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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile açılarak 1930 senesi bütçe
sine fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası 
ile ecnebi kadınlarla evlenmek memnuiyeti hakkındaki 
kanuna müteallik bir mazbata müzakere ve kabul edildi. 

Muallim maaşları için vilâyetlere ikraz yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasının dahi birinci müzakeresi 

yapıldı ve perşembe günü toplanmak üzere celse tatil 
olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Tokat 

Refet Avni S. Tevfik 

2 — HAVALE EDÎLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — 1927 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükü
met bütçelerine müteallik borçlar hakkındaki kanuna 
bazı maddeler tezyiline dair kanun lâyihası ( Maliye ve 
Bütçe Encümenlerine ) 

2 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü
nün 1931 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası ( Büt
çe Encümenine ) 

3 — Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 
1930 senesi bütçesinde 31 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ( Bütçe Encümenine ) 

4 — Tahlisiye İdaresi memurlarının askerî ve mül
kî tekaüt kanunu ahkâmına tabi olmaları hakkında ka
nun lâyihası (Maliye ve Bütçe Encümenlerine ) 

Teklifler 
5 — tdare Heyetinin, Riyeseti Cumhur 1930 senesi 

bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun teklifi ( Bütçe Encümenine ) 

Tezkereler 
6 — Adam öldürdüğünden 18 sene ağır hapse mah

kûm edilen Ordulu Memetoğlu Abdürrahmanm hastalı

ğına binaen geri kalan cezasının affi hakkında Başvekâ
let tezkeresi ( Adliye Encümenine ) 

7 — Tahlisiye İdaresinin teşkilât ve vazaifi hakkın
daki kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi ( İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenle
rine ) 

Mazbatalar 
8 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 8 inci mad

desinin tefsirine dair 3/532 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruz-
nameye ) 

9 — Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı madde
lerinin tefsiri hakkında 3/541 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası ( Ruz-
nameye ) 

10 — Sabık istanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, tiyat
ro ve sinema biletlerinden yalnız yüzde on nisbetinde 
vergi alınması hakkında 2/123 numaralı kanun teklifi 
ve Dahiliye, Maarif, Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları ( Ruznameye ) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,15 

/ 

Reis — Nurettin Ali B. 
Kâtipler: Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHISAR ), Avni B.( YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır. 
3 — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMIYEYE MARÜZATI 

1 — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında B. M-. M. Riyaseti tezkeresi 

Reis — Tezkere okunacakt ı r . 

H E Y E T Î U M U M İ Y E Y E 
Aşağıda isimleri yazılı Âzayi Ki ramın hizala 

r ı nda gösteri len müdde t le r le mezuniyet ler i Riya
set Divanının 8/1/1931 ta r ih l i 5 inci i n ' i kad ında 
t eka r rü r etmiştir. 

Heyet i Celilenin tasvibine arzolunur . 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzım 
Cebelibereket Ali Riza Bey, iki ay. Sıhhî maze

ret ine binaen. 
Giresun Tahi r Bey, bir ay. Ailevî mazeret ine 

binaen 
İs tanbul Ed ip Servet Bey, iki ay. Tabip rapo

runa binaen 
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izmir Enver Bey, bir ay. Tabip raporuna bina 

en 
İzmir Hüseyin Bey, bir ay. Ailevî mazeretine 

binaen 
Kocaeli Kemalettin Bey, bir ay. Dişlerinin te

davisi için 
Manisa Akif Bey, yirmi gün. Tabip raporuna 

binaen 
Manisa Bahri Bey, iki ay. Tabip raporuna bi

naen 
Maraş Abdülkadir Bey, iki ay. Sıhhî mazere

tine binaen 
Niğde Galip Bey, bir ay. Ailevî mazeretine bi

naen 
Niğde Halit Bey, iki ay. Sıhhî mazeretine bi

naen 
Ş. Karahisar Tevfik Bey, bir ay. Ailevî mazere

tine binaen 
Trabzon Süleyman Sırrı Bey, iki ay. Tabip ra

poruna binaen 
Yozgat Hamdi Bey, bir ay. Ailevî mazeretine 

binaen 
Reis — Efendim; bu zevatın mezuniyetleri ayrı 

ayrı reyi âlinize arzedileeektir. 
Reşit Bey (Gazi Antep) — Efendim; Cebelibe

reket Meb'usu Ali Rıza Beyi çoktanberi Meclisi 
Âlide göremiyorum ;v acaba bu mezuniyet, mahsup 
muamelesi midir? Yoksa bundan sonraya mı aittir? 

Reis — Efendim; mezuniyetler dahilî nizamna
memiz mucibince bilâ müzakere işarî rey ile Heyeti 
Umumiyeye arzedilir. 

Bu zevatın mezuniyetlerini ayr, ayrı reyi âlini
ze arzediyorum. 

Ali Rıza B. (Cebeliberek), İki ay sıhhî mazere
tine binaen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Tahir B. (Giresun), Bir ay ailevî mazeretine 
binaen 

. Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler Kabul 
edilmiştir. 

Edip Servet B. (İstanbul), İki ay, tabip rapo
runa binaen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Enver B. (İzmir), Bir ay, tabip raporuna 
binaen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Hüseyin B. (İzmir), Bir, ay, ailevî mazeretine 
binaen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kemalettin B. (Kocaeli), Bir ay, dişlerinin te
davisi için 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Akif B. (Manisa), yirmi gün, tabip raporuna 
binaen 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Bahri B. (Manisa), iki ay, tabip raporuna bi
naen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Abdülkadir B. (Maraş), iki ay, sıhhî mazere
tine binaen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Galip B. (Niğde), bir ay, ailevî mazeretine bi
naen 

Reis T - Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Halit B. (Niğde), iki ay, sıhhî mazeretine bi
naen 

Reis — Kabul edenler . ; . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Tevfik B. (Ş. Karahisar), bir ay, ailevî mazere
tine binaen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Süleyman Sırrı B. (Trabzon), iki ay, tabip ra
poruna binaen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Hamdi B. (Yozgat), bir ay, ailevî mazeretine 
binaen 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler : . . Kabul 
edilmiştir. 

2 — Manisa Meb'usu Yaşar Beyin, bağ ve bah
çe ve emsali mezruatm sulanmasında kullanılan 
motörlere muktazi mevadı müştailenin gümrük 
ve istihlâk resimlerinden muafiyeti hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair takriri 

Reis — Takrir okunacaktır. 

RİYASETİ CELİLEYE 
Ziraatte kullanılan su motörlerinin traktörler 

gibi gaz muafiyetine dair olan kanun teklifim; 1527 
numaralı kanun ile tatmin edildiğinden geri veril
mesini istirham ederim efendim. 

Manisa 
Yaşar 

Reis — Alelûsul geri veriyoruz. 

3 — 28 mayıs 1929 tarih ve 1466 numaralı ka
nunun ikinci maddesinde muharrer (şekli ita) kay
dının tefsirine dair tezkereinin geri verilmesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Reis — Bir de Başvekâletin tezkeresi vardır, 
okunacak: 

B. M. MECLİSİ YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Sınaî müesseselere tevzi edilecek prim hakkında

ki 1466 numaralı kanunun ikinci maddesinde yazılı 
(şekli ita) kaydının tefsiri hakkında olup 27-V-1930 
tarih ve 6/1765 numaralı tezkere ile takdim edilmiş 
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olan teklifin geri alınması Sıhhat ve İçtimaî Mua- zederim efendim 
venet Vekâletinden yazılan 8 - I - 1931 tarihli tezke 
rede bildirilmektedir. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını ar- Reis 

. Başvekil 
İsmet 

Alelûsul iade ediliyor efendim. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Cebelibereket Meb'usu Naci Paşa ile Ordu 

Meh'usu İsmail Beyin, Konyalı Basaraİızade Mus
tafa imzalı istida hakk\nda Arzuhal Encümenince 
ittihaz olunan 302 numaralı kararın Umumî Hey
ette müzakeresine dair 4/71 numaralı takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Söz istiyen var mı? 
Mazhar Müfit B. (Denizli) — Arkadaşlarım, 

bu bapta bazı maruzatta bulunmak için müsaadenizi 
rica edeceğim. Malûmu Âlinizdir ki Ilgın bataklığı 
hakkında geçen sene Heyeti Celilenizce verilmiş bir 
karar vardır. Bir sene geçtikten sonra karar sahibi 
zuhur eden yeni delâil üzerine tekrar ayni mesele 
için Arzuhal Encümenine müracaat etmiştir. Arzu
hal Encümenimiz; bu ikinci müracaat üzerine mü
ruru zamandan bahsile karan sabıkta İsrar etmiş 
ve bu İsrar üzerinedir ki muhterem arkadaşlarımız
dan Naci Paşa ile İsmail Beyler; mthvuru zaman ol
madığına dair bir takrir vermişlerdir. Bu takrir; üç 
fıkrayı ihtiva ediyordu: birinci fıkrada; müruru za
man olmabığı iddia olunuyor. İkinci de; bu mese
lenin makamı aidesince tahkiki lâzım geldiği talep 
olunuyordu. Üçüncü fıkrasında; bu esaslara göre 
bu maslahatın Heyeti Umumiyede müzakere edil
mesi teklif olunuyordu. 

Keyfiyet Heyeti Celilenizde müzakere olunuyor 
ve müruru zaman olmadığına karar veriliyor 
ve encümeni aidine iade ediliyor. Fakat encümen, 
zabıtları tetkik ederek; bunun tekrar tetkiki hak
kında bir sarahat olmadığını anlıyor ve müruru 
zaman olduğundan dolayı bu işe bakmıyor. He
yeti Celile ise müruru zaman olmadığına karar 
vermişti. Binaenaleyh bakılması icap ederdi. Çün
kü Heyeti Celilenizin müruru zaman olmadığı hak
kında kararı vardır. Fakat encümen bu meselenin 
Heyeti Celilece müzakere ve karara raptını teklif 
etmektedir. Bu da maruzatımı teyit eder ki me
sele bu gün Heyeti Celileniz tarafından yeniden 
tetkik edilebilecek bir vaziyettedir. 

Refik B. (Konya) — Encümen de buna itiraz 
etmiyor zannederim. 

Mazhar Müfit B. (devamla) — Evet efendim; 
Encümen itiraz etmiyor, diyor ki Heyeti Umumi
ye müzakere etsin. 

Efendiler; bu meselede köylüler var, müteah
hit var. Hangisi haklı? Bunun tetkiki için zatî mü
talaa olarak arzediyorum ki vilâyete .göndermek 
doğru olmasa gerektir. Çünkü zaten bir taraf vi
lâyetten şikâyet ediyor, vilâyetin bu husustaki 

fil 32 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

icraatından şikâyet ederken; meseleyi vilâyete 
göndermekte bir faide olmaz. Binaenaleyh ne köy
lünün ve ne de müteahhidin zarar görmesine ma
hal kalmamak ve hakkın tezahürüne meydan bı
rakmak için, müsaadei celilenize iktiran ederse, zatî 
bir mütalea olarak arzediyorum, Dahiliye, Adliye 
ve Nafıa müfettişlerinden mürekkep üç kişilik 
bir heyetin mahalline izamı ile tetkikat icrasını 
ve bu suretle bir şekli hal bulunmasını teklif ede
ceğim. Muhterem Erzincan Meb'usu Saffet B. ar
kadaşımızla beraber müştereken bir takrir takdim 
ediyoruz. 

Arzuhal Encümeni namına İbrahim B. (İspar
ta) — Efendim, Arzuhal Encümeni üç şekilden iki
sini tetkika kendisini salâhiyettar addetmemiştir 
ve bunun için de o hususta karar vermemiştir. 
Diğer hususat hakkında Mazhar Müfit Beyefendi
nin buyurduğu şekle encümen mütariz değildir, 
Heyeti Aliyeniz hakemdir. 

Reis — Takriri okuyoruz efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Encümen mazbatasında bildirdiği üzere, mese

lenin halli için ait olduğu makama havale edilme
si zımnında Meclisi Âli henüz bir karar ittihaz 
etmiş değildir. Binaenaleyh bu işin mahallinde 
tetkik ettirilmesi ve alınacak neticeye göre bir 
karara raptolunması için evvelemirde ait olduğu 
makama havalesini arz ve teklif ederiz. 

Denizli Erzincan 
Mazhar Müfit Saffet Ziya 

Reis — Takriri reyinize arzediyorum, nazarr 
mütaleaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Almı-

I yanJar ... Takrir nazarı dikkate alınmıştır efendim. 

2 — Yozgat Meh'usu Süleyman Sırrı Beyin, 
Yüzbaşı Ahmet ve Tahsil Memuru İbrahim Beyler 
hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 575 
ve 618 numaralı kararların Umumî Heyette müza
keresine dair 4/91 numaralı takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası fil 

Reis — Söz istiyen var mı ? 
Süleyman Sırrı B. ( Yozgat) — Efendim, Ar

zuhal Encümeni mazbatası okundu. 
Eğer Heyeti Cel il elerini tasdi etmezsem müsaade 

buyurulursa 335 senesinde Başvekâlet tarafından 
Meclisi Âliye gönderilen tezkereyi ve Millî Müdafaa 
Encümeninin mazbatasını aynen okuyayım, yok 

fi] 33 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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eğer buna lüzum yoksa maruzatımı dermeyan ede
yim. ( Okuyunuz sesleri ) . 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 
RİYASETİ CELÎLESÎNE 

Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden mevrut 
4 - VIII - 340 tarih ve 4529 numaralı tezkerede 
nakliye mülâzımı evveli olup Istanbulun işgal al
tında bulunduğu, esnada Millî Orduya muktazi 
eşya, cephane, esliha ve teçhizatı sairenin şevkinde 
fedakârane hidematı sebkeden Yozgatlı Ahmet Ağa 
( Şimdi sayei Cümhuriytte efendi ve terfi ederek 
bey olmuştur. ) bini Osman ( 309 -105 ) harbi 
umumî mütareke akabinde Reisi Cumhur Gazi Paşa 
Hazretlerile Anadoluya iltihak etmek üzere iken 
Paşayi Müşarüleyh Hazretlerinden telakki eyle
diği emir üzerine sevk memurluğu vazifesini ifa 
için Istanbulda kalmış idüği ve mumaileyhin işgal 
esnasında bin türlü müşkülât içinde istihkarı ha
yat ederek geceli, gündüzlü Millî Ordunun neva-
kısını ikmal için çalışmış, ve pek çok eşya, cephane 
ve malzemei saire sevketmiş ve guruplarda çalı
şanlar meyanında hidematı fedakâranesile temey-
yüz etmiş olduğu ve bu sevk işlerile meşgul iken 
İstanbul Hükümetince tahdidi sinne tabi tutula
rak ağustos 335 tarihinde tekaüt edilmiş olduğun
dan hidematı fevkalâdesine mebni terfii icra kılın-
madığı halbuki kendisi Gazi Paşa Hazretlerile 
Anadoluya geçmiş bulunsaydı Anadoludaki arka
daşları misil] i terfi edilmesi ve tahdidi sinne tabi 
tutulmaması tabiî idüği ve kendisi Istanbulda va-
zaifi mühimme deruhte ettiği halde mütekait bulun
ması terfiini temin edemediği bildirilmekte ve mu
maileyhin hidematı fedakâranesi pek aşikâr iken 
sırf daha evvel Anadoluya geçiri lmiyerek Istan
bulda vazife verilmiş olması yüzünden terfiden 
mahrum bırakılarak gadrini intaç ve hissi fedakâ-
risini yese inkılâp ettirmek muvafıkı hakku adil ola-
mıyaeağı beyanile Tokat Meb'usu Mustafa Beyin 
vaziyetinde olan mumaileyhin tekaüdünün yüzba
şılık rütbesi üzerinden icrası hususu izbar kılın
makta olmakla ona nazaran ifayi muktezasına 
müsaadei Devletlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Millî Müdafaa Encümeninin mazbatası da ayni 
noktayi terviç ediyor. Onu okumıyayım. 

Şimdi Meclisi Âlinin verdiği karar sudur: 
No. 95 
İstanbul işgal altında bulunduğu esnada Millî 

Orduya muktazi eşya, cephane, esliha ve teçhizatı 
sairenin şevkinde fedakârane hizmeti sebkeden ve 
1335 senesinde tekaüde sevkedilmiş olan Nakliye 
Mülâzimi Evveli Yozgatlı Ahmet Ağa bini Osmanın, 
yüzbaşılığa terfii suretile tekaüde ircaı, Heyeti U-
mumiyenin 19 - XI - 1340 tarihinde mün'akit doku
zuncu içtimainin ikinci celsesinde karargir olmuş
tur. ( Cilt: 9 - S. 26 ve Cilt: 10 - S. 327,372,374 j . 

Şimdi meseleyi izah edeyim. Bu zatı muhterem Ulu 
Gazimiz Mustafa Kemal Paşa Hazretlerile Anadolu

ya geçmek istedikleri vakit Istanbulda buna vazifei 
mahsusa tevdi buyurmuşlar, vazifesini ifa etmiş. Bu 
zat harekâtı milliye esnasında iki buçuk milyon ton 
mühimmat, esliha ve saire sevketmiştir. Bu zatın bu 
hizmet ve fedakârlığını hisseden istanbul Hükü
meti ve işgal kuvvetleri o zaman tahdidi sinni vesile 
ederek tekaüt etmişler ve kendisini hapis ve tevkif 
etmişlerdir. Buna rağmen bu zat yine hizmetinde 
devam etmiştir. Son zamanda vazifesini bitirdikten 
sonra Anadoluya geliyor. 

İşte Başvekâletin Meclisi Âliycolan inhasını oku
dum. Bu zatı istanbul Hükümeti tekaüt ettiği zaman 
32 senelik mülâzim imiş, burada şu kararla tekaüt 
ediliyor ve şimdi yüzbaşılık maaşı ile Millî Müdafaa 
Vekâleti kendisini istihdam etmektedir. Onun istir
hamı şudur: diyor ki; ben İstanbul Hükümeti tara
fından tekaüde sevkedildim. Bir mülâzimin yüzbaşı 
olması için 22 sene mülâzimlik vazifesi görmesi lâzım 
iken, ben otuz iki sene, yani 10 sene daha fazla hizmet 
ettim. Bana gerçi Büyük Meclis yüzbaşı maaşı veri
yor, fakat o vakit 32 senelik hizmetime son yedi 
senedenberi de yüzbaşılık müddeti zammedilirse 
kırk seneyi buluyor. Halbuki yine bana yüzbaşılık 
maaşı" vereceklerdir. Bana Meclisi Âli merhamet 
etti. Maaşımın yüzbaşılık maaşı üzerinden verilme
sini kabul etti. Şimdi Millî Müdafaa Vekâleti tekrar 
beni tekaüde sevkettiğinde kıdemli yüzbaşılık ile 
tekaüt etsin diyor. Arzuhal Encümeni, Millî Müda
faa Vekâletinin noktai nazarını sonyor. Vekâlet 
diyor ki: hakikaten bu adamın hizmeti çoktur. 
İstanbul Hükümeti tarafından tekaüt edildiği vakit 
yüzbaşılığa kesbi istihkak etmiştir. Fakat Meclis, 
mülâzim iken yüzbaşılıkla tekaüdüne karar verdiği 
vakit, karar mutlak zikredilmiştir. Meclisi Âlinin 
bununla alâkadar olmasından, Müdafaai Millîye 
Vekâleti bu işe bakmak imkânını görmiyor. Yani 
yine Meclis alâkadar olsun demek istiyor. Sonra 
Arzuhal Encümeni, Millî Müdafaa Encümeninin 
noktai nazarını almıştır. Müdafaai Milliye Encü
meni evet diyor; bu zatın yüzbaşılık üzerinden teka
üdü icra edilmiştir, şimdi kıdemli yüzbaşılık rütbesi 
üzerinden tekaüt maaşı almak istiyor. Bunun için 
de bu rütbede hizmeti sebketmek lâzımdır. 

Halbuki yüzbaşılık vazifesinde yedi senedenberi 
çalışıyor, elan burada istihdam ediliyor, ismi mü
tekait olmasına rağmen demek ki kıdemli yüzbaşı
lık üzerinden maaşa istihkak kesbediyor, vatanın 
müdafaası uğrunda bu kadar çalışan bir adamın 
hizmetini Meclisi Âli unutmamalıdır. 

Esasen sinni kemali bulmuştur. Bir az sonra ta-
mamile düşecektir. Demek ki verilecek maaşın yüz
başılık tekaüt maaşı değil, kıdemli yüzbaşılık maaşı 
olması lâzımdır. ( Doğru sesleri ) , Bu hususta ha
zırladığım takriri veriyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Mücahedei milliye esnasında istanbul Hükümeti 

ve işgal kuvvetleri tarafından hakkında tatbik olu
nan envai mezalim ve duçar olduğu mehalike göğüs 

i gererek mücerret vatanın selâmet, ve istiklâlini te-
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min için ve Ulu Gazinin emrile îstanbuldan Anado-1 
luya mühimmat ve levazımı harbiye şevkine memur 
edilip elyevm Müdafaai Milliye Nakliye Bölük Ku
mandanlığında mütekaiden müstahdem Yüzbaşı 
Ahmet Beyin tekrar tekaüde ircamda maaşının kı
demli yüzbaşılık maaşı üzerinden hesap edilerek 
verilmesine müsaade buyurulmasını arz ve teklif 
eylerim efendim. 

Yozgat 
S. Sırrı 

Maliye Vekil» Mustafa Abdülhalik B. (Çan
k ır ı )— Efendim; eskiden beri askerî terfilermu
ayyen bir kanuna müstenittir. Bu takrir kabul 
edilmeden evvel Millî Müdafaa Encümenine git
mesi ve orada tetkik edilmesi lâzımgelir. Aksi tak
tirde kanun hilâfında bir terfi kararı verilmek 
vaziyeti hasıl olur ki doğru olmasa gerektir. Na
zarı dikkati âlinizi celbederim. 

Muhittin Nami B. (Bitlis) — Efendim, Ahmet 
Beyin arzuhali geçen sene Arzuhal Encümeninden 
Müdafaai Milliye Encümenine gelmişti. Müdafa
ai Milliye Encümeni tetkik etti ve eldeki mevcut 
kanunlara nazaran Ahmet Beyin arzuhalini tasvip 
etmek imkânını bulamadı. Eğer Meclisi Âli bunu 
tecviz etmek arzusunda bulunursa kanun hilâfın
da bir şey yapılmış olur. Bunun da bir suistimal 
teşkil etmek ihtimali vardır. Ayrıca fevkalâde ola
rak bir maddei kanuniye şeklinde teklif edilme
si lâzımdır. Bendeniz talep ediyorum, Bunun Mü
dafaai Milliye Vekili Beyefendinin huzurile bura
da tetkik olunması lâzımdır. Böyle olmadığı tak
dirde Müdafaai Milliye Encümeninin vereceği ce
vap evvelce verdiği cevabın ayni olacaktır. Çünkü 
Müdafaai Milliye Encümeni bunu kıdemli yüzbaşı 
yapmak imkânını geçen sene bulamamıştı, bu ka
nunlar değişmemiştir. Bunlar esastır, ordumuzun 
temelidir Bunlara dokunmak doğru değildir. Mec
lisi Âli bu muameleyi tecviz etmese daha doğru 
olur 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim; Ve
kâletin bu zat hakkındaki noktai nazarının ne ol
duğunu arzettim. Arzuhal Encümeni mütalea so
ruyor. Vekâlet diyor ki : evet, bu zat mülâzım 
iken Meclisi Âliye müracaat ediyor. Meclisi Âli 
merhamet etmiş, kendisine yüzbaşılık maaşının 
tekaüt maşışı olarak tahsisine emir buyurmuştur. 
Bu zatın hizmeti çoktur, terfiine biz de taraftarız. 
Fakat Meclisi Âli bu şahıs ile alâkadar oldu ve 
mülâzımken yüzbaşılığa terfi ettirdi. Şimdi bu iş 
ile yine Meclisi Âli alâkadar olabilir. Meclisi Âli 
arzu ederse vazifesine hitam verildikten sonra kı
demli yüzbaşı olarak tekaüt maaşı verilmesini ka
rar altına alır. Vekâletin noktai nazarı budur. Bi
naenaleyh Meclisi Âli bu zatın kırk senelik askerî 
hizmetini ve vaktile vaki olan fevkalâde millî hiz
metini nazarı itibara alarak kıdemli yüzbaşı ma
aşının, tekaüt maaşı olarak verilmesine karar ver
mesini rica ediyorum. 

ihsan Paşa (istanbul) — Efendim, mevzubahs 
olan bu Ahmet Beyin hizmetleri hakikaten çok 

i büyük ve şayanı takdir olduğundan o zaman Gazi 
Hazretlerinin ve Başvekil îsmet Paşa Hazretlerinin 
arzularile terfii icap etmiştir. Fakat Bendeniz yine 
kanunun metnine nazaran bir şey arzedeceğim: Te
kaüt edilmiş zabitandan vekâlet, arzu ettiğini ve 
alâkadaranın arzusu da lâhik olduğu^ takdirde 
mütekait olarak hizmeti muvazzafada bulundurabi
lir. 

Ahmet Bey yüzbaşılıkla tekaüde sevkediliyor. 
Fakat hizmeti fevkalâdesinden dolayı ve lüzumuna 
binaen ve kendisinin arzusu üzerine hizmete alınmış
tır. Binaenaleyh bu gibi zevat geri hizmetlerde is
tihdam edilir. Halbuki terfi kanunu ve diğer ah
kâm; her rütbe için bilfiil kıt 'ada çalışmayı âmir
dir. Ondan maada mütekait zabitanın terfileri be
hemehal sefer ahkâmına tabidir. Bu nokta ve bu 
ahkâm nazarı dikkate alındığı takdirde hakikaten 
bu zat hakkında beslediğimiz arzuya rağmen bu 
muamelenin yapılması, yani kıdemli yüzbaşı olarak 
terfii imkânı yoktur. Muhittin Nami Bey arkada
şımızın söylediği veçhile böyle bir maddei kanuniye 
ile ayrıca bir muamele yapılması lâzım gelir. Ka
rarla muamele görmesine kanun manidir. 

Arzu buyurursanız maddeyi okuyabilirim. 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Görülüyor ki 

Meclisi Alî kararla değil, bunun bir kanun ile ya
pılmasını arzu ediyor. O halde bu Millî Müdafaa 
Encümenine havale buyurulsun, encümen bunun 
hakkında bir kanun yapsın getirsin. 

Millî Müdafaa Vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Efendim; Yüzbaşı Ahmet Efendinin arzuhalini Mil
lî Müdafaa Vekâleti Zat İşleri Şubesi tetkik ede
rek bunun tervicine imkânı kanunî bulamamıştır. 
Bu zat Meclisi Âlinin kararile mülâzimlikten yüz
başılığa terfi edilmiş ve tekaüdü icra edilmiştir. 

Binaenaleyh bunun bir derece daha mafevk 
rütbe maaşı ile yani kıdemli yüzbaşı olarak tekaüde 
şevkine imkân görülememiştir. Müdafaayi Milliye 
Vekâletinin, Arzuhal Encümenine bu husustaki 
yaptığı bir müracaat üzerine encümeni âliniz de 
talebini tervice imkân bulamamıştır, hüküm Heyeti 
Celilenindir. Mevzuatı kanuniyeye göre bu işin 
tervicine imkân yoktur. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim; bu Ahmet 
Efendinin kıdemli yüzbaşı olarak tekaüde şevkine 
kanunen imkân yoktur. Eğer pek fazla hizmet 
etmiş ise ikramiye verilir, bir kişi için kanun ya
pılmaz. Bunu ikramiye suretinde halletmek çok 
muvafıktır. 

Reis — Efendim; müsaade buyrunuz. Süley
man Sırrı Bey; tekliflerinin Müdafaayi Milliye En
cümenine tevdiini istiyorlar. Encümen şayanı mü
talea olup olmıyacağını tetkik etsin, diyorlar. Bu 
teklifi reye arzedeceğim, kabul buyrulursa encümene 
gidecektir, kabul buyrulmazsa mazbatayı reye 
arzedeceğim. 

Recep B. (Kütahya) — Süleyman Sırrı Beye
fendi, Meclisi Âlinin muayyen bir fikrini ifade et
mek kaydı ile takririn encümene gönderilmesini 
söylediler. Eğer Makamı Riyasetin noktai nazarı 
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da ayni ise ona göre reyler değişir. Çünkü Süleyman 
Sırrı Bey dediler ki ; terfi esasında Meclisi Âli 
müttefik gibidir. Bu tarzdş, mı reye konuyor, yok
sa encümenin bu baptaki bütün mütaleası kendi e-
linde olarak mı encümene gidecektir? bu, tavazzuh 
etmezse encümen söylenen kayit ile mukayyet imiş 
vaziyeti hasıl olur. 

Reis — Efendim; Makamı Riyaset bu mes'ele
nin bir daha encümende tetkik edilmek üzere encü
mene iadesini reye vazedecektir. Encümen bir kayit 
ile mukayyet değildir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Takririmin; 
Meclisi Âlinin fikrile mukayyet olarak encümene 
gönderilmesi reye vazedilsin. # 

Reis — Efendim;bir takrir daha verilmiştir: 

YÜKSEK EEÎSLÎĞE 
Hilafı kanun muamele ifasına imkân olmadığın

dan. mükâfatı naktiye itasını teklif ederiz. 
Konya Elâziz 
Fuat Tahsin 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan

kırı ) — Efendim; bunun için ayrıca bir kanun 
lâzımdır. Hidematı vataniye tertibinden bir şey ve
rilmek lâzım gelirse, onun hakkında bir kanun ter
tip edilmek üzere ait olduğu encümene havalesi lâ
zımdır. Deminki maruzatım, mevcut olan bu gün
kü kanuna nazaran askerî terfiin kararla mümkün 
olmadığı merkezinde idi. Eğer Meclisi Âli bir ikra
miye vermek istiyorsa mesele ait olduğu encümene 
gider ve teklif yapılır. Ya maaşı kesilir, başka maaş 
bağlanır veyahut maaşı ipka edilir, fazladan bir şey 
verilir. Fakat mutlaka bir kanunla olması lâzımdır. 
Bu işi kararla halletmemenizi rica ederim. 

Reis — Meselenin bütün esasatını tetkik etmek 
üzere Müdafaai Milliye Encümenine tevdiini Reyi 
Âlnize arzedeceğim. 

Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Süleyman S i m B. (Yozgat) — Tahsin Beyin 

takririle beraber. 
Reis — Pazartesi günü saat 14 te toplanmak 

üzere in'ikada nihayet verilmiştir. 

Kapanma saati: 14,45 



T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 32 
Cebelibereket Meb'usu Naci Paşa ile Ordu Meb'usu İsmail 
Beyin, Konyalı Başaralızade Mustafa imzalı istida hakkında 
Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 302 numaralı kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair 4/71 numarlı takriri ve 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

5- IV -1930 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Arzuhal Encümeninin 9 sayılı haftalık karar cetvelinin 13 üncü sayfasında yazılı 10 - II -1930 
tarih ve 302 numaralı Konyalı Başaralızade Mustafa Efendiye ait ve Ilgın Kazasının Ağalar bataklı
ğının kurutulması işine dair olan kararın Heyeti Umumiyede müzakeresine müsaade buyrulmasını 
teklif ve istirham ederiz efendim. 

Ordu Cebelibereket 
İsmail Naci 

14-V-1930 
Yüksek Reisliğe 

Ilgın civarinda, haritalarda saz denilen, Ağalar köyü bataklığının kurutulması için, Konyadan 
Başaralı oğlu Mustafa Efendiye evvelce Konya vilâyeti tarafından verilmiş olan müsaade ve imtiyaz 
işi hakkında, Yüksek Meelis Arzuhal Encümeninin 10 şubat 1930 tarihli kararının Umumî Heyette 
müzakeresi için, Ordu Meb 'usu İsmail Beyefendile müştereken vaki olan: 

A - Teklif ve müracaatımız mezkûr kararın tevzii tarihi olan 20 şubattan itibaren 44 üncü günde 
olmuş isede, 20 şubat perşembe günü Yüksek Meclis Ramazan Bayramı vesilesile 8 mart cumartesi 
gününe kadar 15 gün için tatil buyrulmuş olduğundan, mezkûr teklif ve müracaatımızın 44 gün
den bu 15 günün tenzilile kalan 29 gün içinde, yani dahilî nizamnamenin 57 inci maddesi mucibince 
bir ay içinde, yapılmış olduğuna dair karar ittihaz buyrulmasını; 

B - Bu bataklığın kurutulması, civarındaki bir kaç köyün sıhhati noktasından sıhhiye umurunca 
ve feyizli yeni arazi kazanılması noktasından nafıa* umurunca memlekete faideli olacağından; başlanıl
mış ve büyük bir kısmı yapılmış olan bu hayırlı işin geri kalmaması için ve filen hiç bir muktedir 
rakibi olmıyan müteşebbis Başaralı Mustafa Efendinin mağdur ve mutazarrır olmaması için, müsaa
de ve imtiyazda şekle ait kusur ve noksan varsa bu cihetlerin bütün mesele ile beraber hallinin- vilâye
tin iş'arı veçhile - Konya vilâyetine havale edilmesine dair karar ittihaz buyrulmasını; 

C - Ve bu esaslara göre maslahatın tekrar Arzuhal Encümenine tevdi buyrulmasını istirham 
ederim. 

Cebelibereket 
Naci 



- 2 — 
Arzuhal Encümeni mazbatası 

8-1- 1931 

Riyaseti Celileye 

Konya Vilâyetine merbut Ilgın Kazasının Ağalar köyü bataklığının kurutulması için meclisi ida-
rei vilâyetten ruhsat alan Konyalı Başaralızade Mustafa Efendi ile mezkûr bataklık civarında köyler 
halkının meclisi umumii vilâyetten aldıkları kurutma ruhsatiyesi münasebetile yıkan ihtilâf Meclisi 
Âliye aksederek köyler halkı lehine muhakemat encümeni tarafından 12 - I I I - 1341 tarihinde verilen 
karar Heyeti Umumiyeden geçerek kesbi kat'iyet etmiştir. Bilâhara mumaileyh Mustafa Efendi mağ
duriyetinden bahisle tekrar Meclisi Âliye müracaatve yine delâile göre meselenin yeniden tetkikini la
le]) etmiş olmasına mebni iddiası varit görülemiyerek muhakemat encümeninin vermiş olduğu kararın 
tağyirine mahal olmadığına encümenimizce 2 - IX - 1929 tarih ve 464 numara ile karar verilmiştir. 

İşbu kararın Heyeti Umumiyede müzakeresi talebine dair azayı kiramdan iki zatın takriri üzerine 
Heyeti Umumiyenin 29 - V - 1929 tarihindeki içtimaında yapılan müzakerede encümenimizin kararı 
kabul buyurularak kat'iyet kesbetmişti. 

Cebelibereket Meb'usu Naci Paşa ve Ordu Meb'usu İsmail Beyin 10 - II - 1930 tarih ve 302 numa
ralı encümen kararının Heyeti Umumiyede müzakeresi talebine dair müşterek takriri encümene hava
le edilmiş ve yapılan tetkikatta nizamnamei dahilinin elli yedinci maddesi mucibince müddeti muay-
yenesinden 16 gün sonra verilmiş olan mezkûr takririn müruru zamana tabi olduğuna ve binaenaleyh 
encümen kararının katiyet kesbettikten sonra yeniden müzakeresine imkân görülmediğine dair tan
zim olunan mazbata Yüksek Riyasete takdim olunmuştu. 

Cebelibereket Meb'usu Naci Paşanın 14 mayıs 1930 tarihinde vermiş olduğu ve müruru zaman ol
madığına ve Başaralızade Mustafa Efendiye ait dosyanın Konya Vilâyetine gönderilerek meselenin 
oraca halline dair vermiş olduğu takrir Heyeti Celilece müzakere edilerek müruru zaman olmadığı 
kabul buyrularak encümenimize havale edilmiştir. 

Binaenaleyh bu müzakereye ait Meclisi Âli zabıtlarının tetkikinden anlaşıldığı veçhile mezkûr tak
ririn yalnız müruru zaman olmadığına dair olan fıkrası kabul edilerek imtiyazda şekle ait kusur ve 
noksan varsa bu cihetlerin bütün mesele ile beraber halli için ait olduğu makama havale edilmesine da
ir olan fıkrası meskût geçilmiş olmasına ve esasen mezkûr takririn aksamı sairesi encümenimizce şaya
nı kabul görülmemekle beraber hususatı mezkûrenin Heyeti Umumiyece müzakeresi zımnında işbu maz
batamız bittanzim takdim kılındı. 

Reis M. M. Kâtip 
Ordu Muğla Balıkesir Âza Âza Âza 

A. Şevket Mezun M.Emin Ferit Abdürrezzak Kemal 
Âza Âza Âza 

Giresnu Sivas Amasya 
A. Şevket Nazif 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Karar No 643 
Esas No 4/71 



Sıra No 33 
Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Yüzbaşı Ahmet ve 
Tahsil memuru İbrahim Beyler hakkında Arzuhal Encüme
nince ittihaz olunan 575 ve 618 numaralı kararların Umumî 

Heyette müzakeresine dair 4/91 numaralı takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Arzuhal Encümeninin 10 - XII -1930 da tevzi olunan 16 numaralı haftalık mukarrerat cetvelinin 
43 ve 73 inci sayfalarında münderiç ve Yüzbaşı Ahmet ve Tahsil Memuru İbrahim Efendilere ait 
ve 575,618 numaralı kararları Heyeti Umumiyece tetkik olunmak üzere mazbatalarının tanzimi zım
nında Arzuhal Encümenine tevdiini teklif eylerim. 

13-XII-1930 Yozgat 
8. Sırrı 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 8--1 --1930 

Karar No 893 
Esas No 4/91 

Yüksek Riyasete 

Ankarada Tahmil ve Tahliye Bölük Kumandanı Nakliye Yüzbaşı Ahmet Efendinin tekaüt meselesi 
hakkında Arzuhal Encümeninin 14 - V -1930 tarih ve 575 numaralı vermiş olduğu kararın Heyeti 
Umumiyece tetkiki teklifine dair Yozgat Meb'usu Süleyman Sırrı Beyin Yüksek Riyasete takdim kı
lınan 13 - XI I -1930 tarihli takriri encümenimize tevdi edilmiş, olmakla keyfiyet tetkik ve tezekkür 
olundu. 

Encümen kararında zikredildiği veçhile mumaileyh Ahmet Efendinin vatanî vazifesini ifa husu
sunda gösterdiiği liyakat her türlü takdire lâyik olduğu ve bu cihet Heyeti Umumiyenin 12 - IX - 340 
tarihinde mutlak olarak vermiş olduğu ve yüzbaşılığa terfiile bu rütbe üzerinden tekaüdünün icrası 
tensip buyrulmak suretile de sabit olduğundan ve yalnız Heyeti Celilenin müttehaz kararının sara-
hatına karşı kıdemli yüzbaşılık üzerinden tekaüdüne imkân olmadığı hakkında Arzuhal Encümeninin 
geçen içtima senesinde vermiş olduğu sureti bağlı kararın tağyirine imkân olmadığından Heyeti Celi
lenin nazarı tasvibine arzına karar verildi. 

Ar. En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Ordu Muğla Balıkesir Gazi Antep Kocaeli 

A. Şevket Nuri M. Emin Ferit Kemal 

Âza Âza 
Amasya Mardin 
Nafiz Abdürrezzak 



•I Arzuhal verenlerin 
adı, sanı ve otur

dukları yer 
Arzuhal hulâsası Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

893 Ankarada Tahmil Tah
liyede Bl. K. Nakliye 
Yüzbaşı Ahmet Ef. 

rekaüt muamelesi hak
kında 

Nakliye yüzbaşılarından Ahmet imzasile Yük
sek Reislik makamına sunulan arzuhal Encümeni
mize gönderilmiştir . 

Dileği: 
Kıdemli yüzbaşılıktan tekaüde şevki icap eder

ken kıdemsiz yüzbaşılıktan tekaüde sevkolunduğu 
cihetle hakkının korunmasını istemekten ibaret
tir. 

M. M. V. ine yazılan tezkereye gelen karşılıkta: 
335 senesinde tekaüt edilmiş olan mumaileyhin 

millî emellerin husulü lehinde fevkalâde hizmetle
rine mükâfaten mütekaiden müstahdem iken 19 -
XI -1340 tarihinde B. M. M. ince yüzbaşılığa terfi 
edildiği ve o tarihte kıdemli yüzbaşılık müddeti 
olan 22 seneyi fazlasile ikmal etmiş bulunmakta 
idisede B. M. M. ince ittihaz buyrulan karar yüzba
şılığa terfii dairesinde bulunduğundan kımedli yüz
başılığı hakkında bir muamele yapılmadığı ve bu 
bapta Meclisi Âlice tetkikat icrası lâzım geleceği 
bildirilmiştir. 

Bu bapta mütaleası sorulan M. M. Encümenin
den gelen mazbatada da: 

Kıdemli yüzbaşılık maaşına müstehak olmak 
için yüzbaşılıkta bulunmuş olmak lâzım gelip mu-
jmaileyh ise Meclisi Âlice hidematma mukabil bir 
lütuf olmak üzere yüzbaşılığa terfian tekaüdü icra 
edilmiş olduğundan, kıdemli yüzbaşılık maaşile 
tekaüdiye tahsisine imkân görülmemiş olduğu bil
dirilmiştir. 

îcabı söyleşildikte: 
Arzuhali veren Ahmet Efendinin vatanî hiz

metleri her türlü takdire seza ise de B. M. M. inin 
12-IX-1340 tarihli karan mutlak olarak yüzba
şılığa terfiile bu rütbe üzerinden tekaüdünün icra
sını amir bulunduğuna göre kıdemli yüzbaşılık 
üzerinden tekaüt muamelesinin tashihine kanunî 
imkân bulunmadığının kendisine anlatılmasına ka
rar verildi. 

Karar No K. tarihi 
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