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Hasan Beyin riyasetlerile aktedüerek An
kara otamatik telefon kanununun yedinci ve 
noterlik kanununun dokuzuncu maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihaları ikinci defa 
olarak müzakere ve kabul edildikten sonra 
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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

günü perşembe 
edildi. 

Reis Vekili 

Hasan 

toplanılmak üzere celse tatil 

Kâtip* 
Tokat 

5. Tevfik 

Kâtip 
Yozgat 
Avni 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, 

Belediye vergi ve resimleri kanununun beşinci, 
altıncı ve yedinci maddelerinin ilgasına dair 
kanun teklifi (Dahiliye ve Maliye Encümen
lerine) . 

2 — İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, 
köprülerden müruriye resmi alınmaması hak
kında kanun teklifi (Dahiliye ve Bütçe Eucü-
menlerine). 

3 — İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, 
tiyatro ve sinema biletlerinden yalnız yüzde 
on nisbetinde vergi alınması hakkında kanun 

teklifi (Dahiliye, Maarif, Maliye ve Bütçe 
Encümenlerine). 

Tezkereler 
4 — Erzurumun Kolhisar Köyünden Kadri 

oğullarından Memedoğlu Hüseyinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
( Adliye Encümenine ) 

5 — Millî mücadeleye iştirak etmiyen ve 
vaziyeti kanuniyeleri 854 numaralı kanunun dai-
rei şümulüne dahil bulunanlardan memuriyet 
istiyenler hakkında yapılacak muamelenin 
tayin ve tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
( Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

.Reis — Hasan B. 

Kâtipler : Av/ü B. ( YOZGAT ) Süreyya Tevfik B. ( TOKAT,) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİ YE YE MARUZATI 

1 — Kocaeli Meb'usu İbrahim Süreyya Bey vs 
rüfekasının Fransada vukua gelen feyezandan do
layı Meclisi Âlice Fransız Parlamentosuna beyanı 
teessür edilmesi hakkında takriri. 

R İ Y A S E T İ C E L İ L E Y E 
Fransada vuku bulan feyezanın şayanı tessüf 

t a h r i b a t t a n başka, insanca birçok zayiata sebebi
yet verdiğini teessürle haber aldık. 

Bu teesürlerimizin Frans ız Par lamentosuna iş
ar ını teklif ve rica ederiz. 

_ Kocaeli An ta lya Muğla 
/ . Süreyya S. Şevket Yunus Nadi 

R e i s — Takr i r i reye arzediyorum. Muvafık gö
renler ellerini kaldırs ınlar . Grörmiyenler... Muva
fık görülmüştür . 

Divanı Riyasetçe icabı ifa olunacakt ır . 

2 — Cebelibereket Meb'usu Avni Paşanın vefatı 
hakkında Adana Vilâyetinden gelen telgraf. 

B. M. M. R İ Y A S E T İ C E L l L E S İ N E 
Cebelibereket Meb'usu Avni Paşanın bu gün 

sektei ka lp ten vefat eylediği maruzdur . 
Adana Valisi 

Vehbi 
Reis — Arkadaşımızın ha t ı ras ına hürmeten 

müzakereyi beş dak ika tevkif ediyorum. 
(Müzakere beş dak ika tevkif edildi) 

Müzakereye devam ediyoruz efendim: 

3 — Elâziz Meb'usluğuna intihap olunan Ah
met Muhtar Beyin intihap mazbatası 

Reis — Mazbata muallel değildir. K a n u n a mu
vafıkt ır . Ahmet Beyin Meb 'us luğunu reye arzedi-
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yorum. Kabul edenler ... Btmiyenler ... Kabul edil
miştir efendim. 

4 — Kırklareli Meb'usu Dr. Fuat Beyin, Hima-
yei Etfal pulu ihdasına ve veraset ve intikal vergi
si hakkındaki kanunun ikinci maddesine bir fıkra 
tezyiline dair kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında takriri. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bütçe Encümeninde bulunan iki kanunî tekli

fimin iadesine müsaade buyurulmasını rica ede
rim efendim. 

Kırklareli Meb'usu 
Fuat 

Reis — Efendim; Fuat Bey tekliflerini geri is
tiyor. Alelusul iade ediyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — 25 eylül 1339 tarih ve 347 numaralı kanu

nun beşinci maddesinin tefsiri hakkında 3/374 nu
maralı Başvekalet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Reis Bey, mü
saade buyurursanız encümenden bir noktayı sora
cağım. Efendim, encümenin mazbatasından da an
laşıldığı veçhile mevcut kanunların tefsiri şeklinde 
bu işin halline imkân görülememiştir. Encümen, 
yalnız esbabı mucibesinde tefsire lüzum görmiyor 
ve bu zata mazeretine binaen tekaüt maaşının ia-
deten tahsisini muvafık buluyor. 

Mazeretine binaen maaş tahsisi meselesi muva
fık ve varit olabilir. Ancak mazbatayı bir tefsir 
mazbatası addedersek bu mahiyette olanların 
hepsine sari olur. Halbuki bu matlup değildir. 
Hususî olarak bu zata mazeretine binaen tekaüt 
maaşının iadeten tahsisi matlup olduğuna göre 
bu mazbatayı, bir maddei kanuniye halinde sev-
ketmek daha münasip olurdu. Çünkü bu mazba
tayı tefsir mazbatası telâkki edersek ayni mahi
yette diğer ne kadar zevat varsa hepsine sari ve 
şamil olur. Bu, tasfiye kanunu mucibince hududu 
millî haricinde kalanlara sonradan herhangi bir 
sebeple Türk tabiiyetini iktisap etmeleri dolayisile 
imparatorluktan kalan malî haklarının iadeten 
tahsisi demek olur ki bu çok yanlış bir yoldur. 
Ve çok şümullü neticelere gider. Encümen de bun
dan içtinap ettiği içindir ki bu zata mahsus olmak 
üzere tahsis muamelesini kabul ediyor. Eğer bu 
zata hasrını kasdediyorsa o vakit bir kanun şekli 
daha muvafık olmaz mı idi? 

Reis — Encümen tefsir mes'elesile karşılaşmış 
maddeyi muhtacı tefsir görmemiş, yalnız bu zata 
maaş tahsisini karar şeklinde Meclisi Âlinin tasvi
bine arzetmiş. Hasan Beyefendi diyor ki, ferde 
mahsus hususî muhassasat için maddei kanuniye 
lâzımdır. Böyle bir mesele tefsir mazbatasile hallo-
lunamaz. 

Münasip görürseniz mazbatayı encümene iade 
ederiz. Ne şekilde şevki lâzım geleceğini dairei 
aidesile birlikte tetkik etsinler, bize o şekilde ge
tirsinler. Filhakika kararla bu meseleyi intaç ede
meyiz. Efendim encümenin mütaleası nedir? 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 

tur. 
[1] 84 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

Reis Beyefendi, müsaade buyrulursa arzedeyim, 
maddei kanuniyede "bilâihtiyar,, kalanlar diyor. 
Bu, bilâihtiyar tabiri mazereti olarak kalanları 
istisna ediyor. Şu itibarla muhtacı tefsir görülme
mektedir. Encümen maddei kanuniyedeki sarahate 
istinaden şu adam hakkında karar vermektedir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim, 
maddei kanuniyede "bilâihtiyar,, kalanlar tabi
rinden mazeret manası sarahatle mezkûr olmadı
ğına göre bu şekilde bir karar çıkarmak bende-
nizce gayri varittir, eğer kanunu böyle anlıyacak-
sak kabul etmeliyiz ki bunun arkasından belki 
yüzlerce mütekait gelip memlekete dolacaktır. 
Bu muhakkaktır. Biz imperatorluğun bıraktığı 
bu enkazın ağırlığı altında bugün mükellefleri lü
zumu kadar fazla külfete, fazla tahammüle mecbur 
ettik. Fakat bundan sonra arazii münfekkede ka
lan insanların şu veya bu sebeple sırf para almak 
maksadile memlekete girmelerine taraftar değiliz. 
(Alkışlar, bravo sesleri) Bu zatın mazereti olabilir. 
Kanunda " bilâmazeretin,, sözü olmadığı halde 
Meclisi Âlice muhik görülecek bir mazeret ise 
bu zatın arzuhali terviç ve tasvip edilebilir. Bu 
Meclisi Âlinin takdiridir, buna birşey diyemeyiz. 
Fakat bu zata mahsur kalmak için ya bu zata 
mahsur bir fıkrai tefsiriye yapmak veya bir mad
dei kanuniye tedvin etmek lâzım gelir. Böyle yap
mayıp ta kanun mutlaktır, "bilihtiyar,, tabiri "bi-
lâmazeret,, demektir, denilecek olursa her biri 
binlerce mazeret vesikası ibraz edeceklerdir. 

Arazii münfekkede kalanların dermeyan edecek
leri mazeretleri nazarı dikkate alarak hakların
da iadeten tahsisi maaşa mı gideceğiz? Bendenizce 
hem bu zatın mes'ulünü is'af etmek ve ayni za
manda bu tefsirin hudut ve şümulünü kasru tah
dit etmek için encümen bu mazbatayı almalıdır. 
Yeniden umuma sari ve şamil olmıyâcak mahi
yette ya bir maddei kanuniye ve yahut bir fıkrai 
tefsiriye ile meseleyi halletmelidir. Bütçe Encüme
ni Reisi Muhtereminin telâkki buyurdukları gibi 
maddeyi telâkki etmemiz lâzım gelse bu öyle bir 
tefsir olur ki ölçüsüz bir takım netayiç tevlit eder. 
Binaenaleyh mazbatanın encümene iadesi her halde 
lâzımdır. Müsaadenizle şunu da ilâveten arzede
yim. Meclisi Âli ya kanun veya tefsir yapar, bu 
mazbata da fıkrai tefsiriye de yoktur, o halde bu, 
idarî bir karar mıdır? 

Süleyman Srrn B. (Yozgat) — Mühtaci tefsir 
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değildir. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Fakat esbabı 
tefsiriye içinde yazılı son fıkrada bu zata mahsus 
olmak üzere maaş tahsisi denildiği halde ait ol
duğu vekâlet bunu bir fıkrai tefsiriye olarak te
lâkki edebilir. Bunun üzerine ve buna istinat ede
rek ve Meclisi' Âliden çıkmış bir tefsirin içinde 
bir hükümdür diye emsallerine de ayni muameleyi 
yaparsa hiç te kanunsuz muamele yapmış olmaz. 
Binaenaleyh mademki maksat, bu zata mahsus 
olmak üzere bir karar verilmesidir, o şekilde bir 
fıkrai tefsiriye veya maddei kanuniye gelmesi 
icap eder. 

îsmet B. (Çorum) — Efendim; encümen, mese
lenin tefsiri talep edilen noktası hakkında izahat 
verdi ve meselenin tenvirden ibaret olduğunu 
söyledi, eğer mazbata, Hasan Beyefendinin buyur
dukları gibi şümullü bir tahsisi maaş mazbatası" 
olmasaydı mahalli içtihat değildir, yani mahalli 
tefsir değildir diye tebliğ ettiğimiz mazbatalar 
gibi Hükümete tebliğ ederdik. Encümenin maksadı 
tefsiri talep edilen cihetin; mahalli tefsir olmadığı 
merkezinde ise diğer fıkra ve hükümler kaldırı
larak Hükümete tebliğ ve tevdi edilir. 

Hasan Beyefendi bir kanun yapmak lâzım ge
lir, dediler. Halbuki kanun lâzım değildir. Çünkü 
şümulünden içtinap edilen bir fıkrai tefsiriyeyi 
havi bir mazbata bir hükmü umumî ifade ettiği 
için buna mümasil ne kadar şeyler varsa, 
yani kanunun hükmü altına girecek ne varsa hepsi 
dahildir. Binaenaleyh, bu nokta muhtaci tefsir de
ğildir yolunda bir mazbata yapıp Hükümete teb
liği lâzım gelir. Başka türlü birşey yapılamaz. 

* Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, bu zat 
harbi umumiden evel tekaüt edilmiş, öyle bir müte
kait ki tasfiyeye tabi olmıyarak kanunî vazifesini 
ifa etmiş, badema kendisine hizmeti aske
riye tevcih edilemiyecek bir sinde tekaüt edil
miş, sivil olarak Suriyede kalmış, sonra Lozan 
ahitnamesi mucibince müddeti muayenesi zarfında 
ana vatana iltihakı için davet olunmuş. Bu 'zat 
memlekete gelmiş, Suriyede bulunduğu müddetçe 
kendisini kanunun vazifeye davet ettiği bir müte
kait telâkki ederek maaşını kesmişlerdir. O halde 
Suriyede kalmasında mahzur olmıyan bu mütekait 
bendeııizce ana vatana avdet edip te tabiiyeti asli
yesini iktisap edinciye kadar ecnebî memleketlerde 
bulunan sivil mütekaitler vaziyetindedir. 

Memurin kanununun "herhangi bir mütekait 
ecnebî memlekette bulunsa dahi maaşııiı alır,, de
mesine binaen bunun maaşının verilmesi lâzım ge
lir. Memlekete iltihak suretile tabiiyeti kabul edil
miştir. Mesele muhtacı tefsir değildir. Bu zata 
münhasır olmak üzere bir karar verilmesi lâzım-
gelir. Encümenin mütaleası da bu merkezdedir. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 
Remzi B. (Gazi Antep) — Efendim, Hasan Fehmi 
Beyefendi meselenin şümulünden ve hariçte kalan 
birçok adamların tekrar müracaatı ihtimalinden 
dolayı bir kanun ile, ve yahut bir tefsir ile, ve 

yahut bir mazbata ile bu işin bu zata mahsus 
olmak üzere halli lâzım geldiğini söylediler. 
Esasen encümen de bu yolda yürüdü, maddei 
kanuniyenin zata mahsus olarak çıkması ile bu 
karar arasında hiçbir fark yoktur. Deniliyor ki 
eğer mesele böyle bir tefsir fıkrasile halledilecek 
olursa bu tefsirin, badehu iltihak edenlere de şa
mil olmak üzere kabulü lâzım gelecektir. Halbuki 
bir defa filen esasen şimdiden sonra böyle bir 
yak'a varit değildir. Çünkü mazereti olanlar ka
nun çıktıktan itibaren ve tasfiye hitam bulduktan 
sonra mazeretlerini bildirmişlerdir. Netekim bu 
adam da vaktile mazeretini bildirmiş ve demiştir 
ki: Geleyim mi? çocuklarım vardır. Yardım edi-
uizde memlekete iltihak edebileyim, işte encüme
nin nazarı itibare aldığı cihet bilhassa budur. 
Vaktinde müracaat etmiş, gelememiştir, mazereti 
vardır. Binaenaleyh bu adam hakkında tekaüt 
muamelesi tatbiki doğrudur. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Mazereti ne
dir? 

Ahmet Remzi B. — Söylerim efendim: İsmet 
Beyefendi şümullü hükümlerin bu mazbatadan 
çıkarılarak tefsir mahiyetinde bir mazbata yapıl
masını ve Hükümete havalesini teklif ettiler. 

İsmet B. (Çorum) — Övle değildir. Müsaade
nizle tashih edeyim. Tefsire müteallik hükümleri 
kaldırdığımız zaman mazbatanın ruhu; meselenin 
muhtacı tefsir olmadığından ibaret kalır. 

Ahmet Remzi B. (Gazi Antep -— Bu kararın 
-mta mahsus olmasıdır ki ismet Bey arkadaşımız 
tarafından muvafık görülmemektedir. Meclisi Âli 
•;ata mahsus kanun çıkardığı gibi, zata mahsus 
karar da çıkarabilir. Bununla beraber encümeni
miz bir tefsir talebi karşısında bulunmuştur. Onda 
deniliyor ki, mütekaitlerin memlekete iltihak et
meleri veya hariçte kalmaları vazife ile mukay
yettir. Vazifede olmıyanlar bu kaydi kanunî hari
cindedir. Halbuki mevzubahs olan kanun bir tasfi
ye kanunudur. Diyor ki : filân tarihe kadar Türki-
yeye iltihak etmiyen mütekaitlerin alelitlâk nis-
beti askeriyeleri katolunarak mütekaitlikle, asker
likle alâkaları kalmaz. Binaenaleyh bu gibiler 
memleketimizde- gerek muvazzaf mütekait olsun, 
gerek olmasın, bu hüküm dahilindedir. Kendile
rine tekaüt maaşı verilemez. İşte encümen bu 
loktai nazarı bilhassa muhafaza ettiği içindir ki 

gelen tefsir talebine nmkabil bir kararla Heyeti 
Âliyenize meselenin hallini arzetmiştir. Kanunun 
metninde (bilihtiyar kalan) tabiri nıusarrah oldu
ğuna göre mazeret tabiatile makbuldür. Deniyor 
ki mazereti kabul edersek daha arkası söker, ben-
denizce bu endişe varit değildir. Çünkü bugün 
olan olmuştur. Bir defa bu adam vaktile müra
caat etmiştir. Fakat gelememiştir. Mazeretini 
trzedeyim: Arkadaşımın birisi sormuştu. Bunun 
iekiz, dokuz kadar evlâdı vardır. Kendisi malûl-
Jür. Doktorlardan rapor almıştır. B,ütün bu vesa
iki biz vekâleti aidesinden sorduk, öğrendik, neti
cede dedik ki ; bu adamın mazereti vardır. Bilih-
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tiyar kalmış değildir. Kendisine; ha^ır siz bilih 
tiyar kalmışsınız, hakkınızda muamele vapılmaz 
mı, diyelim? Bunun için encümenimiz mazeretine 
istinaden bu adam hakkında böyle bir karar veril 
meşini kabul etmiştir, ötekiler hakkında zater 
arzettiğim gibi böyle bir müracaat olmaz ki, böyk 
birşey derpiş edilsin, müstesna olarak birisi mü
racaat ederse gene Meclisi Âlinize gelinir, karar 
alınır. 

Âğaoğlu Ahmet B. (Kars) — Mevzubahs olan 
zatın maskatı re'si neresidir'? 

Ahmet Remzi B. (Gazi Antep) — Malatyadır. 
Reis — Hükümetin noktai nazaı nedir? 
Millî Müdafaa Vekili Mustafa Abdülhalik B, 

(Çankırı) — Efendim, bu zatın tekaüde hakkı ol
duğu anlaşılmış ve usulen tekaüde sevkedilmişti. 
Divanı Muhasebat buna itiraz etti. Tefsire arzet-
tik. Heyeti Celile ne karar verirse tabiî o kabul 
edilecektir. 

Reis — Bir takrir var. Okuyacağız: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Ayni esbabı mucibe ile muhtacı tefsir olmadı

ğı şeklinde tashihen tanzimi için encümene iade 
sini teklif ederim. 
linde tashihen tanzimi için encümene iadesini tek 
lif ederim. 

Çorum Meb'usu 
İsmet 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B\ (istanbul) — 
Efendim, yalnız bir noktayı nazarı dikkati alile 
rine arzetmek isterim. Demin Remzi Beyefendinir, 
izahatından da anlaşıldığı veçhile tefsiri istemler 
fıkrayı encümen mühtaei tefsir görmiyor. O yoldr 
bir kayit te mazbatamızda sarahaten vardır. Hü 
kûmet diyor ki ; mütekait kelimesini hizmete çağı 
rılıp terhis edilmiyen mütekait diye anlıyoruz. Böy
le anlaşılmıya müsait midir? Tefsir edin diyor. 
biz mazbatamızda hayır diyoruz, "mütekait,, ke
limesi mutlaktır. Dediğiniz gibi bir mana anla 
mağa imkân yoktur. Bunu mazbatamızda söylüyo 
ruz. Ancak kanunun içerisindeki diğer bir keli 
meye, yani (bilihtiyar) kelimesine temessük ede 
rek diyoruz ki iztirar ve mazeret ile kalmış olan
lara şamil olmak lâzım gelmez. İşte bu kelimeden 
dolayıdır ki bu adama maaş tahsisi lâzım gelir, 
diyoruz. Şu itibarla Meclisi Alinin arzusuna tabi 
oluyoruz, tefsiri talep edilen cihetin mühtaei tef 
sir olmadığını sarahaten kaydediyoruz. Tasdi 
etmezsem tezkereden bir parça okuyayım. 

" Başvekâlet tezkeresine merbut Millî Müdafa.ı 
Vekâleti tezkeresinde: Lozan muahedesinin mad 
dei mahsusası hükmüne tevfikan Türk tabiiyetini 
ihtiyar ile yine bu muahedenin diğer bir madde 
sinde yazılı müddet zarfında Türkiye hududu 
dahiline iltihak eden Şerif B. iltihakı tarihi olan 
3 ağustos 1926 tarihinden itibaren tekaüt maaş] 
verilmesi lâzım geldiği halde Divanı Muhasebatça 
mumaileyhe 347 numaralı kanunun beşinci mad 
desi hükmüne tabi tutularak tekaüt maaşının ve-1 

rilmesine muvafakat olunmadığı ve halbuki mez
kûr maddede yazılı mütekaitlerin hizmete çağırı-
lıp terhisleri icra kılmmıyan mütekait zabitan 
olduğu ve mumaileyh hakkında mezkûr maddede 
münderiç nisbeti askeriye kat ' ı muamelesi dahi 
yapılmadığı cihetle mezkûr maddenin bu nokta
dan tefsiri istenilmekte ve Millî Müdafaa Encü
menince de bu noktai nazara iştirak olunarak mu
maileyhin ana vatana iltihakı tarihi olan 3 ağus
tos 1926 tarihinden itibaren tekaüt maaşının veril
mesi lâzım geleceğinin muvafıkı adalet görüldüğü 
zikrolunmaktadır. 

347 numaralı kanunun beşinci maddesinin ilk 
fıkrası (ilânı meşrutiyetten itibaren ana vatandan 
ayrılarak bu günkü Türkiye hudutları haricinde 
kalmış bulunan bilûmum memalikte hizmet kabul 
ederek veya etmiyerek bilihtiyar kalan ve yahut 
memaliki mezkûreye bilâmezuniyet giden veya 
mezunen ve tepdili hava suretile gidip te müddeti 
mezuniyetlerini tecavüz ettiren berrî, bahrî, hava 
ve jandarma sınıflarına mensup muvazzaf ve mü
tekait ve ihtiyat erkân, ümera, zabitan ve memu
rin ve mensubini askeriyenin mezuniyet veya 
tepdili hava müddetlerinin hitamından itibaren 
nisbeti askeriyeleri katolunur.) şeklinde olup bu 
fıkrada zikrolunan (mütekait) kelimesi mutlak 
bulunduğu cihetle bundan vazifeye çağırılan mü
tekaitleri anlamak ve nisbeti askeriyesinin kat'o-
lunduğunun kendisine tebliğini şart ittihaz etmek 
mümkün ve muvafık görülmemiştir.,, 

Biz diyoruz ki kanunun tefsire tahammülü 
yoktur . Encümen sarahaten bunu ifade etmek
tedir. Ancak kanunun içindeki bir tabir ile bu 
zata maaş tahsisine cevaz görmekteyiz. Nasıl em
rediyorsanız biz de o suretle yaparız. 

îsmet B. (Çorum) — Fuat Beyefendi diyorlar 
ki, Hükümetin tefsir talep ettiği nokta hakkın
daki tetkikatımız neticesinde bunun muhtacı tefsir 
olmadığı neticesine vasıl olduk. O halde Şerif Be
yin hakkını tatmin için ahkâmı kanuniye tedvi
nine mahal yoktur. Tefsir için verilen mevzu 
üzerinde ya tefsire mahal vardır, veya yoktur, 
diye bir mazbata yazılır. Bu hususta mevzubahs 
mesele için de resen mazbatada değil, belki hususî 
bir surette Hükümetin nazarı dikkati celbedile-
bilir. Binaenaleyh şu noktada hakkı vardır. Fa
kat sizin istediğiniz nokta mahalli tefsir değildir, 
diye bir mazbata çıkmaz, ya mahalli tefsirdir. 
Tefsir fıkrası yapılır veya değildir. Hakkı varsa 
Hükümetin nazarı dikkati celbedebilir. Kanun 
teklif etmek hakkı yalnız Hükümete aittir. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Müsaade buyurursanız efendim, şu zata Hükümet 
maaş tahsis etmek istemiş, Divanı Muhasebat iti
raz etmiş, Hükümet meseleyi muhtacı tefsir ol
duğu noktasından Meclise gönderiyor. Biz bunu 
mühtaei tefsir görmediğimiz halde esas meseleyi 
yani maaş tahsisi caiz midir, değil midir noktasını 
halledersek salâhiyetimiz haricine çıkmamış ola
cağımızı zannettik. Heyeti Celiieniz nasıl tensip 

- 1 3 -



35 
buyurursa öyle mazbata yaparız. 

İsmet B. (Çorum) — Encümenler, Hükümet tâ-
rafınclan gönderilen meseleyi halleder. Başka şey 
yapamazlar. Nizamname! dahilî ahkâmı sarihtir. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Takriri bir 
daha okuyacağız. 

(îsmet Beyin takriri bir daha okundu) 

1 3 - 3 - 1 9 3 0 

Reis 

C 
— îsmet Beyin takririni reyinize arzedi-

yorum, takriri kabul etmezseniz mazbatayı reyi
nize arzedeceğim. Takriri kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat on beşte içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,45 

-iS^-^i^-* »• 

T. B. M. M. Matbaası 



SIRA No 8 4 
25 eylül 1339 tarih ve 347 numaralı kanunun beşinci mad

desinin tefsiri hakkında 3/374 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 29 - XII - 9 29 
Sayı 6/4 

H. M. M. Yüksek Reisliğine 
25 eylül 1339 tarihli ve 347 numaralı kanunun 5 inci maddesinin tefsiri hakkında 

Millî Müdafaa Vekâletinden yazılan 28 - XII - 1929 tarihli ve Z. İ. P. 9559 numaralı tezkerenin 
sureti leffen takdim edilmiştir. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Celileve 
25 eylül 339 tarih ve 347 M lı kanunun beşinci maddesine temas ettirilerek tekaüt 

maaşlarının devamı itası iptal edilmesi mağduriyetini mucip olduğundan bahisle tekaüt maaş
larının kemakân itası arzuhalinde bulunan ve büyük harpten evvel tekaüt maaşını Şam 
emvalinden almak üzere tekaüt edilmiş olan piyade kaymakamı Malatyalı Şerif Bey ( 300-31 ) 
hakkında tetkikat ve tahkikatı lâzıme bilicra büyük harpte ihtiyarlığı ve maluliyeti hasebile 
hiç hizmeti askeriyeye celp ve tavzif edilmemiş binaenaleyh mütarekeyi müteakip ehaliden 
bir fert olarak Samda kalmış ise de Lozan muahedesinin maddei mahsusasına nazaran müddeti 
mühilesi zarfında ana vatana iltihak ve Adanada yerleşerek yeniden Türkiye Cumhuriyeti 
nüfus kaydına geçmiş olmasına rağmen tekaüt maaşlarının itası hakkındaki bu müracaatı 
Divanı Muhasebatça 25 eylül 339 tarihli kanunun 5 inci maddesine tabi addedilerek ret 
olunmuştur. Halbuki tatbik edilmesi istenilen mezkûr maddenin mirimumaileyhe taallûku 
görülmemektedir. Çünkü bu maddeye tevfikan mirimumaileyhin nisbeti askeriyesinin kat'ı 
hakkında da vekâletçe bir muamele cereyan etmemiştir. 

Gerçi zikrolunan 25 eylül 339 tarih ve 347 numaralı kanunun beşinci maddesinde tekaüt 
kelimesi de mevcut isede oradaki tekaütten maksat hizmete çağırılıp terhisleri icra kıhnmıyan 
mütekait zabitan olduğu ve bu baptaki kanaati mezkûr kanunun 6mcı maddesindeki sarahatin 
dahi teyit eylemekte bulunduğu mülâhaza edilmektedir . Mütekaidinin hariçteki vaz'iyetleri 
efradı ehaliden farkı olmadığı nazarı kanunda memur olmamalarından istidlal olunmaktadır. 
Ve esasen mumaileyh ihtiyarlığı hasebile ihtiyat zabitliğinden de mafu bulunmaktadır . Hakkı 
zıyaa uğramamak için Lozan muahedesi mucibince hakkı hiyarını vakti muayyende lehine 
olarak istimal etmiş olan mumaileyhe mezkûr muahede delâletile Türkiye hududu dahiline 
iltihakına müsadif 3 ağustos 1926 tarihinden itibaren tekaüt maaşlarının devamı itası muvafık 
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olduğu teemmül edilmektedir. 347 numaralı kanunun salifülarz 5 inci maddesinin emsali 
zuhurunda tatbik edilmek üzere tefsiri hakkındaki iktizayı halin ifa ve ınba buyrulması 
maruzdur efendim, 

M. M. Vekili 
M, Abdülhalik 

T, B, ı/y. M. 
M. Müdafaa Encümeni 

Karar M 80 
Esas M 344 4-1-1930 

M. M. Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Büyük harpten evvel tekaüt maaşını Şam emvalinden alınmak üzere tekaüt edilmiş ve 
büyük harpte ihtiyar ve maluliyeti hasebile hiç hizmeti askeriyeye celp edilmemiş ve binaen
aleyh mütarekeyi müteakip ahaliden bir fert olarak Samda kalmış ve bilâhara Lozan muahede
sinin maddei mahsusasına tevfikan müddeti mühilesi zarfında ana vatana iltihak etmiş ve 
Adanada yerleşmiş" ve yeniden Cumhuriyet nüfus kaydına geçmiş olan piyade Kaymakamı 
Şerif Beyin (31 300 sicil) Türkiye hududuna dahil olduğu 3 - Agustus - 926 tarihinden itibaren 
kaüt maaşının devamı itası h akkındaki müracaatının Divanı Muhasabatça 25 - kânunu ;vv3l-
339 tarih ve 347 sayılı kanunun beşinci maddesine nazaran şayanı kabul olmadığına ve bi
naenaleyh keyfiyetin tefsir edilmesine dair Encümenimize muhavvel, Başvekâleti Celilenin 
29-XII-929 tarih ve 6/4 sayılı tezkeresi ve merbut evrak tetkik ve müzakere olundu. 

M. M. Vekâletinin merbut tezkeresinde zikredildiği veçhile mumaileyh aslan Malatyalıdır. 
Maluliyet ve ihtiyarlığı hasebile büyük harpte dahi hizmete celp edilmemiştir. Ana vatandan 
ayrılmış olduğu Lozan muahedesinin Büyük Millet Meclisi tarafından tarihi tasdikile katiyet 
kespeden Şamdan, mumaileyhin müddeti mühliyesi zarfında ana vatana iltihak ederek öteden-
beri cari tabiiyetini yeniden ihraz etmiş olmasına ve 347 numaralı kanunun ahkâmım tatbika 
memur bulunan M. M. Vekâletinin tezkeresinde zikredildiği veçhile Şerif Bey hakkında nisbeti 
askeriyesinin kat'ı muamelesinin yapılmadığına nazaran mumaileyhin anavatana tarihi iltihakı 
olan 3 Ağustos 1926 tarihinden itibaren-tekaüt maaşının verilmesi lâzım geleceği Encümeni-
mizce muvafıkı adalet görülmüş bulunduğu Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur 
efendim. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Cebelibereket İstanbul Bitlis Bursa Afyon Diyarbekır Bolu 

Naci İhsan Muhittin Nami Esat M, Kâim Kâzım Hason Cemil 
Âza Âza 

Kırşehir Bilecik 
L Müfit Rasim 
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T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 23 - H - 1930 

M 49 M' 
Esas M 3(374 

Bütçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

JVlücadelei milliyeye iştirak etmiyen ve hududu millî haricinde kalan zabitan ve askerî 
memurlar hakkında yapılacak muameleyi mutazammın 25 eylül 1339 tarih ve 347 numaralı 
kanunun beşinci maddesinin tefsirine dair olup Umumî Heyetin 20 kânunusani 1930 tarihli 
in'ikadında vukubulan talep üzerine encümenimize de tevdi kılınan Başvekâlet tezkeresi Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası ile birlikte ve alâkadar memurları hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Mesele; tekaüt maaşını Şam emvalinden almak üzere büyük harpten evvel tekaüt edilerek 
ihtiyarlığı ve maluliyeti hasebile büyük harpte de bir hizmeti askeriyeye celp edilmeyip 
mütarekeyi müteakip Samda kalmış ve Lozan muahedesinin maddei mahsusasında yazılı 
müddet zarfında ana vatana iltihak ile Adanaya yerleşerek yeniden Türkiye Cumhuriyeti 
nüfus kaydına geçmiş olan Piyade Kaymakamı Malatyalı Şerif Beye Türkiye hududu dahiline 
iltihakına müsadif 3 ağustos 1926 tarihinden itibaren tekaüt maaşı verilip verilmemesi 
hakkındadır. 

Başvekâlet tezkeresine merbut Millî Müdafaa Vekâleti tezkresinde: Lozan muahedesinin 
maddei mahsusası hükmüne tevfikan Türk tabiiyetini ihtiyar ile yine bu muahedenin diğer 
bir maddesinde yazılı müddet zarfında Türkiye hududu dahiline iltihak eden Şerif Bey iltihakı 
tarihi olan 3 ağustos 1926 tarihinden itibaren tekaüt maaşı verilmesi lâzım gediği halde 
Divanı Muhasebatça mumaileyh 347 numaralı kanunun beşinci maddesi hükmüne tabi 
tutularak tekaüt maaşının verilmesine muvafakat olunmadığı ve halbuki mezkûr maddede 
yazılı mütekaitlerin hizmete çağrılıp terhisleri icra kılınmıyan mütekait zabitan olduğu ve 
mumaileyh hakkında mezkûr madde de münderiç nisbeti askeriye kat'ı muamelesi dahi 
yapılmadığı cihetle mezkûr maddenin bu noktadan tefsiri istenilmekte ve Millî Müdafaa 
Encümenince de bu noktai nazara iştirak olunarak mumaileyhin ana vatana iltihakı tarihi 
olan 3 ağustos 1926 tarihinden itibaren tekaüt maaşının verilmesi lâzım geleceğinin muvafıkı 
adalet görüldüğü zikrolunmaktadır. 

347 numaralı kanunun beşinci maddesinin ilk fıkrasi ( ilânı meşrutiyetten itibaren ana 
vatandan ayrılarak bu günkü Türkiye hudutları haricinde kalmış bulunan bilumum memalikte 
hizmet kabul ederek veya etmiyerek bilihtiyar kalan ve yahut memaliki mezkûreye bilâ me'z-
uniyet giden veya me'zunen ve tepdili hava suretile gidipte müddeti mezuniyetlerini tecavüz 
ettiren berrî, bahrî, hava ve jandarma sınıflarına mensup muvazzaf ve mütekait ve ihtiyat 
erkân, ümera, zabitan ve memurin ve mensubini askeriyenin mezuniyet veya tepdili hava 
müddetlerinin hitamından itibaren nisbeti askeriyeleri kat olunur. ) şeklinde olup bu 
fıkrada zikrolunan ( Mütekait ) kelimesi mutlak bulunduğu cihetle bundan vazifeye çağrılan 
mütekaitleri anlamak ve nisbeti askeriyesinin kat olunduğunun kendisine tebliğini şart ittihaz 
etmek mümkün ve muvafık görülmemiştir. 

Hakkı hıyarı istimal cihetine gelince; bunun bahsimiz mevzu'u olan ve mahiyeti itibarile 
bir tasfiye kanunu bulunan 347 numaralı kanun ile alakası olmayıp bu ancak tabiiyet mes' 
elesine teallûk etmektedir. 

Bununla beraber Şerif Beyin Samda kalmakta mazereti bulunduğu dairesinin verdiği izahat 
ve tetkikat ile anlaşılmış [olduğundan ve fikra metninde ( bilihtiyar kalan ) denilmesine 
nazaran mazeret ve zaruret dolayısıla kalanların bu hükümden istisnası tabii görüldüğünden 
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Millî Müdafaa Vekâleti ile Millî Müdafaa Encümeni larafından serdolunan diğer mülahazalara 
iştirak olunmamakla beraber aynı neticeye varılarak bu zate mahsus olmak üzere 3 ağustos 1926 
tarihinden itibaren mumaileyhe tekaüt maaşı itası münasip olacağına karar verilmiştir. Umumî 
Heyete arzolunur. 

Bütçe E. Reisi R. V. M. M. 
İstanbul Bursa Gazi Antep Burdur Bursa Erzurum 
Fuat Muhlis Remzi Vahit Ş. Lutfi H. Aziz 

İsparta Kütahya Niğde Yozgat 
MUkerrem Niyazi Asım Faik S. Sırrı 
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