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kararı tefsiri ittihazına dair Başvekâlet tez
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i MUzakerat Saat : 14,30 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Efendim, celseyi küşad ediyorum. 

lı — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

ON ÜÇÜNCÜ İÇTİMA 

8 Kânunuevvel 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 
Hasan Beyin riyasetleriyle kuşat edilerek zaptı 

sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Şark İstiklâl Mahkemesi azalığı için yeniden in
tihap icra edildi. 

27 Eylül 1339 tarihli kanunun askeri tekaüt ve 
İstifa Kanunu mucibince icra edilecek muharebe za-
maimin mütedair maddesinin istiklâl muharebesi es

nasında Anadolu haricinde milli hidematta istihdam 
edilenlere şamil olup olmadığının tefsiri hakkında 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası müzakere ve 
bu bapda verilen takrirlerle Encümene iade olundu. 

Yol Mükellefiyeti Kanununun birinci ve on bi
rinci maddelerinin tefsiri hakkında Nafıa Encüme
ni mazbatası müzakere ve tadilen kabul edildikten 
sonra Şark İstiklâl Mahkemesi Azalığına Kocaeli Me
busu İbrahim Beyin intihap edildiği bittebliğ Pazar
tesi gün içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütaala 
var mı? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık aynen kabul edil
miştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Avukat Kanununa bir madde tezyili hak

kında kanun lâyihası. (1/1009) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Ceza Kanununun mevkii meriyete vatına 

müteallik kanunun 27 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası. (111010) 

REİS — AHiye Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyetinin 1927 
senesi bütçe kanun lâyihası. (1/1011) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — Seyrisefain idaresinin 1927 senesi bütçe ka
nunu lâyihası. (1/1013) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine gönde
riyoruz. 

5. — Milli matbaa ve şubelerinin devlet matbaa
sı şeklinde sureti idaresi hakkında kanun lâyihası. 
(1/1012) 

REİS — Maarif ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine gönderiyoruz. 

Teklifler 
/. — Kırklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin, ço

cukların umumi sinema mahallerine gitmelerinin me
ni hakkında teklifi kanunisi. (1/601) 

REİS — Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 
Tezkereler 

/. — Bir zatın hamil olduğu istiklâl madalyası 
şeridinin kırmızıya tahvili hakkında Başvekâlet tez
keresi. (3/822) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Maliye Vekâleti Sabık müsteşarı Zekâi Beyin 
istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında (3/823) numa
ralı, 60 zatın istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında 
(3/824) numaralı, 4 zatın istiklâl madalyasiyle taltif
leri hakkında (3/825) numaralı, 112 zatın istiklâl ma
dalyasiyle taltifleri hakkında (3/826) numaralı, Şev
ket Efendinin istiklâl madalyasiyle taltifi hakkında 
(3/827) numaralı beş kıta Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Aydın demiryolu idaresiyle hükümet ara
sında münakit şartnameye nazaran mezkûr idare-
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nin belediye vergi ve resimlerinden dahi istisnası ı 
icap edip etmeyeceğinin tefsiri hakkında tezkerenin 
iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/828) 

REİS — Okunacak. 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Nafıa Vekâletinden yazılan 23 Teşrinisani 1926 
tarih ve 3531/8137 numaralı tezkerede Aydın De
miryolu idaresinin belediye vergi ve resimlerinden da
hi istisnası icap edip etmeyeceğinin tefsiri hakkında 
21 Ağustos 1926 tarih ve (6/3243) numara ile Riya
seti Celilerine takdim edilmiş olan tezkerenin yeni
den tetkikat icra edilmek üzere istirdadına lüzum I 
gösterilmiştir. 

Mevzubahis tezkerenin iadesine müsaade buyurul-
masını rica ederim efendim. 

8 Kânunuevvel 1926 
Başvekil 
İsmet 

REİS — İade ediyoruz efendim. 
4. — Hudut kıtaatiyle jandarma alaylarının ve 

jandarma efrat mekteplerinin usulü iaşesi hakkındaki 
kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkere
si. (3/829) 

REİS — Okunacak. 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

23 Kânunuevvel 1926 tarih ve (6/180) numaralı 
tezkereye zeyildir : 

Dahiliye Vekâletinden yazılan 28 Teşrinisani 
1926 tarih ve (6/18Ö) numaralı tezkerede hudut kıtaa
tiyle mıntıka jandarma alaylarının ve jandarma ef
rat mekteplerinin usulü iaşesi hakkındaki kanun lâ
yihası istirdadına lüzum gösterilmektedir. 

Muktezasının ifa ve inhasına müsaade buyurulma-
sını rica eylerim efendim. 

9 Kânununevvel 1926 
Başvekil 

İsmet 

REİS — İade ediyoruz efendim. 
5. — İstiklâl madalyası kanununun birinci mad

desinin muaddil kanunun ikinci, maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/830) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine hayale 
ediyoruz. 

6. — İnhisara tabi barut ve sair mevaddı infila-
kiyenin gümrük rüsumu hakkında bir kararı tefsiri it
tihazına dair Başvekâlet tezkeresi. (3/831) I 
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REÎS — Kavanini ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

7. — Ziraat Bankası hisse senedatının damga rü
sumundan muaf olup olamayacağının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi. (3/822) 

REİS — Kavanini ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

8. — Pertol ve benzin inhisar idaresinin senelik 
hesabı kati cetvellerinin takdim olunduğuna dair Baş
vekâlet tezkeresi. (3/833) 

Mazbatalar 
1. — Ordu Mebusu Recai Bey ve rüf e kasının, İs

tanbul havagazı şirketi hakkında Nafıa Encümeni ile 
Nafıa Vekâleti arasında mütehaddis ihtilafı nazaran 
halline dair takriri ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen me
murin hakkındaki 26 Mayıs 1926 tarihli kanunun 4 
ncü maddesinin tefsirine dair (3/806) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye müşterek En
cümenleri mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Efendim, bu lâyihanın bugün müstacelen müza

keresini Afyon Mebusu Sadık Bey bir takrirle teklif 
ediyorlar, takrir okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin on beşinci numarasındaki Dahiliye 

ve Adliye müşterek Encümenleri mazbatasının bu
gün kıraat ve müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

13 Kânunuevvel 1926 
Afyon 
Sadık 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

3. — Bir zatın takdirname ile taltifi' hakkında 
(3/367) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Var, okunacak : 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 
Müdafaai Milliye Vekâletinden yazılan 13 Ey

lül 1926 tarih ve muamelâtı zatiye 2309 numaralı 
tezkerede, istiklâl harbinde '23 ncü fırka 69 ncu 
alay 11 nci bölükde müstahdem iken Afyon ve Dum-
lupınar muharebelerindeki fevkalâde hizmetlerine bi
naen 31 Ağustos 1338 tarihinde ihtiyat mülâzımı ev-
velliğine terfi ettirilen ve mülâzımı sanilik nasbinin 
12 Nisan 1338 olmasına nazaran garp cephesince 
fevkalâde terfiler için kabul edilmiş olan bir sene 
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müddeti ikmal etmediği anlaşılan Erganimadenli Ali 
Rıza Efendi Mehmet Ali (25029) nin, mevzubahis hi-
dematına mükâfaten takdirname ile taltif edilmek 
üzere, terfii vakiin keenlemyekün addi 21 Eylül 1339 
tarihinde tasdiki âliye iktiran etmiş olmasına mebni, 
takdirname ile taltifi esbabının istikmalini rica ede
rim efendim. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Riyasete 
İstiklâl harbinde Afyonkarahisar ve Dumlupınar 

muharebatındaki fevkalâde hizmetine mükâfaten ih
tiyat mülâzımı evvelliğine terfi ettirilmiş iken mülâ
zımı sîani nasbinin yeni olması hasebiyle terfii keen
lemyekün addedilen, Erganili Memiş oğlu Ali Rıza 
Efendinin takdirname ile olsun taltifi Başvekâletin 16 
Eylül 1926 tarihli ve (6/3710) numaralı tezkeresiyle 
inha olunmaktadır. 

Keyfiyet müzakere olundu. Her iki meydan mu
harebesinde fevkalâde ibrazı hizmet ettiği Müdaf&ai 
Milliye Vekâletince tasdik olunan ihtiyat mülâzımı 
sanisi Ali Rıza Efendinin terfii kabil olamamasına 
mukabil tadirname ile taltifi Encümenimizce elzem 
görülmüştür. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Namına 

Afyon Kocaeli 
İbrahim 

Kâtip Aza 
Kocaeli Afyonkarahisar 
İbrahim Musa Kâzım 

Aza Aza 
Ertuğrul Ordu 

Rasim Recai 
Aza 

Siverek 
Kadri 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri.) Mü
dafaai Milliye Encümeninin mazbatasını reyi âlinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

4. — Damga pulları küsuratının kuruşa iblâğına 
mütedair hükmün pullarına da teşmili hakkında 

(1/1003) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — Seyrisefain idaresinin 1926 senesi bütçe

sine tahsisatı munzamma itası hakkınca (1/1005) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei fyfaliye Encüme
ni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. . ' 

6. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa 
bir madde tezyili hakkında (1/990) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

7. — Jandarma ve jandarma namzetleri ile hu
dut kıtaatı silâhendazlarının usulü iadeleri hakkında 
(1/1004) numaralı kanun lâyihası ve dahiliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
MÜNİR BEY (İzmir) — Efendim, bu; onuncu 

maddede iadesi talep olunan lâyihai kanuniyedir zan
nederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim, aynı değildir ,bu başka meseledir. 

REİS — Efendim on numarada iadesi talep olu
nan lâyihanın aynı değildir. O, jandarma mektepleri
nin usulü iaşesi hakkındadır. Halbuki bu, silâhen-
dazların usulü iaşesi hakkındadır. 

Takrirler 
1. — Urfa Mebusu Refet Beyin, hizmeti maksu

reye tabi muallimlerin dokuz aylık yazifei askeriye
lerini iki senede ifa etmelerine dair \olan teklifi ka
nunisinin iadesi hakkında takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Hizmeti maksureye tabi muallimlerin dokuz aylık 

vazifei askeriyelerini iki sene de ifa: etmelerine dair 
olup maarif ve Müdaafaai Milliye : Encümenlerinde 
bulunan teklifi kanunimi tadilen takdim etmek üze
re iadesini istirham eylerim efendim. 

13 Kânunuevvel 1926 
Urjfa Mebusu 

Refet 
REİS — Efendim geri alıyorlar iade edeceğiz. 
2. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, be

lediye kanunu lâyihasının bir an evvel meclise şevki 
hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediypruz. 

49 — 
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3. — MÜZAKERE 

/. — Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen memu
rin hakkındaki 26 Mayıs 1926 tarihli kanunun dör
düncü maddesinin tefsirine dair (3/806) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Adliye müşterek En
cümenleri mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İstilâya maruz kalan menatıkta memur iken tah

vil suretiyle tayin edilen veyahut istilâ menatıkında 
mahza Kuvayı Milliye Teşkilâtına hizmet maksa-
diyle memuriyet kabul ederek, harekâtı fiiliyeleriyle 
izhar eyledikleri kati vesaik ile tahakkuk eden me
murlar hakkında mücadelei milliyeye iştirak etme
miş olan memurine ait (26 Mayıs 1926 tarih ve 854 
numaralı kanunun dördüncü maddesi ahkâmının tat
bik edilip edilmeyeceğinin tayin ve tefsiri hakkında 
Dahiliye Vekâletinden yazılan) 8 Teşrinisani 1926 
tarih ve 5744 memurin numaralı tezkerenin musaddak 
sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

8 . 1 1 . 1926 
- Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen memurin hak

kındaki 26 Mayıs 1926 tarih ve 854 numaralı kanu
nun dördüncü maddesi : İstilâya maruz menatıkta, 
işgalin vukuundan sonra tayin edilecek vazife ka
bul eden Vali, mutasarrıf, kaymakam ve mahallin za
bıta âmirleri sureti mutlakada hidemat ve müessesatı 
devlette istihdam edilmeyeceği sarahatini ihtiva etmek
tedir. 

istilânın vukuu zamanında vazife başında ilken 
'istilâ mıntıkasında diğer bir vazifeye tayin edilen 
veyahut istilâ mıntıkası içinde yeni bir vazife kabul 
elden 'bazı memurin vardır İki bunların, hayatlarını 
istihkar ederek Kuvayı Milliye Teşkilât ve esasatı-
na yardım eyledikleri ve bundan dolayı da düşma
nın takihat ve muhakematına maruz kaldıkları vesa
iki resmiye ile tahakkuk etmiş ıbulunimasına rağmen 
kanun mutlaklyet ifadesi karşısında kendileri hide-
malt ve ımiüessesaitı devlette 'istihdam olunmamak ka
rarı ile mahkûmiyete duçar olmaktadırlar. 

[Halbuki vazı kanunun maksadı, bu kısım afif ve 
nezih memurları istihdaf ötmek olmadığı aşikardır. 
Şu ikaldar ki muiblakiyet ifâdesinin, (maksadı kamun ile 
tevhit ve telifi 'bir tesir mahiyetinde 'olduğundan is-
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tilâya maruz kalan menatıkta memur iken tahvil sure
tiyle tayin edilip veyahut liıstlilâ nıenatikında mücer
ret Kuvayı Milliye Teşkilâtına hizmet maksadı ile 
memuriyet kalbul edip de bu maksatlarını harekâtı 
fiiliyeleri ile izhar eyledikleri vesaik katiye ile tahak
kuk eden memurların marelarz kanunun dairei şü
mulüne alınıp alınımayacaklarının tefsiren halli 
zımnında muktezasının İfasına müsaidei celilei fabi-
•manelerinıinl istirham eylerim efendimi. 

REİS — Efendim, bu meselenin demin müsta
cel en müzakeresini kalbul (buyurmuştunuz. Fakat ta
bı ve tevzi edilmemiştir. 

TALAT BEY (Ardahan) — Ufak bir şeydir. Ya
zarız efendim (muaftık sesleri). 

REİS — Efendim; yalnız bir fıkrai tefsiniyediir 
arzu buyurursanız okuyalım, (okunsun sesleri.) 

Müşterek Encümen Maızba-tası 
Mücadelei milliyeye İştikak etmeyen memurlar 

hakkındaki kanunun dördüncü maddesinde «işgalin» 
vukuundan sonra tayin edilerek vazife kabul eden 
vali, mutasarrıf", kaymakam ve zalbıta âmirleri dev
let hizmetinde ve müessesatında istihdam olunmaz
lar» denilmekte olmasına nazaran işgalden evvel bu 
gi'bi mahallere tayin edilmiş olup vazife ifa ederken 
işgalden sonra tahvil suretiyle başka 'mahalle nak
ledilen memurlara bu madde hükmünün şamil olup 
olmayacağı ve İstilâ menatrkında mahza Kuvayı Mil 
üye Teşkilâtına hizmet maksadiyle memuriyet kalbul 
ederek bu maksatlarını harekâtı fiiiyeleriyle ispat 
etmiş olanların bu madde hükmünden istisnaları lâ
zım gelip gelmeyeceği hususatında tereddüt edildi
ğinden keyfiyetıin tefsiri hakkında Dahiye Vekâle
tinin işarına atfen Başvekâleti Celileden mievrut ve " 
Heyeti Umumiyeden müşterek Encümene muhaıvvel 
tezkere tetkik ve mütalaa olundu. 

Esasen memuriyetin devamından ibaşka hir şeyi 
olmayan tahvil her halde iptidaen tayin dıemek ol
mayacağından hu kabil mfemurînin kanunun dördün
cü maddesinin daıirei şümulüne ithal edlilmemesi ke-
zaliik istilâya maruz menatıkta mahza Kuvayı Mil
liyeye hizmet maîksadiyle vazife kalbul edip Ru/vayı 
Milliye lehinde çalışan ve hu mesaîlerini hükümetli 
ımiMiyece şayanı kabul vesaiki mutebeneye iktiran 
ötltiren memurların bu madde 'hükmünden istisna
ları vazıı kanunun İstihdaf ettiği gaye rnuktezasından 
bulunduğu Encümence karargir olmuş ve bu husus-

EDILEN MEVAD 
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ta Ikabul edilen fıkrai tefsiıriye 'dahi zinde tespit edil
miş olmaık'la Heydti Umum'iyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

Dahiliye 've Adliye müşterek 
Encümenleri Reisi 

Mazlbata Muharriri 

Musa Kâzim 

Aza 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Haımü 

Aza 
(Konya 

Tevfilk Fikret 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Çorum 

Aza 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Saruıhan 

Kemıai 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi Bey 
imza esnasında 'bulunamamıştır. 

FIKRAİ TEFSİRİYE 

Kanunun dördüncü maddesindeki «Tayin edilerek 
vazife kabul eden» fıkrasının hükmü iptidaen tayin 
mahiyetinde olup temadii vazife demek olan tahvili me
muriyete teşmil edilmez. 

Kezafilk IMlâya m)aruz menatılkta maıhza Kuvayı 
Milliye Teşkilâtına hizmet maksadiyle vazife kabul 
edipde bu maksatları hükümeti milliyece kabule şayan 
vesaiti katiye ve mutebere ile sabit olanlar kanunun 
'dördüncü mıakkfesi şümuJündlen hariçtir. 

REİS — Efendim, mütalaa var mı? (hayır sesleri) 
o halde aynen reye vaz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin ikinci ve üçüncü numarasın-
daki kanunlar elyevm Encümenlerden gelmemiştir. 
Dördüncü maddesinin müzakeresine geçiyoruz. 

2. — Ankara Otomatik Telefon Kanununa Bir 
Madde Tezyili Hakkında (1/986) Numaralı Kanun 
Lâyihası ve Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti ' 
Adet 

6 Lef 

3292 2 
22 Ağustos 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Ankara Otomatik telefon Kanununun yedinci 

maddesine zeyl edilmek üzere Dahiliye Vekâletince 
tanzim edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 28 Temmuz 
1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip olunan kanun lâyihası takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ile reisi sanisinin 

ikametgâhlarına vazı lâzım gelen meccani telefonlar 
hakkındaki merbut lâyihai kanuniyenin müstacelen 
müzakere ve kesbi kanuniyet etmesine delaleti devlet
lerini istirham eylerim efendim. 

5 Haziran 1926 
Dahiliye Vekili 

Cemil 
Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 
Posta ve Telgraf Encümeni 6. 12. 1926 

1 Karar Numarası 
1/986 kayıt numarası 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Ankara Otomatik Telefonununa ait 876 numara
lı Kanunun yedinci maddesinin Erkâm Harbiyei Umu
miye Reisi ile reisi sanisinin ikametgâhlarına meccani 
telefon postası vazı hakkında bir madde tezyiline 
dair Başvekâleti Celilenin (6/3292) Numaralı ve 22 
Ağustos 1926 tarihli tezkeresi ve merbutu lâyihai ka
nuniye, Encümenimizin 6 kânunuevvel 1926 tarihli 
içtimaında tetkik ve müzakere olundu: 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ve reisi sanisi 
ikametgâhlarına meccani otomatik telefon postası 
vazı muvafık görülmüş ve teklif olunan lâyihai ka-
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nuniye tadilen atide arz olunmuştur. 
Posta ve Telgraf Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Namına 
Trabzon 
Abdullah 

Kâtip Aza 
Hilmi 

Aza Aza 
Ziya İbrahim 

Aza 
Blaziz 

Mustafa 

Hükümettin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — 876 numaralı Ankara otomatik tele
fon kanununun yedinci maddesindeki meccani tele
fon postası vaz edilecek ikametgâhlar meyanıma Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi ile reisi sanisinin ha
neleri de dahildir. 

Madde 2. — Bu Kanunun icrasına Dahiliye Ve-
fkiîi. memurdur. 

Madde 3. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

28 Temmuz 1926 
Başvekili Adliye Vekâleti Vekili 

ismet Recep 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye: Vekıili 

Recep İhsan Bey 
İmzada 'bulunmadı 

Dahilîye Vekili Hariciye Vekili 
Cemil Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Mustafa Necati 

Nafıa Vekâleti Vekilli Ziraat Vekâleti Vekili 
Mustafa Necati Mustafa Rahmi 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekâleti Vekili 
İhsan Bey 

İmzada bulunmadı 

Posta ve Telgraf Encümenıinin Tadilli 
30 Mayıs 1926 Tarihli ve 876 Numaralı Ankara Oto
matik Telefon Kanununun Yedinci Maddesinin Ta

diline dair Kanundur. 
Bininci Madde — 876 numaralı Ankara otoma

tik telefon kanununun yedinci maddesi âtide yazıldı
ğı veçhile tadil edilmiştir. 

«Yedinci Madde — Atide muharrer şebeke dahi
linde bulunan yerlere konacak telefon postalarından 

yalnız dahilî tesisat masarifi alınır. Mükaleme ücre
ti ve haricî tesisat masrafı alınmaz. 

Büyük Millet Meclisine on beş, Riyaseti Cum
hur, Divanı Muhasebat, Beher vekâlet için azamî al
tışar ve müstakil müdiriyeti umumiyeler için dör
der. 

Büyük Millet Meclisi. Reisinin, başvekilin, Vekil
lerin, ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ile Reisi-
sanisinin, Divanı Muhasebat Reisinin, müsteşarların 
ve müstakil müdiri umumilerin Riyaseticuımhur ve 
Başvekâlet Kalemli Mahsus Müdürlerinin hanelerine 
birer. 

Umuru itfaiye için üç (mahallerini şeremaneti ta
yin eder). 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ NAMINA 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — E;fendim, bunun 
müstacelen müzakeresi hükümetin teklifinde mevcut
tur. Buna Encümen de iştirak ediyor. 

REİS — Efendim, Ankara otomatik Telefon Ka
nununa bir madde tezyili hakkındaki lâyihanın müs
tacelen müzakeresini hükümet ve Encümen teklif edi
yor. Müstacelen müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Ankara Şehird Otomatik Telefon Kanununun Yedin

ci Maddesinin Tadiline Dair Kanun. 
Birinci Madde — 876 numaralı Ankara otoma

tik Telefon Kanununun yedinci maddesi âtide yazıl
dığı veçhile tadil edilmiiştıir. 

«Yedinci Madde — Âtide muharrer şebeke dahi
linde bulunan yerlere konacak telefon postalarından 
yalnız dahilî tesisat masarifi alınır. Mükaleme ücre
ti ve haricî tesisat masrafı alınmaz. 

Büyük Millet Meclisline on beş, Riiyaseıtieumhur, 
Divanı Muhasebat, beher Vekâlet için azamî altışar 
ve mustaikil müdiriyeti umumiyeler için dörder. 

Büyük Millet Meclisi Reisimin, Başvekilin, Vekil
lerin ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ile Reisi 
sanisinin, Divanı Muhasebat Reisinin, Müsteşarların 
ve müstakil Müdiri Umumîlerin, Riyaseticumıhur ve 
Başvekâlet Kalemi Mahsus Müdürlerinin hanelerine 
birer. 
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Umuru itfaiye için üç (mahallerini Şehremaneti 
tayin eder). 

REİS — Birinci madde hakkında mütalaa var 
mı? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Birinci madde kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
takririmiz vardı, okunmadı. 

REİS — Takrir üçüncü madde okunduktan son
ra gelmiştir. 

Efendim, kabul buyuruları ikinci maddeye zeyl 
olarak (mebus evlerine) fıkrasının ilâvesini Bozok 
Mebusu Süleyman Sırrı Bey bir takrirle teklif et
mektedir. Bu takriri nazarı mütalaaya alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı mütalaaya almayanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı mütalaaya alınmamıştır. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
©1 kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Dinî ve Millî Bayram günlerinde istimal 
edilecek Hilâliahmer şefkat pulları hakkındaki kanu
nun birinci maddesindeki «adî mektuplar» kaydının 
kart postallara da şâmil olup olmadığının tefsirine 
dair (3/758) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Posta 
ve Telgraf Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 
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* Sıra Numaran : 18 
Dini Ve Millî Bayram Günlerinde îstimal Edilecek 
Hilâ'M'ahmıer Şefkat Pulları Hakkımdaki Kanunun 
Birinci Maddesindeki «Adî Mektuplar» Kaydının 
Kant Postallara da Şamil Olup Olmadığının Tefsi
rine Dair (3/758) Numaralı Başvekâlet Tezkeresi ve 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbaltası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6 

3894 
10 Teşrinievvel 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Dinî ve Millî Bayram günlerinde istimal edilecek 
Hilâliahmer Cemiyetinin şefkat ve hatıra pullarına 
mütedair 8 Haziran 1926 tarih ve 919 numaralı ka
nunun birinci maddesinde muharrer «adî mektuplar») 
kaydının kart postallara da şamil olup olmadığının 
tayin ve tefsiri: hakkında Dahiliye Vekâletinden ya
zılan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3 Teşrinievvel 1926 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı ten
sip edilen 27 Eylül 1926 tarih ve idarei umumiyet 
(9479/2787) numaralı tezkerenin musaddak sureti 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa-< 
de buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

27 Eylül 1926 
Esbabı Mucibe 

Dinî ve millî bayram günerihde istimal edilecek 
şefkat ve hatıra pullan hakkındaki kanunun birinci 
maddesinde muharrer «adî rnektuplar»ı kaydının ey
yamı mezkûrede kesretle istimal edilmekte olan kart 
postallara da teşmili Hilâliahmer Cemiyeti Riyaseti 
alîyesinden batezkere işar buyurulmuştur. «919»ı nu-
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maralı kanıunıun birinci maddesi eyyamı mezkûrede I 
adî mektuplara «dbir», taahhütlü ve kiymetli mek
tuplara «iki buçuk» ve telgrafnarnelere «beş»ı ku
ruşluk Hilâlialhmer şefkat ve hatıra pullan alsakı me
zuniyetini mutazammın olmasına göre kart postal
ların adî mektup kaydına ithali mucibi tefsir görül
mekle icabı tensibi samilerine arz olunur efendim. 

Dahiifye Vekâleti Vekilli 
Doktor Refik 

Türkiye 
Büyük Milltet Mecİsd 

ıFosta ve Telgraf Encümeni 
3 karar numarası j 

3 
kayıt numarası 

758 
6.12.1926 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Dinî ve milî havram günlerinde istimal edilecek 

Hilâliahımer şefkat ve hatıra pullarına dair olan 8 
haziran 1926 tarihli ve 919 numaralı kanunun (birin- I 
di maddesinde muharrer «adî (mektuplar» kaydının I 
kartpostallara da şamil olup olmadığının tayin ve tef- I 
sıir olunması hakkında Dahiliye Vekâletinin Başve
kâletten gönderilen 27 eylül 1926 tarihli idarei umu-
rniiye (9479/2787) numaralı tezkeresi Encümenimizin I 
6 'kânunuevvel 1926 tarihli içtimaında 'kıraat ve mü
zakere olundu : 

Filhakika 'kanunun birinci maddesinde ayrıca I 
«kartpostallar» zikredilmemiş ise de bunlar açık mu- I 
habere varakaları olup dahilî ve haricî posta Kanunu- I 
nun birinci maddesinde de mektuplar ile birlikte gös-
fterilmüş 'bulunduğu ve kanunu mezkûrun beşindi I 
(maddesinde dahi yinıe mektuplarla Iberalber posta I 
limhfeanna talbi tutul'duğu cihetle HilâMahmer şelkat i 
ve hatıra pullarına dair olan kanunda mezkûr adî I 
mektuplar kaydının kartpostaillaria da şümulü be- I 
dlihîdliır.. I 

Şu kadar k'i kartlardan alınmakta olan posta I 
ücreti mektuplardan alınan ücretin hemen nısfı dere- I 
cesimde olması itibariyle kartpostallara dinî ve ımili-
lî balyram günlerinde isak 'olunacak şerlkat ve hatıra I 
pullarının mektuplara yapıştırılan pulların nısfı de- I 
recesinde yirmi paralık olması ve salifüzzikr 919 nu- I 
maralı 8 hazüran 1926 tarihi kanuna ayrıca ibir mad- I 
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de olarak ilâvesi Encümenimizce münasip görülmüş; 
ve icap eden kanun zîrde arz edlilmiştir. 
Posta ve Telgraf Encümeni Mazbata muharriri 

Relisi namına 
Abdullah 

Kâtip Aza 
Ziya 

Aza Aza 
Mustafa Hitani 

Aza 
İbrahim 

8 HAZİRAN 1926 TARİHLÎ VE 919 NUMARALI 
HİLÂLÎAHMBR ŞEFKAT VE HATIRA PULLA
RINA DAİR OLAN KANUNA ZEYL OLUNAN 

KANUNDUR 

Birinci madde — Dinî ve mıillli bayram günlerinde 
teati olunacak kartpostallara posta ücretinden ayn 
olanak yirmi paralık hilâl'iahmar şefkat ve hatıra pu
lu lilsalk olunur. 

İkinci madde — îşhu kanuni neşri tarihinden 
muteberdir. 

Üçündü madde — İşbu kanunun ahkâmım icra
ya Dahiliye Vekil memurdur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen

dim, handenizin söyleceği şey asıl maddeye taalluk 
ediyor. Fakat kanunun heyeti •umumiyesi bir madde
den 'ibaret olduğu (için madde hakkında söz söyle-
ımiiş lOİacağım ve bahusus kanunun serlevhasına tas-
aluk edeceğli cihetle o yolda söyleyeceğim. Şimdi 
Encümen arkadaşlarımız müzeyyel bir madde Me 
kanuna kartpostalları da ithal etmiş oluyorlar. Fa
kat ondan gayrı asıl 'bayram günlerinde teati edilen 
mektuplar hakkında düğer 'bir endüşe vardır. Malu
mu âllin'iz tebrikler arefe gününden postaya verilir. 
(doğru sesleri) bunun içlin '(arefe ve bayram) günleri. 
diyelim. IBü hususta İbir takrir takdim ediyorum. 

REIİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
Ibaşka ımutalaâ var mı? (hayır sesleri) 

Maddelere geçlmıesihi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... 
Kalbul edilmiştir. 

IBMndi 'Madde — Dinî ve mili 'bayram günle
rimde teati lolunacalk kartpostallara posta ücretinden? 
ayn olarak yirmi paralık Hi'lâ'lahmer şefkat ve hatı
ra pullu ilsak olunur. 
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REİS — Birinci maidlde hakkında söz isteyen 
vaıimı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Din ve 
millet tbayralmı denilsin efenidiiim. 

REİS — Efendiim, Mu&ltafa Beyin takriri okuna
cak: 

Riyaseti Oeliieye 
Eslbaibı muoibesi şifahen arz edildiği üzere birin

ci maddenin şekli âtide (tadilimi arz ive teklif eylerim: 
Çorum 

Mustafa 
Madde 1. — Dinî ve rniîli bayram günlerinde 

ve arefelerinde (bayram günlerine telkad'düm eden 
lilk gün) posta ve telgraf ücretinden ayrı olanak kart
postallara yinimii paralık, adi mektuplara bir, taah
hütlü ve kıymetli mektuplara iki buçuk, telgrafna-
melere !beş kuruşluk H'Mâliiahmer ve şefkat ve hatıra 
pulu ilsak olunur. İşbu pullar Hilâli ahmer Cemiıye-
ıtince ihzar olunur. 

iSarf edilen pulların 'bedeli ibir ay zarfında pos
ta ve telgraf idarelerince Hilâliahmer merkezi umu
misi veznesine teslim olunur. 

POSTA VE TELGRAF ENCÜMENİ NAMI
NA ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, pos
ta ve Telgraf Encümeniniz; hükümetten gelen lâyi
hadaki kartpostallar evrakı muhabereye dahil mi
dir, değil midiır? Sualini düşündü. İBİlttalbi Encümen 
burnu kabul etti. Yalnız mektuplardan alman ücret 
malumu âlülniız hilâliahmer ve şefkat pulları için 
kırk paradıır. Encümen ibunun bir kanun suretinde, 
asıl kanuna müzeyyel bir madde olmasını huzuru 
âlinize arz edliyıor. Mustafa Bey arkadaşımızın 'teklifi 
asıl kanunun Ibirincü maddesinin tadilini havidir. 
Eğer Ibu teklif Heyeti Celüece kabul ıbuyurulursa bir 

kere de Encümence (görülmek üzere iadesini rica 
edteceğiim. 

REİS — Efendim, Musıtaf a* 'Beyefendinin teklifi 
kanunu asilinin Ibirinci maddesıin'in tadili şöklindedıir. 
Encümen bu tadilnameyi bir kere tetjkik etmek üze
re talep ediyor. Binaenaleyh Enüümejne veriyoruz. 

Riyasete 
(Dini, miili Ibayram) yerine (Din, Millet Bayram

ları) denilmesini teklif ederim. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

ADLÎYE VEKİLİ MAHMUT ESAT )BEY — 
Güzel güze], münasip. 

REİS — Efendim; kaibul 'buyurursanız Encüme
ne veririz, (dimi, müü) bayram kelimeleri yerine 
(din, millet bayramları) denillmes'inli 'kaibul ibuıyuıran-
lar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el-
kaldırsm... 

Efendim; Makamı Riyaset takdiri arada kanaat 
hasıl eltmemişltiir. Binaenaleyh tekrar reyi âlinize arz 
ediyorum. (Dimi, Milli) kelimelerinin yerine (Din ve 
Millet) kelimelerinin ikamesini kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul1 edilmiştir., 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arka
daşları kutlularım. Hatta el kaldırmıyanları da kut
lularım1. Şu levhaya, «Hâkimlik Milletindir» yazıla
caktır. 

REİS — Efertdim, ruznamemliızıde i müzakere edi
lecek başka mevad kalmamıştır. Perş^mlbe günü saat 
on dörtte içtima edilmefc üzere celseyi tatil1 ediyo
rum. 

Hitamı MUzakerat Saat : 15,15 




