reşit Galilb B. 
Tahsin B. 



BEYAZID 
Siöteyman Suıdli !B. (M.) 
Stetfiük! B. 

"BİGA 
Mehmeıt B. 
Salmıiıh Rifat IB. 
ıŞülkrü B. (M.) 

BOLU 
Cdviat Albbaıs B. 
Faillilh Ruflkı IB. 
ıŞülkırü BBety 

BOZOK 
Avni B. (M. Man. Â.) 
SaıSüh B. '(M.) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Muslflafia 'Şeref B. 

BURSA 
Necat'i IB. 
Nurettin 'Paşa 
Osman 'Nura B. (M.) 
IRtifelt IB. 

CANttK. 
CaViit Paşa 
Talat Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avnli Balsa' 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B, 
Züyai B. 

ÇORUM 
Or. Mustafa B, 
(tsmielt: B-
IMÜînıir B. 

/DENİZLİ 
Haydar (Rüşttü' Bu 
Mbaghatf Mülfii B. 
Necip Ali B. (tsıtik. 
Maih. Müıd. U.) 
Yüsutf B. 

DERSİM 
Ahmet 'Şülkrü B. 
Feridun! IFiıkıni B. (M.) 

DİYARUBIBKİR 
Calvit B. 
Fletaflî IB. 
lîb'ralhim' Tâli B. 
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EDİRNE 
Cafer Tayiyıar Paşa 
Faik B. 
'Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muslbafâ B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İlhsan B. 
İhsan Hâmiıt B. 
Kâzım 'Vıdttbi B, (İM.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Ibrahlirn B. 
Rıasıim B. 

ERZİNCAN 
Abdüllhaik B. (İstik Miath. 
Müd, İL Mu.) 
Salhit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. (M.) 

Ziyaettin B. 
ESKİŞEHİR 

Emin B. 

GAZtAYINTAP 
Ahmet RemzÜ B. 
Ali Canlani B. 
Kılıç A l B. 
Şahin fi. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhlittin B. (M.) 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Halk'b Tarıik B. 
Kâzım B. 
Şevfket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan FehmSi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ.Â.) 
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| İSPARTA 
I Hüseyin! Hüsnü B. (M.) 
i İbnaJhim B. 
| Mülkerre'm B. (M.) 

İÇEL 
I Dr. TevıfiHk B. 
t Emin B.. 

İSTANBUL 

Akçtoiıiaoğlu Yusuf B. (Mv 

•Ali Rızfa B. <$Â.) 
Bîaĥ çJ B. (V.) 
Dr. Haik-kı Şilna'si Paşa 
Dr. Refilk B. (V.) 
Edilp Sarlvet B. 
Fualt B. 
Hamdi ıB. (M.) 
Hiamdulaih Suphi B. 
HaydaiP B. 
Kâzım Karabielkir Paşa (M. 

(İZMİR 

Dr. Tevlfiİk Rüştü B. 
M;ahimult Celâl B. (M.) 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmianzîade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şjükrü B. (V.) 

KARESİ 

Ahmet Süreyya B. 
(1İlst:lk Maltı. Müld. U.) 
Haydar Adil B. 
•Hulûs» B. (M.) 
Kâzım 'Paşa (Reis) 
Mehmet Calvijt B. (M.) 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. ('M.) 

KARS 
Ağaoğlu Afaııat B. 
Ömer» B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fahım'i B. 
Mıahmet Fuat B. (M.) 

I, Neomiatltıin Molla B. (M.) 
Veftetf Çeldb'i fi. 
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? KAYSERİ 
I 

Ahmet Hilmi B. 
f. 
i Dr. Halit B. 
! Ze!kli B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtifi Müfit B. (İstik. 
Mah. A.) 
Refik Ismal B. (M.) 
Yalhya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
IbUaMm! B. 
İbrahim Süreyya fi. 
Mustafa! B. (M.) 
Saffet B. 

KONYA 
Bdklir B. i(M.) 
Eyüp Sabni B. 
Fuat fi. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa1 Feyzi B. 
'Naim! Hâzırri B. 
Reflilk B. 
Tövlfük Fikreft B. (M.) 

KOZAN 
Ali Saip B. süstük M'aıh. R.) 
Ali Sadi B. 

(KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Ra)gı(p B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. 

MALATYA 

Bad':r B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet 'Paışa (Başveikıil) 
Reşit B. 

MARAŞ 

Abdü'lfcadfir B. 
Mehmet B. 
M'ithalt B. 
Nurettin B. 
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MARDİN 
AbdüJgani B. 
Abdütoezızalk B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yumuş Naidıi B, (M.) 

MERSİN 
Beşlim B. 
Niyazi <B. 

MUŞ 
llyas Sami1 B. 
Osman Kadmi B. 
Rızia B. 

~ NİĞDE 
Alöa B. 
abiuibJelkür Hazım B. (M.) 
Gaip B. 
Haliit B. 

ORDU 
Faıık B. <IM.) 
Halil Sıffifcı B. 
Haindi B. 

RİZE 
Ali B. pisttik 'Matı. Â.) 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasam Gaivtiıt B. 

SARÖHJAN 
Dr. Saim B. 
Kemal B. 
'Mehmet Saibri B. 
'Mustafa' ıFövzi B. • 
'Nafiz 

ISİÎRD 
'Halil Oulıktf B. 
Mahmut B. (M.) 

'SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 

Recep ZüihCü B. 
Yusuf Kemal B. 

'SİVAS 
Dr, Ömer Şevlk'i B. (M.) 
Rahmi B. 
Ralsüm B. 
Şamısertftdın B. 
Z;jyaıert)t!ün B. 

SİVEREK 
»Haili Fahri B. 
Kaldır! \Atoraet B. 

ŞARKİ KAİRAMİSAR 
'AK Rızıa B. 
İsafla! B. 
Mehmet Bmânı B. ('M.) 

TEKİRDAĞ 
Faıilk B. 

TOKAD 
'Bekir- Sami' B. 
Emini B. 

Kâmil B. (İM.) 
Mustafa Vastfli B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamcti B. 

ı 
Rahmi B. 
Şefik B. 

URFA 
AH B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet ıB. 

VAN 
İbrahim B. 
Münüp B. <M.) 

ZONGULDAK 
HaM B. (M.) 
Ragıp B. 
Tumaıü liflimi B. 
Yusuf Ziya B. 
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