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1. — Mâadin Nizamnamesinin bazı mad
delerinin tadiline dair Kanunun kırk beşinci 
maddesindeki ihale kelimesine nazaran ni-
zamnaimei mahsusa tabi bulunan maden im
tiyazları muamelâtının Müzayede ve Ihalât 
Kanununa taallûku olup olmadığının tefsiri 
hakkında (3/137) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Ticaret ve Maliye encümenleri maz
batalara 

2. — Memurin Kanununun seksen dör
düncü maddesinin tefsiri hakkında (3^132) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Memurin 
Kanunu Muvakkat Encümeni mazbatası 

3. — Memurin Kanununun muvakkat" bi
rinci maddesine tevfikan ikramiye verilmek 
suretiyle alâkası kat edilmiş olanlara harcirah 
itası caiz olup olamıyacağı tefsirine dair 
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Sayfa 
(3/87) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Me
murin Kanunu Muvakkat Encümeni mazba
tası 187:188 

4. — Sıhihiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinin 1927 senesi bütçesine doksan iki 
Ibin doksan yedi,lira yirmi altı kuruşun tah
sisatı munzamıma olarak itası hakkında 
(1/238), Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinin 1927 senesi bütçesinin dört yüz sek
seninci sıltma mücadelesi faslına seksen bin 
lira tahsisatı munzamma itasına dair (1/239), 
muhtelif devairin 1927 senesi bütçelerinden 
yüz sekiz bin sekiz yüz doksan liranın imha-
sıyle Maliye Vekâleti 1927 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamma olarak itası hakkında 
(.1/244), Maarif Vekâleti 1927 senesi büt
çesinde , üç yüz liranın münâkalesi hakkında. 
(1/245), mülga Ticaret ve Ziraat Vekâletle
ri 1927 senesi bütçelerinden onaltı bin lira
nın münâkalesine dair (1/246), Müdafaai 
Milliye Vekâletinin 1927 senesi bütçesinden 
385 lira yirmi kuruşun Maliye Vekâleti 1927 
senesi bütçesine münâkalesi hakkında (1/253) 
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itaları 189:202 

Sayfa 
6. — Erzincan M'dbusu Saffet Bey ve rüı-

fekasının, beynelmilel erkanım kalbulü hak
kında (2/66) numaralı Teklifi Kanunisi ve 
Maarif ve Maliye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları 202:208 

7, — istiklâl Madalyası Talik Merasimi 208:211 

l. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Yetmiş Yedinci İnikat 

19 Mayıs 1928 Cumartesi 

Refet Beyin Riyasetlerİyl'e addolunarak Ankara' 
da bulunan bilûmum memurinin 1928 senesi zar
fında pahalılık zammından müstefit olmaları hak
kındaki Te'klifi Kanuni, müzakere ve kabul olumdu. 

Ticaret Kanununun 330 ncu maddesinin tefsiri
ne, bir zatın kırmızı şeritli istiklâl Madalyasıyla tal
tifine ve bir zatın hamil olduğu İstiklâl Madalyası 
şeridinin kırmızıya tebdili kabil olamıyacağına müte
dair mazbatalar müzakere ve kabul edildi. 

Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyesinin 
1928 senesi bütçesine müteallik Kanun Lâyihasıyla 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi 
(bütçesine odbeş bin lira tahsisatı munzamma itasına 

. ve Konya Ovası Sulama İdaresi 1927 senesi bütçesin
de altı yüz altmış liranın münakalesine mütedair Ka
nun Lâyihaları müzâkere ve heyeti ümumiyeleri ta
yini esami ile reye vaz olundu. 

Müteakiben Ordu, Bahriye ve Jandarma zalbitan 
ve memurini hakkındaki Kanunun beşinci maddesi

nin tadiline, memurin ve mensubini askeriye maaşat 
ve tahsisatı fevkaladeleri hakkındaki 587 numaralı 
Kanuna bir madde tezyiline, askeri liselerle gedikli 
küçük zabit ihzari mekteplerinde ders deruhte eden 
idare amirlerine verilecek ücreti maktuaya mütedair 
Kanun lâyihalarının ikinci müzakereleri icra edildi. 

Ordu, Bahriye ve Jandarma kadrosu haricinde 
lıidematı Devlette mütahdem muvazzaf zabit ve as
kerî memurlarına ve on kaza teşkiline mütedair lâ
yiha dahi müzakere ve kalbul edildiik'ten ve tayini 
esami ile reye konulan kanunların kabul edildiği teb: 
liğ olunduktan sıonra inikada hitam verildi. 

Reis 
Refet 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 

Kâtip 
AfyonfcaraJhisar 

Ruşen Eşref 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
/. — Afyonkarahisar Mebusu Haydar Beyin, ma

arif ve mektep Vergisi hakkındaki kanunlara bir mad
de ilâvesine dair (2/62) numaralı Teklifi Kanunisi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

2. — 1927 senei maliyesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun on dördüncü maddesine müzeyyel 

(1/213) numaralı Kanun Lâyihası ve Bütçe Encüme
ni mazbatası. (Ruznameye) 

3. — Seyrisefain İdaresine devredilmiş bulunan 
havuzların 1928 senesi gayesine kadar varidat ve ma
sarif atının sureti idaresi hakkında (1/237) numaralı 
Kanun Lâyihası ve Ticaret ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

— 186 — 
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4. — Müzayede ve Münakaşa ve İhalat Kanunu
nun altıncı maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
(1/198) numaralı Kanun Lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları. (Ruznameyc) 

5. — Yüksek Mühendis Mektebi 1928 senesi büt
çe Kanunu Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 
(Ruznameye) 

t>p<* 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma S M : 14,10 
REİS : &cfet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Myonkaralıisar), 
İshâk Refet Bey (Diy^rljekir), Ali Bey (Rize), 

Necip AK $ey (Denizli) 

/ REİS — Efendim celseyi açıyorum. 
Efendim vaktimizin darlığına Ibinaen iki defa 

mıüza'kereye tabi olan mevaddın müstıacelen müzake

resini encümenler teklif ediyorlar. 
ram. Kalbul edenler el kaldırsın.. 
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Reye arz ediyo-
Kalbui etmeyen-

3. — MUZAKEREİ EDİLEN MEVAD 

1. — Maadin Nizamnamesinin bazı maddelerinin 
tadiline dair Kanunun kırk beşinci maddesindeki iha
le kelimesine nazaran nizamnamei mahsusa tabi bu
lunan maden imtiyazları muamelâtının Müzayede ve 
İhalât Kanununa taalluku olup olmadığının tefsiri 
hakkında (3/137) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Ticaret ve Maliye encümenleri mazbataları. (1) 

Fikrai Tefsiri ye 
«Maadin Nizamnamesinin muaddil kırk beşinci 

maddei kanuniyesindeki ihale kelimesi madenlerin 
'imtiyazının itası demek olup Devlete intikal eylemiş 
bulunan mekşuf madenlerin ihalesi muamelâtında 
Müzayede ve İhalât Kanunu ahkâmını tatbika Hü
kümeti mecbur etmez.» 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Memurin Kanununun seksen dördüncü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/132) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Memurin Kanunu Muvakkat En
cümeni mazbatası. (2) 

(1, 2) Zaptın sonuna merbuttur. 

Tefsir Fılkrası 
Memurin Kanununun (84) ncii maddesinde mev

zubahis olan hastalıklar, bi'lâinkita temadi eden has
talık halleri olup mütekatti surette hadis olan hasta
lıklar değildir. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kalbul edenler el 
'kaldırsın... Ka'bul etaıeyenler el kaldırsın... Kalbul 
edilmiştir. 

3. — Memurin Kanununun muvakkat birinci 
maddesine tevfikan ikramiye verilmek suretiyle alâ
kası kat edilmiş olanlara harcirah itası caiz olup ola
mayacağının tefsirine dair (3/87) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Memurin Kanunu Muvakkat Encü
meni mazbatası. (1) 

Tefsir Fıkrası 
Memurin Kanununun birinci muvakkat maddesi 

mucibince ikramiye ile tasfiyeye talbi tutulanlar ce-
zaen olmayarak memurinden infisal edenler gibi har
cirah alırlar. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

18T7 — 
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REÎS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
'kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

• 4. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti
nin 1927 senesi bütçesine doksan iki bin doksan ye
di lira yirmi altı kuruşun tahsisatı munzamma olarak 
itası hakkında (1/238) Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâletinin 1927 senesi bütçesinin 480 nci sıtma 
mücadelesi faslına seksen bin lira tahsisatı munzam
ma itasına dair (1/239), muhtelif devairin 1927 se
nesi bütçelerinden yüz sekiz bin sekiz yüz doksan li
ranın imhasıyla Maliye Vekâleti 1927 senesi bütçesi
ne tahsisatı munzamma olarak itası hakkında (1/244), 
Maarif Vekâleti 1927 senesi bütçesinde üç yüz Ura
nın münakalesi hakkında (1/245), mülga Ticaret ve 
Ziraat Vekâletleri 1927 senesi bütçelerinden on altı 
bin liranın münakalesine dair (1/246), Müdafaai 
Milliye Vekâletinin 1927 senesi bütçesinden 385 li
ra yirmi kuruşun Maliye Vekâleti 1927 senesi büt
çesine münakalesi hakkında (1/253) numaralı Kanun 
lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbataları. (1) 

REİS — Heyeti umulmiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Bazı devairin 1927 senei maliyesi bütçelerine tah
sisatı munzamma itasına ve Maarif Bütçesinde Mü

nakale İcrasına dair Kanun 
Birinci Madde — Muhtelif devairin 1927 senei 

maliyesi bütçesinin merbut (1) numaralı cetvelde mu
harrer fasıl ve maddelerine ceman 187 675 lira tah
sisatı munzamıma, olarak ilâve olunmuştur. 

Fasıl 

151 

160 

480 

675 

(1) Numaralı Cetvel 
Maliye Vekâleti 

Masarifi gayri melhuza 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Askerî ve mülkî memurin kanun
ları ahkâmı maliyesinin tatbiki 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Sıhhiye Vekâleti 
Sııtima mücadelesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Ziraat Bütçesi 
Masarifi muhakeme ve harcirah 

Lira 

385 

91 290 

80 000 

160 000 

(/) Zaptın sonuna merbuttur. 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 

Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
İkinci Madde — Sıhhiye ve 'Muaveneti İçtimaiye 

Vekâletinin 1927 senei maliyesi bütçesinde «Hükü
met kinini» namiyle açılacak faslı mahsusa 29 Nisan 
1926 tarihli Kanun mucibince 92 0197 liranın tahsisatı 
munzamma olarak ilâvesi tasrih kılınmıştır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — 1927 senei maliyesi Maarif 
Vekâleti Bütçesinin 551 nci faslının beşinci maddesin
den 300 liranın 536 nci vilâyat müteferrikası faslına 
münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Muhtelif devairin merbut 
ı(2) numaralı cetvelde muharrer fasıl ve «maddelerin
den ceman 204 890 liralık tahsisat imha olunmuş
tur, 

<2) Numaralı Cetvel 

Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 

Fasıl 

'217 

2831 

4911 

492 

495 

465 

466 

479 

479* 

481* 

Lira 

Uzaklık ve Pahalılık Zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 
Mebus Întihabatı Masarifine Mu
avenet 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti 
Memurini Merkeziye Maaşatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat Memurini Maaşatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı Fevkalade 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Sıhhiye Vekâleti 
Tahsisatı Fevkalâde 
REÎS — Kabul edflmflştfr. 
Uzaklık ve Pahalılık Zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Trahom Mücadelesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Frengi Mücadelesi 
REÎS — Kabul edilmiştiı"-
Ücreti Huzur 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 000 

10 000 

1 440 

1 900 

3 6ffl 

55 OOÖ 

6 800 

4 000 

2 500 

700 

— 188 — 
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Fasıl Lira 

4 000 

2 500! 

2 500! 

2 000 

4 000 

2 000 

7 000 

3 000 

50 890 

482 Yem Bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

487 IBatöteriiyolbji Hanellar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

487 Telkih Haneler 
REİS — Kabul editaîştir. 

487 Daülkdtp Tedavi Hanaleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Ticaret ıBütçesi 
626 Harcırah x 

REİS —. Kabul edilmiştir. 
631' Avrupa'da Bulunan ve TürkiyeMe 

Tahsil Ettirilmekte Olan Talebe 
Masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

637 Demir Sanayii Masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Ziraat Bültçösli 
688 iLabbraltuVaırfaır 

REİS — Kabul editaîştir. 
Müdâf aai Milliye Vekâleti 

703 Tahsisatı Fevkalâde 
REİS — Kabul edümîştir. 

707 Stajîyerler Tahsisatı Fevkalâdesi 31 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

IBeşindi Madde— Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Bu Kanunun ahkâmım icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile reye 
vaz edilecektir. Lütfen reylerinizi iistimal buyurunuz. 

Efendim, Maliye Vekâletinin 1927 senei maliyesi 
bütçesine tahsisatı fevkalâde ilâvesi hakkında Kanun 
Lâyihasının müzakeresine geçiyoruz: 

Heyeti uimumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
'(Yok sesleri.) Maddelere geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Maliye Vekâletinin 1927 senei maliyesi bütçesine 

talhstisatı fevkalâde ilâvesine dair Kanun 
Birindi madde — Merbut (1) on üçüncü mükâfatı 

nalkldiye defterimde, üsim, künye ve dereceli maluliyet

leri muharrer zabit ve efrada 9 Kânunusani 1340 ta
rih ve 397 numaralı Kanuna tevfikan mükâfatı nak-i 
diye verilmek üzere 1927 sendi maiiydsli Maliye Vekâ
leti bütçesinde (malüline mükâfatı nakdiiye) unva-
niyle yeniden açılan 162 nci fasla 17 600 l'ira tahsisatı 
fevkalâde olarak ülâve olunmuştur. 

REİS — Kabul edenler ©1 kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kaîbul edilmiştir. 

İkindi madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

RBtS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et-
meyenler el kaldırsın... Kabul ddilmiştir. 

Üçüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekil'i memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kaîbul edilmiştir. 

Kanunun heyeti" umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. 

Reylerinizi istimal buyurunuz. 

5. — \ÂU Karar Heyeti hakkında (1/184) numaralı 
Kanun Lâyihası ve Müdafaai Milliye, Dahiliye ve 
Adliye Encümenleri mazbataları (1). 

ATIF BEY (Rize) — Efendiler; 854 numaralı Ka
nun mevkii tatbike vaz olunduğu zamanda teşkil edi
len heyette bulunmuş bir arkadaşınız sıfatliyTe size 
biraz malumat vereceğim, bu Kanun mucibince he
yeti mahsusa teşkil dd'M'diği zamanlarda vekâletlerden, 
vilâyattan, müdüriyeti ıımumiyelerden harita sıhhi
yeye muhalif olanların dosyalarını heyeti mahsusayâ 
tevdi ettiler. Heyet (3 150) zata ait evrakı tetkik etti. 
Bu evrak içerisÜnde ancak (1 250) zaltın aleyhinde, 
diğerlerinin lehinde olarak karar verd'i. Aleyhte karar 
alanlar birkaç kısma tefrik edilebilir. Bir kısmı 
290 - 300 kadar olan kısmı doğrudan doğruya İngi
liz Muharipleri Cemiyetine 'dahil taşanlardır. Bunla
rın hardketlerinin; harekâtı mi'lliyeye muhalif olup 
olmadıklarını ben uzun uzadıya izah edecdk değilim. 
Büyük Rehberimiz tarihli nutuklarında buna, birçok' 
sayfalar işgal eden sözler ta!hısQs dtmişlerdi. Binaen
aleyh bunların evrakını yeniden tetkik katiyen caiz 

• değildir. İkinci kısım 'ise - birindi kısım ile beralber 
miktarı altı yüze baliğ ölür - doğrudan doğruya hiya-
ndtü vataniyede bulunmuş insanlardır. Lozan Mua-
hadesi mucibince 150lik listeye İthali 'için her daire 
kendisinin alâkadar edenleri aramış, taramış ve nlha-
ydt bunlardan 150'si tefrik olunduktan sonra bakiye 
kalanların da hıyaneti vataniyeleri tahakkuk etrnıiş-

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

— W — 
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tür. Binaenaleyh hiçlbir 'kimse bunların evrakını 'tetkik 
etmek salâhiyetinde bile değüMir. Hattâ bunların içe
risinde- 80 - 90 küş'i vardır ki ait olduğu mahkeme
lerce idame mahkûm edilmiş, Birindi Büyük Millet 
Meclîsi cezalarını af 'etmiştir. Üçüncü kısım tasanlar 
ilhak beyannamesini (imzalayanlardır ki Eskişehir'de, 
Izımirtn bazı kazalarında kendi imzalarıyla meydana1 

çıkmış vakaları vardır. Bunların da itirazı 'katiyen tet
kike deymez şeylerdir. Bazıları da gazetelerle muha
lif neşriyatta bulunmuş insanlardır ki bunların da 
vasitaıi hüyanet olan gazeteleri meydanda duruyor. 
Geri kalanlara gelince: Bunlar Kanunun birinci ve 
dördüncü maddeleri mucibince tecziye eilen insan
lardır. Kanunun birindi maddesi kavlen, filen, mün
feriden ve müçtemian muhalefette bulunanlar ceza 
tahsis etmiştir. Bir de Kuvayi Milliyeye her hangi bir 
şdkilde muhalif teşkilâta girenler mevcuttur. Birinci 
madde mudibince iteczliyesi takarrür eden kimseler 
hakkında heyeti mahsusat içtihadiyle hareket etmiş
tir. Binaenaleyh Âli Karar "Heyeti evvelce teşekkül1 

edip içtihadiyle harelket eden bir heyetin kararlarını1 

nasıl nakzedebilir? İçtihat ile verilmiş bir karar yine 
bir ikinci içtihat ile nasıl kabili tadil olur? 
'Bir misal arz edeyim: Filan yerin müddeiumu

misi Ankara'dan asker toplanması emri verildiği za
man, Ankara gayri meşru bir Hükümettir, asker al
ması gayri caizidir demiştir. 

iîşte heydti mahsusa bu sözü Harekâtı Milliyeye 
muhalif addeylem'iş'tür. Yeniden teşkil edilecek Âli 
Karar Heyeti bu söz, Hahekâtı Milliyeye muhalif 
olmayacak derse nasıl olur? Binaenaleyh heydti mah-
susanın kanaati Vicdaniyesi ile Kanunun bahsettiği 
salâhiyete İstinaden verdiği kararların yeniden tetki
ki caiz değildir. Kanunun üçüncü maddesiyle alâka
dar kimseye tesadüf etaemişlizdir. Bu sebepten bu 
madde tatbik ddilmemiştir. Yalnız teklif edildiği va
zifeyi kabul etmeyenler veya »istifa edip gidenler çok
tur. Fakat bunlar hakkında bize müracaat! edilme
miştir. Bu dihdtiten de üçüncü madde tatbik edilme
miştir. 

İKanunun İkindi maddesi heyeti sureti teşekkülüne 
aittir. Bu maddede bu husutsalt taalluk eder bir cihet 
yoktur. Geriye dördüncü madde kalıyor: 

Beyefendiler çok istirhamı ederim ki : On kişi ha
tayı adli yapmış da 'bunu yeniden tetkik edeceklerdir. 
Bu Kanun Ceza Kanunu gibi yüzlerce madde değil
dir ki filan madde tatbik eilecek iken sehven filanına 
madde delaletiyle filan madde tatbik olunmuş veya
hut hafi tatbik olunacakken daha ağır bir madde ah
kâmını tatbik eylemişleridir denildbil'sin. Böyle bir 
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şeye ihtimal yoktur. Mevzuubahis olan sadece bir 
maddedir ki, ahkâmı 'işgal mıntıkasında ve işgale-ma
ruz menatıkta işgal vukuundan sonra memuriyete 
tayin olunan vali, mutasarrıf, kaymakam ve zabıta 
amirleri ile düşman nüfuzuyla tayin olunanlar hak
kında mevzudur. 

Bu maddenin tatbikinde eğer heyeti mahsusa iz
harı aczdtmiş ise hiçbir tefrik yapmadan bu vaziyette 
olanların hepsini af etmeli geçsin gitsin ^handeler) 
Beyefendiler. Bazı misaller arz edeceğim: 20 Kânu
nuevvel 1926'da bir tefsir çıkmıştı. Bu tefsirde; Hü
kümeti Milliyeye mahza hizmet etmek maksa
dıyla vazife kabul edenler vesaik katiye! mu
tebere ibraz ederlerse nazarı dikkate alınsın 
ve" bir de becayiş iptidaen tayin mahiyetinde 
değildir denilmişti. Bunun üzerine birçok kim
seler sağdan soldan vesaik toplamaya başladılar. 
Bu vesikalara gerdk Büyük Millet Meclisinin İstida 
Encümeni ve gerdk bazı vekâletler heyetine tetkik edi
niz dediler. Heyeti mahsusa tetkikata başladı. İtiraz 
(istidaları üç yüze baliğ oluyordu. Bu evrakın kâffesi 
tetkik olunuyor. O zaman serdedilert en kuvvetli iti
raz 'iddialarını arz edeyim. Daha zayıf olanları ona 
göre kıyas buyurursunuz. Mahkernei Temyizde riya
set mevkiinde bulunmuş bir zat o zamanın iradesiyle 
memurları tayin eden heyetin içerisinde bulunmuş, 
mütemadiyen Kuvayi Milliyeye hizmet ve iltihak 
eden memurları azletmiş. Anadolu'dan kaçmış bazı 
memurları filan yere tayin lâzımdır diyerek derhal 
tayin eylemiş. Heyeti mahsusa bu kararları Hardkâtı 
Milliyeye muhalefet addederek bu zatın aleyhinde it
tihazı mükarrerat etti. Bu zat geldi. Şifahi ve tahriri 
müdafaat'ta bulundu. Müdafaasınıin en .kuvvetli nok
tası şudur. Biz bu suretle hardket etmeseydik bizi 
Malta'ya sürerlerdi. 'Ben de cevap olarak bir insan 
mdmldkdti, milletti 'idin Malta'ya da gider, aç da ka
lır, idam da edilir. 'Bu İnsan için bir şereftir. O za
man bu şereften uzak kaldığınız için şimdi de bugün 
memuriyet şerefinden mahrumsunuz dedim. İşte en 
kuvvetli iddia budur. 

İkinci bir zatta: Beni İngiliz Muhipler Cemiyeti
ne İthal etmişler. Neresine? Heydti idaresine ithal et
mişler. Fakat benim bundan haberim yok diyor. Be
yefendiler; sıorarım ki siyasi bir cemiyette aza ol
mayan kimse o cemiyetin heyeti idaresine alınabilir
ini? Buna imkân mutasavver midir? Ben, diyor; inti
hap esnasında bulunmadım. Vakltiyle nezarette bulun
muş yüksek mevkide işgal etmiş olan bir zatın iddia
sı işte budur. Bu iddia bittabi doğru bulunmadığı için 
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reddedilmiştir. Heyeti adul azasınıdam ikinci bir za^ 
da İstanbul Müdafaai Hukukumdaki hlizttnıötini mübey-j 
yin vesika ibraz ediyordu. Fakait vesikalarda tarihj 
yoktu. Hangi tarihde hizmet ötitin sualine karşı 1335] 
senesinde hizmet ettiğini söyledi. Halbuki 1335 de) 
Müdafaai Hukuk teşekkül etmiş değildi. Müdafaayı! 
Hukukun mühürünü çalmışlar, sahte hizmet vesikala-j 
rı yapmışlar, diğer taraf tan ise tnigiliz Muhİpler Cemi-j 
yetine dahildir. Diğer bir.zalt-ki ismiini burada zikret-) 
meyeceğim bir arkadaşımız onu pekâlâ bilir - bir ta-1 
raftan Erkanı Harbiyeden vasika alınır, diğer taraf-j 
tan İngiliz Muhipler Cemiiyetime dahil olmuş, her iki-i 
sini de karşı karşıya getirirseniz bu adam hem ingiliz; 
Muihiipler Cemiyetinde bir şube reisi, hem de silâhı 
kaçakçılar cemiyetimizde azadır. Bu adam o kadar* 
iki yüzföi bir şalhısdır ki naniği taraf lâzım olursa ona; 
illtihak edecektir. Silah kaçırıyorlar. Yolda İngiliz;-! 
ler tütüyorlar. Arkadaşlarının hiç birisinin haberi yok-j 
tur. Bu bir çok defalar böyle olmuştur. Bir taraftan! 
bizi iğfal, diğer- taraf tan onları da idare etmiş, bu) 
şekilde gitmiştir. Daha birçok misaller getirilebilir. Fa-' 
kat bu misallerin .taaddüdü sizin başınızı ağrıtacak-; 
tır. Ben hatta 50 - 100 tane miisaller getirmiştim. Fa-t 

kat bu misalleri arz etmeyeceğim. Mesele hülâlsatanî 
şudur ki: Eğer bu Âli Karar Heyeti kabul edilirse] 
birçok insanlar vardırki, şuraya buraya hulul ile ve-j 
sika alacaklardır. Bu vesikayı kimiden alacaklardır.! 
Muhalefeti ile şöhret almış insanlar değil Harekâti] 
Milliyede hizmet etmiş insanlardan vesaik alacakiar-'j 
dır. Bu insanları herhangi bir şekilde mahcup edecek- \ 
ler vesika alacaklar ve birçok namuslu insanlarımıza; 
leke süreceklerdir. 

Sonra birçok insanlar bu işten meyus olaeaklar-j 
dır. Hizmet eden ve etmeyen müsavi kılınacaktır. j 

Daha başka harekâttı milliyemizİm de kıymetimi | 
düşürecektir. Bundan yirmi otuz sene sonra gelecek j 
evlât ve ahVadımız diyecek ki, Amadblu da hiçin bu( 

kadar kan döktünüz? Size muhalif olan kim vardı?! 
Ben gözümle gördüm ki Zile önümde 350 tane cenaze! 
sayılmıştı. Neden miüftünün mulhaletinden, yahut iki; 
tane memurun muhalıefetimden olmuştur. Şimdi bun-j 
ların aleyhimde verilmiş kararlar, itiraz ede ede sıfıra] 
muncep olumca tabiatıyla ne diyeceklerdir? Niçin bul 
kanlan döktünüz? Size muihallif kümıse yoktur. Niçin j 
bu insanları heder ettiniz? Muhalif olan kimse yok-j 
tu. Binaenaleyh bu dloğru birşey değildir. Ben bu Ka- \ 
mumun reddini teklif ediyorum. Eğer bir seme, iki se-ı 
ne daha kalır, somra af edilirse o da Büyük Millet j 
Meclisimin bileceği bir - meseledir. Yoksa bunu tet-; 
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kik etmek birçok namuslu insanlarımızıı lekelemek de
mektir. 

RJEŞİT BEY (Gaziantep) — Muhterem arkadaşı
mız Atıf Beyim dermeyan ettikleri mütalââta iştirak 
etrmekle beraber bu Kanunun kabulü gerek idareten 
gerek maslahatan gayrı caizdir, reddi lâzımdır. Çün
kü efendiler, bu kanun kabul edilecek olursa vesika
lar ibraz edecekler, biz masumuz biz Kuvayı Mali
yeye hizmet ettik diyeceklerdir. Çünkü Kamum muci
bince ne kadar kimse çıkarnlımıışsa hepsimden işitti
ğim, biz Kuvayı Milliyede hizmiet ettik, bizim ka
bahatimiz yokturdan ibarettir. Hiçbiri, evet, şu karar-
haklı olmuştur dememiştir ve demez. Eğer o zaman' 
bültün milletle beraber müttehiden, mütltefikan bulun
salardı, Yuman üç sene değil, birseme bile toprakları
mızda kalamazdı. Bunlarım milletten ayrı hareketleri, 
Kuvayı Mffiyeye muhalif hareketlerdir ki; Yumanım 
üç seme memleketimizde durmasıma sebep olmuştur. 
Binaenaleyh bu Âli Karar Heyeti teşekkül ederse şu
radan buradan mütemadiyen iıhbarat vuku bulacak, 
filan da iştirak etmemiştir. Kuvayı Milliye aleyhinde 
bulunmuştur, Şöyle olmuş, böyle olmuş diye müra
caat edeceklerdir. Binaenaleyh bunun kabulü bende-' 
nizce siyaseten de idareten de mühafıik değildir, red
dini teklif ederim. . 

ALİ NAZMİ BEY (Muğla) — Arkadaşlar, Hü
kümetim teklif ettiği bu Kamun heyeti mahsusanım, 
haklarında karar verdiği eşhasın affı Kanunu değil
dir. Böyle telâkki etimiyelim. Heyeti mühsasamım hak
larımda karar verdiği eşhastan Ahmet yerime Mehmet 
için karar verilenler vardır. Arzuhal Encümeni ki size 
niyabetem ffayı vazife ediyor - orada birçok evrak te
kasüf etmiştir. 

ZAMİR BEY (Adana) — Manası anlaşılmaz. 
ALİ NAZMİ BEY (Devamla).— Maması gayet 

bellidir. Herif geliyor diyor ki: Ahmet hakkında ve-1 

rilem bu karardaki Ahmet Bey değldir, eğer bu zait 
müracaat edecek yer bulmazsa hakikaten Ahmet 
hakkımdaki karar Mehmede tatbik edilirse o vakit 
ittifak ederiz ki; zulme müntehi olur. 

.SÜREYYA BEY (Kocaeli) — Bir iki tane ise 
Meclis af etsin, 

ALİ NAZMİ BEY (Devamla) — Onu da arz ede
yim. Bundan mada müidafaaisı alınmaksızın karar ve
rilmiş eşhas dahi vardır. Bunlar arzuhal Encümenime 
müracaat ediyorlar. Hiçbir mahkeme hiçbir müesse
se bir mazlumun bir mücrimin müdafaasını almaksı
zın hakkında karar veremez. Dünya kurulalı bu vaki 
değildir. Binaenaleyh bunları islâh etmek lâzımıdır. 
Hükümetin fiilen gördüğü bu hatalara Arzuhal En-
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oülmeni bakaımaz diye Meclisi Âlice verilen karar 
üzerine Hükümet bu Kanun Lâyihasını teklif etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Binabiran Kanun doğru
dur. Bendeniz Kanunun kabulünü arz ve rica ederim. 
Çünkü hakikaten İhtiyaca müstenittir. 

HASAN FEHM t BEY (Öümüşlhane) — Bu kanaat 
Encümen namına mı? 

ALİ NAZMlt BEY (Muğla) — Hayır, Mebus sı-
fatiyle söylüyorum, 

RECEP BEY (Müdafaai Milliye Vekili) (Kütah
ya) — Muhterem arkadaş'lar, bendeniz bu meseleye 
müşabih bazı mesailin Heyeti Muhtereminizde mev-
zulbahs olduğu diğer zamanlarda çok heyecan ve ha
raretler mevcut heyetlerin - ki ekseriya bendenizin de
min müzakeresine temas eittiğim ordu zabitianına ait 
olandır - zabıtanın Mücadelei Milliyeye iştirak etme
miş ve bu Mücadeleyi Müliyeye aleyhtar ofauş ana
sır hakkındaki Kanunun netİcei tatbikinde şikâyeti 
müeddi nok'taları, İstida Encümenine vaki müracaat
ları burada Heyeti Mühteremenize arz ettiğimi zaman, 
en büyük heyecan ve hararetle atıf Beyefendi arkada
şımın burada bulundukları esasata büyük bir sadakat 
gösitererek ve Heyeti Uoıumliyeniizin aldı selimine mü-
racat ederdk bu yolda en küçük bir istisna çığırının 
açılması m'emleketîmin - taibiri basMyle, inklâp na
musu üzerinde hakikaten esaslı bir rahne açabileceği -
nıi terpiış ederek bu müracaatların kabul edilmesini He
yet' Muhiterernıeöizlden istirham etimıîşıtİTn. O sıfat ve 
hülviyeitiimii, o zamanki maruzatımı meyan ında mevcut 
efkâra sarahati tammemi muhafaza ederek bugünkü 
mevzubahis olan meselenin Devlete ve inkılâp fikrine 
karşı ihtilâlle feveran etim>iş olan milletlerin o za
man düşünmüş oldukları âdi haklara temas noktala
rınım heyeti mecmuasını birden nazarı itibara "alarak 
tm mesele hakkındaki, buıgün mevzubahs olan mese
le hakkımdaki fikri acizaneme de Heyeti Muhteremi
mize aırz ve temhide başlamadan evvel Âtılf Beyefen
di arkadaşımızın - ki Mücadeleyi Milliyede büyük bir 
hararetle çalışan, Meclis dahilinde ve haricinde vazife 
deruhte eden arkadaşımızdır, kendilerinin o zamanki 
inkilâf fikirlerine en büyük asalet, hararet ve muhab
betle merbult kaldıklarını ve o zabitanın tesiriyle bura
da fikirlerini Heyeti Muhtereminize tekrar ederek buı 
bapta kendisinin en yakın bir arkadaşı sıfıaltiyle kendi
sine arzı tebrikât etmek ihtiyacını hissettim. 

Hakikaten arkadaşlar, devletler inkllâp zamanın
da bazı ağır veka'yün hararetlerinü, heyecanlarını za
manım tesiri altında unuttukları takdirde o heyeti iç-
tîmaiyeler istikbaldeki hayatlarının temelerinden 

mahrum kalırlar. Onun için Âtılf Beyefendinin göğsü
nü tazyik eden büyük harareti hepimizin aynı kuVvet-! 

le muhafaza etmemiz lüzumunda bendeniz de tama
men kendileriyle müttefikimi. Yalnız arkadaşlar, bu 
kadar sıkı bir surette karar neticelerinin mahlfuıziye-
tini iltaim edip bu kadar mahkûm olan kimselerin mü
racaatları adedi şayanı dikkat bir derecede idi. Fakat 
bu müracaatlar - ki o zaman kendi haklarında Mecli
si Âlinin vermiş olduğu kararla kati ve nihai karar 
verilmiş olduğu için bunlar hakkımda bu Meçisin, bu 
Heyeti UmuMiiyenin bir tedbir ittihazı mevzubahs ol
maksızın ferden idare heyetleri ve Arzuhal Encüme
ni veyahut idare makamları tarafımdan o kararın ne
ticelerinde ufak tefek fenoeler acımak, Âtıl Beyefen-> 
dinin buyurduğu gibi böyle âli kararların inhidamını 
ve tarihi inkılâbın mesnedinin hükümsüz ve kıymetsiz 
kalmasını da intaç edebilirdi. Fakat arkadaşlar, bir 
nokta. Burada müracaatların yeniden Heyeti Umumi-
yemizde hasıl ettiği kanaat, eğer vazıl Kanun olan 
Meclisi Âlice, bu bapta verilmiş olan kararların' bütünı 
netayicinden müihitacı ıslah olanları varsa yine bir he
yet tarafından kabul ve tetkik edilmesi, miühitacı ışılan 
yoksa, tekrar eski kararların teyit edilmesi suretiyle 
bunu birdefa daha gözden geçinmıek lâzım olduğuma 
dair müştereken ye aleni mÜşaihade ile karar veriyor
sak, böyle bir Kanun yapmak ıztıran vardır. Şimdi bi
zi böyle bir Kanun yapmak neticesine sevk' edecek' 
hal varmıdır? Bendeniz samimiyetle açıkça müşaha-
demi arz edeyim ki; tek tük vuku, bulan müracaat
ları burada Meclisi Âlinin o zamanki Kanunun tat
bikatla alâkadar olmayan Endürmeninde, yahult idare 
mafcalm'Iarının filân sulbe veya bürosundan filân hak
kında verilen karar doğrudur, eğridir diye netice al
maya tamamen aleyhtar olmakla beraber bin netice 
vatandaşlarımızdan olan ve fenalık etmliş bulunan
ların içimde iyi iken fena öldüğü zehabiyle bir fena 
muameleye maruz kaldığını iddia eden insanları bir de
faya malhsus olmak üzere yeni bir temiyiz mihengim-
den geçirmekte bendenizin fcanaatıımca isabeti katiye 
vardır.. 

(Arkadaşlar; böyle yapmazsak ne olacaktır? Atıf 
Bey arkadaşımızın ve bu bapta fikir dermeyan eden 
arkadaşlarıtmın korktukları netice o zaman kabili ta
hassun olur. 

Arkadaşlar; bir kazanın içindeki buhar büyük bir 
fcuvveitle tekasüf etmişse o tekasüfün mahiyetinde arz 
ettiğim gibi kazanda bir ferce açmak kanaati hepimiz
de hâsıl olduktan sonra o ferceyi açmazsak binmetice 
o kazan inlfilâk eder. Demin birkaç sene geçsinde af 
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edelim buyurdular. Beridenizce birkaç sene sonra değil 
birkaç milyon sene sonra asırlar geçtikten sonra dahi 
af edilmesinin ikitiva ettiği yüksek manadan bunla- i 
rın hisseçin olmalarına katiyen cevaz yoktur. Binaena- | 
leyih bu adamlar hakkınlda Klanunun netayici taitlbiki- i 
yeşimden seneler geçtikten sonra yeniden Kanunen j 
tayin edilmiş bir müddet vardır. O müddet zarfında ! 
müracaat vuku bulduğu takdirde yine muayyen bir j 
mliiddet zarfında vazife ifa etmek üzere müracaat 
edenlerin revizyonu yapıÜdıkltan sonra kabili tashih 
olanlar çılkar, olmayanlar kalırsa, herhangi bir gün ge
lip de istikbâlde bir daha bunlar hakkında af vesaire j 
gibi hakikaten inkilâlbm esasını rencide edecek esasa ; 
gitmeye mecburiyet hasıl olmaz. 

Arkadaşlar; benim de bu maruzatım aynı tedbirin j 
temini gayesine matuftur. Mesele inkılaba sadakat fik- j . 
rkıin memlekette kuvvetli olarak bakası ve miahîfuzi- s 
yetidir. 

Arkaldaışımızm Zile vakaiyiyine ait tasvir buyur- ! 
dulkları levha hakikaten tüyler ürpertecek derecede j 
bir maceradır. Birçok yerlerde aynı fecaya levhaları [ 
gözümüzün önündedir. Bunlar henüz birkaç seme ev- ; 
vel vaibi olmuş hadiselerdir ve kuvveti hatıralarımız- î 
da halen mahfuz bulunmuştur. İşte o fecayjin müseb- -
bibi olanların içinden herhangi bir gün içlerinden 3-5 ; 
haklının daitai surette kendi haklarını talep etmeye J 
müntehi hareketinden diğerlerini de bir sürü hailin-1 
de, hakikatin ve vakayiin cerayanından uzaklaşıldığı = 
bir zamanda bunların hepsinin bu af geçidinden geç- j 
meşine mani olmak için bu teneffüs fercesini eski ka- j 
nunlarm tatbikatında açmak, yine arz ettiğim gibi in-; 
kilâba sadakat noktai nazarından zaruret tahtında-1 
dır. 

Âtııf Beyefendi afkadaşımın buyurdukları misalle
re temas edecek derecede gılzette bulunan - böyle ifa
de edeceğim misallerden yalnız hatırımda kalan 10-15 İ 
tanesini ve ondan daha ağır misalleri arz etmek be-; 
nim için tahtı imkândadır. Fakat arkadaşlar bunların;: 
içinde bu kadar fenaları olmakla beraber bunlardan; 
birtek vatandaş bile hakikaten o heyeti mahsuısaların i 
zamanı tetkikinde hak, adalet ve vatan inkilâp mef-î 
kürelerinden herhangi bir sebep ve suretle uzak ve 
mahrum kalmış ise o vatandaşı dahi vatana hıyanet 
etmiş ölknak umumi lekesinden tecrit etmek noktasın
dan dahi bu fikri adaletle bu heyetin teşekkül edip) 
ifayı vazife etmesinde benderiizce zaruret vardır. j 

Birşey arz edeyim: Atıf Bey arkadaşımız bir ve-i 
sika meselesinden bahis buyurdular. Hakikalten ka-l 
naatı vicdaniyem kendi kanaatlarına lahiktir. Arka-; 

1 daşlar, bu bizde, hepim izde sari bir kusuru umumi I 
* i 

— lj>3 

1928 C : 1 

diyelim, ince bir kalbin, şefkat ve rikkat hisleriyle 
memlu kalplerin ekseriya irtikâp ettikleri hallerden
dir. Bir adam gelip izharı tazallüm ederek ben hali 
mKiellimiyetteyîm, benim hayatımı, şerefimi kurtarmak 
senin bir imzandadır, dediği zaman ondan o imzayı 
esirgememek tarzındaki hissi şefkat hakikaten o mem
lekete ağır bir takım rahneler açacak fenalıklar iras 
edebilir. Fakat malumıâliniz bu ferdi birşey değildir. 
Heyeti Umumiyem'izün Devlet ve memleket işlerini, 
hayat ve m'ünasabatı hususiyenizde dahi aynıı derece
de kemal mertebesine varmak için mani olacak bir 
zamanın geçmesine arzı ihtiyaç eden bir meseledir. 
Buna mani olmak için Kanunun maddelerini' müza
kere edilirken Atıf Beyin ve diğer muhterem arkadaş
larımın, hepimizin aklına geleni mani sedleri vaz. ede
rek yerleri varsa, Kanunun maddelerinde onları naza
rı itibare alalım, mesalâ diyelim ki o zaman mıüfid 
olan, çünkü bu adam o zaman ya sifahed veya tahri
ren heyeti mahsusaya karşı müdafaasını yapmıştır. O 
zaman ibraz ettiği vesikalardan gayri bugün yeni te
şekkül edecek heyete kendi hak ve müdafaasına dair, 
bundan bir hafta evvel uydurma bir vesika alip da ken
disi müdafaa edecek vasaiki getirerek müracaat eder
se bunu bir misal olarak arz ediyorum - bunun önüne 
geçmek için mani bir takım kayıtlar koymaya imkân 
Vardır. Binnetice arkadaşlar, istinaf kademesi kalmak
la beraber, insanlar mesaili hukukiyesinde temyiz de
nilen bir kademenin hükmü tasdikine arzı ihtiyaç eden 
mesaili adliye mevzubahis olduğu zaman, velevbi inkı
lâp davasına ait olsun, binnetice birkaç ferdin, ve 
o ferde mensup olan ensal ve ahvadın ahunda bir le
ke bırakmamaya müntehi olan böyle bir tedbirle bu 
heyetin icrayı faaliyet etmesi, adaleti esaslı surette 
tatmin edecektir. 

vMuh'terem arkadaşlarımla şunu hatırlaitayım: Bir 
ceîsei hafiyede mevzubahs olmuştu, o celsei lafyine-
nin bültün şümulünü ifade etmeyeceğim için söyle
mekte bir mahzur yoktur. O zaman - bendeniz Mü-
dafai Millîye Encümeni mazbata muharriri bulunu
yordum - mevzubahs olan zevaltıu, orduya mensup 
olanların divanı harplerinde ve hakki! kazası olan as
keri mahkemelerde muhakeme edilmesini ve o muha
keme neticesinde mahkûm olmalarını Heyeti Celile-
nizden mısırren rica etmiştim. Uzun mıüzakerat vesaır 
muamelattan sonra Meclisi Âlinin ekseriyeti, muha
keme divanı harplerde değil, heyeti mahsusalarda ol
sun demişti. Tabii isabet - lehde ve aleyhte olsun -
Heyeti Muh'teremeniz vereceği karardadır. Fakat ar
kadaşlar; şimdi arz etmeye mecbur oluyorum ki böy
le hakkı kazası Devletin teşkilâtı daıimei umumiyesi 
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meyanında mevcut bulunan, mahkeme mahiyetindeki 
heyetlerden ve askeri mahkemelerden geçirilmeyen şey
ler birgün bu ve buna müşabih muamelata maruız kal-
ma^k'tadır. Sonra arkadaşlar; Heyeti Mulhterminize 
yakında Müdafai Milliye Emcümeniimin bir mazbatası 
gelecek, o mazbatada birçok şeyler mevzubahistir. 
Şimdi .sözümü uzatıp da sizli rahatsız etmekte içtina 
edeyim. Meselâ o zaman Askeri Ceza Kanunu muci-
biöce nisbetsi askeriyesi kat edilip tekaüt maaşları ke
silmiş olanların tekaüt maaşlarının verilmesine müs-
ıteniıt bir kâğıt bir çok dairelerden dolaşarak bizim 
Müdafaa Encümenine gelmiştir. Onda diyoriarki fi
lan filan hakkında yapılan muameleler, tekaüt maa
şının katı gibi hükümler hakkı kazayı haiz olan ci
hetlerden hüdur eden hükümlerle olabilir. Böyle ida
ri heyetlerden çıkmış kararlarla bu haklar iptal edi
lemez. Yani o zamanki düşüncemizde devletin teş
kilâtı daimesi içinde bulunan mahakimden hakkı 
kaza noktayı nazarından kaziyei muhkame haline gel
miş bir şekilde intaç edilmiş olsaydı bu gibi teşehbü-
sat vuku bulmazdı ve nihayet bir iki masum varsa 
baltayı adliden dolayı af edilebilirlerdi, Fakat bir de
fa o zaman vaz edilmiş bir esas vardı, o esasa sâdık 
kalmak zaruretindeyiz ve uzun müddet meriyetimi te
min etimek için o heyetlerin verdiği hükümlerin, arz 
ettiğim gibi bu heyette bir defaya mahsus olmak üzere 
tetkik edilmesine zarureti katiye vardır. Lâyihanın 
müzakeresine geçilmesini ve maddelere ait, arkadaş
ların labJifc olan. fikirleri varsa ona göre ıslah edilip 
çıkarılmasını arz ve teklif eylerim. 

ATIF BEY (Rize) — Ali Nazhıi Beyefendi bir kaç 
şeyler söylediler. Behemehal cevap vermek lâzım! 
geldi. Diyorlar ki aleyhinde karar verilen bir zat me
muriyetten çıkarılmış olmayıp başkası çıkarılıyor. 
Meclise ilk geldiğimıin haftası idi, Bayazıit Mebusu 
Şefik Bey Kızıldize Rüsumat Memuru Nuri Bey is
minde "birisini bana getirdi ve heyeti mahsûsa başka 
Nuri Bey aleyhinde karar vermiştir, fakat Rüsamaıt 
Müdüriyeti Umumiiyesi bu Nuri Beyi memuriyetin-' 
den çıkarmıştır. Binaenaleyh bunu ıslah ediniz, istida 
Encümenine de müteaddit müracatı vardır dedi. Beni 
o 'işde bulunmuş bir adam sıfatiyle vazife edindim. 
Emniyeti Umümiyeye gittim, fotoğrafını çıkarttım. 
Emniyeti Umumiye Müdürü Rılfat Bey, Muavini Ce
mil Bey hazır oldukları halde bir heyet huzurunda 
ibu adam mıdır, değil midir diye fotoğrafı muayene et
tik. Herif beş sene evvel çıkarttığı fotoğrafındâ, 1335 
de saçlı ve sakallı idi. Şimdi gelirken yolda sakalını 
traş etmiş, fakat fotoğrafta yüzü,'kulakları, yanakları 
bütün eşkâli veçh'iyesi besbelli idi (handeler). Bu adam 

iddia ediyor ve mikrop gibi hergün Meclise gelir, yol
da bin defa tesadüf eder ve hâlâ iddia eder ve sakalı
nı sonradan traş ettiğini de ikrar ederek ikrariyle sa
bit olmuştur. İşte bu gibi adamlardır ki fazla müra
caat ediyorlar zannını tevlit ettiriliyorlar, halbuki öy
le değil Beyefendiler, demin arz ettiğim İngiliz Mu
hipleri itiraz etmemişlerdir, çünkü onlar bu cezaya 
bin defa razı olmuşlardır. Hudut haricine çıkarılacak
lar, hapis cezası görecekler zannediyorlardır. Hatta 
tekaüdiyeden bile mahrum edilmelidir. Binaenaleyh 
böyle hıyaneti vataniyeleri sabit olanlar memnun
durlar. İlhak beyennamesinde imza edenlerde mem
nundur, onlarda müracaat etmiyorlar. Büyük karar al
mış adamların yüzden fazlası daimi surette milletimiz 
hakkında muhalefette bulunmakla lezzet almakta olan 
anasıra mensup insanlardır. Bunlar hiç müracaat ede
bilirler mi etmemişlerdir. Müracaatta bulunanlar ba
zı şurada burada kalmış insanlardır. Bunların içinde 
de yaygarayı çıkaranlar kimlerdir bliyormusunuz. 
Ancak şu ve bu surette vesika alarak zeytinyağı gibi 
suyun yüzüne çıkan insanlardır ve nihayet bunlar yir
mi otuz kişidir. Diğerlerinin hiçbir şey dedikleri yok
tur, memnundurlar, çünkü cezayı hafif görmüşlerdir. 
Dedilerki müdafaası alınmadan kararlar verilmiştir. 
Kanunun bir maddesinde ledellhace müdafaası alın
mayacaktır diyor. Müdafaası ne zaman alınacaktır. 
Birinci maddenin! ikinci fıkrasına temas eden hal
lerde alınacak'tır, çünlk'ü orada fcavlen ve fiilen mu
halefet vardır. Aicaba bu adama bir iftira var mıdır? 
'Kim söylemiştir, ne demiştir, nasıl ve nerede söyle
miştir? Sana bunu atfediyorlar.. Bunu müdafaa et de
dik fakat Erkânı Harbiye, Müdafaali Milliye ve Da
hiliye Velkâletlerindeni gelen kuyudat ve vesaik ile 
tespit ettiğimiz bazı mahallere düşman girdikten son
ra düşman tarafından memuriyete tayin edildiği biz
zat tasdik olunduktan sonra onun müdafaasını almak 
nedir? O gibilerin müdafaasını almadık.. Eğer bu gibi 
adamların da müdafaasını almak icap etse ve alsay
dık bu heyeti mahsusa bir sene değil, otuz bir sene da
ha devam etse içinden çıkamazdı. 

Recep Beyefendi mukaddem elerinde çok güzel ola
rak bendenize iştirak ettiler. Faikaıt sözlerinin nihayet
lerinde Âli Heyetin teşkiline taraftar oldular. Bende
niz bu şekilde karar alan insanların müracaatına mey
dan vereoek surette bir kanun kalbul edilmesine taraf
tar değilim. Encümen alsın, başka bir şekil bulsun. 
İBazı adliyecilerin belki bindebir halta vaki olmuşsa 
tashih edilmesi fikirlerine bendenliz de iştirak ederim. 
Tetkik olunsun. Fakat aleyhte karar alan adamlara, is
tediğimiz gibi vesika alıniız, geliniz, tetkik edilsin der 
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gibi bir yol açmak kaltiyen doğru değildir. Buna baş- j 
ka bir merci bulmalı. Zaiten 50-100 kadar evrak var- i 
dır. Onları tetkik etsin. Fakat şunu da arz edeyim! 'ki;: 
hatayı adli bulunmayacaktır, hatayı içtihadi bulacak
tır ve benîm içtihadımı başka bir heyet içtilıa'tla nakz-j 
edemez. 

Sonra bir nokta arz edeyim: Adliye Müsteşarı En-; 
oümene geldiği zaman hatayı adli vukua gelmiş de-1 
di. Ben dedirnk'i, misal getir, cevap vereyim, müddei) 
ve müddei aleyh vaziyetinde münakaşa edelim de-; 
dim. îki tane cebimden misal çıkardı. Birisi Dörtyol; 
ceza reisi Ömer Lütıfü Bey itirazı imiş. Orada iki ta-; 

ne Ömer Lütıfü Varmış, biri Şube Reisi Binbaşı Ömer' 
Lütfü Bey imiş, birisi de Ceza Reisi Ömer Lütfü Bey. 
Bu zait mevzubahis Ömer Lütfü Beyin kendisi olma
dığını İddia ediyor. Bir adama kendi imzasından kuv-; 
vetlli bir vesika gösterilebilir mi? Kendisi imza etmiş,; 
Benıde mevcuttur. Maraşta mahkeme azası iken gön
derdiği istifanamede Dörityol Kaymakamı esbakı ve? 
elyevm Maraş bidayet mahkemesi azasından Ömer-
Lütfi Bey diye imzası var. Taibii bunu müsteşar Bey 
bilmiyor. Kendi ikrari ile ilzam edilmiştir. Bittabi ıs
kat edildi. 

İkincisi, Ökkeş Efendi isminde birisi, Zaten Ce-
beliberekettie Öklkaşlar çoktur. Binbir çeşit Ökkaş 
Efendi vardır, Bunun hangi Ökkaş Efendi olduğumu? 
tetkik etltim. Mahkeme mübaşiri imiş. Bu adam, di
ğer Ökikaş Efendi dahil olacak iken ben dahil olmu
şum diyormuş ve hatayı adlıi vaki olmuş. Cebelibe
reket memurlarının vaziyeti umumiyösi şöyledir: 70-180 
memur Mücahadei Milliyemih bidayetinde doğrudan 
doğruya silâha sarılmışlar ve çalışmışlar. Sonra bun
lar şdhirin haricine çekilmişler. Fransızlar içeriye adam} 
sokmuşlar, eğer siz bize dehalet ederseniz eski memuri-j 
yetlerinize iade eder, diğer yeni memuriyetler veririz 
demişler. Onlarda bu tesvilâıta kapılmışlar. Terki sit 
lâıh ederek Fransızlara dehalet etmişler ve ondan son
ra Franisuzlar tarafından terfi ve taltif edilmişler. Bü 
Ökkaş Efendi de o cinsten imiş, Biz iki hali mukat 
yeise ettik. Evvelâ hizmet, sonra hıyanet. Hıyanet galip 
geldi. Aleyhlerinde karar verdik. Fakat evvelâ • muf 
halefet edip de sonra nadim olsa idiller af olunabif 
lirler idi. Evvelâ hizmet, sionra hıyanet edenleri idami 
bile etmişizdir, (bravo sesleri, alkışlar). 

REŞİT HEY (Gaziantep) — Ali Nazmıi Bey bira^ 
derimiz buyurdularlkıi, burada Ahmet yerine Mehmet! 
girm'işıtir. Evet bu olabilir. Bu Kanun kabul edilirse 
heyeti mafolsıuısa taralımdan verilen kararlara ve evraki 
bakılaoakltır ve bunların arzuları belki isaf edilecekltiri 
Eğer 2-3-5 tane olursa bu kamuna lüzum yoktur. Hüj-
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fcümet tetkik eder. Her seme on tane, yirmi tane, yüz 
tane. Mahkemei Temyizin tastikimden geçmiş, hatayı 
adlileri Meclisi Âli af •etmektedir. Bunun için de böy
le muamele yapılabilir. Fakat efendiler, bunda haksız
lık yoktur. Çünkü meselâ; zabitam hakkında evvelce 
alay, ordu tetkikat yapmış, Müdafaai Milliye Vekâ
leti de ayrıca tetkikat yapmış, omdan sonra mahke
mece de tetkikat ve tahkikat yapılarak tasdik edilmiş. 
Bu gibilerden çoğunun hayatına hatime verilmiştir. 
Halbuki bunların hayatına - hatime verilmemiş, memu
riyetlerine hatime verilmiştir. Binaenaleyh tamamen 
af etmek de doğru değildir. Recep Bey biraderimiz 
âli olan merhametinden dolayı beyanı mütalâada bu-
lunidular. Geçen sene Kemal Bey isminde bir yüz-
başının rütbesinin iadesi hakkında îsıtida Encümeni 
bir mazbata yapmıştı. Recep Beyefendi burada Mec
lisi Âli bunları af eder, fakat ben bunları orduda istin -
tam etmekte mazurum buyurmuşlardı. Bunun için 
bendeniz arz ediyorum ki hüsnü tesir yapmaz, bilâ
kis sui tesir yapar. Bendeniz bu kanaattayım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendimç 
Meclisi Âlinin çıkardığı bir Kanunu Mahsusla, azası 
mebuslukta bulunmuş bir heyet tarafından' bu işler 
tetkik edildi. Bu heyet tarafından Harekâtı Milliye 
aleyhimde bulunanların evrakı Hükümet tarafından 
tevdi edilerek tahkik edildi. Hükümet bu gibilerin 
evrakını bittabi uzun tetkik ve tahkikat neticesinde bir 
kanaat hasıl ettikten sonra tevdi etti. Heyeti mah'su-
sanın kararları da, Hükümetin tahkikatını teyit etmiş 
oldu. Ne çabuk unuttuk, düşman Ayaş beline gelipde 
tirtir titerediğimiiz zamanları? 

RECEP BEY (Kütahya) — Kimlse titrememiştir. 
Bu sözün Meclistıe söylenmesini kabul edemeyiz. Re
is Beyefendi, bu sözün tashih ettirilmesini rica ederim. 
Meclisi Âli inkılâbım en hararetli zamanlarında bir 
dakika titrememiş ve en ağır kararlar almıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Titreşen 
Meclisi Âli değildir, Meclisi Âlinin sebatı, metaneti 
hasımlarını korkutmuştur. Vatanı kurtarmış ve ha
sımlarını tJtretmiştir. Binaenaleyh o güm Harekâtı 
Milliyeye aykırı harekat eden ve bugün mevcudiyeti
mize suikast eden adamlar için şu veya bu veçihle kur-
turmak kapılarını açmak doğru değildir. Kurunun ya
nında yaş da yanar. Fakat evrakı Hükümet tetkik et
tikten ve kanaat sahibi olduktan sonra heyeti mahsu-
saya vermiştir ki bu suretle birçok defa tetkiikaten 
geçmiş büluniduğu için hata vuku hemen hemen yok
tur. Binaenaleyh tekrar yeni yeni lüzumlu lüzumsuz 
müracaatlara kapı açmak doğru değildir. Aynı za-
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manda bu teşkilât için azim masaraflara da ihtiyaç [ 
vardır. Bu masraflar nereden çıikacak? Böyle birşey 
varsa Şûrayı Devlet vardır, Şûrayı Askeri vardır, bun
lara tetiklik salâhiyeti verilirse mesele kalmaz. Bende
niz Atıf Beyin mütalaalarına tamamen iştirak ediyo
rum. 

SELÂHİATTİ'N BEY (Adliye Encümeni Namına) 
(Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; Atıf Beyefendi
nin pek necip ve ulvi hissiyat izhar eden beyanatı 
âliyeleri karşısında bu Kanunum teklifine saik olan 
esbabı Adliye Encümeni namına Heyeti Celileye bi
raz izah etmek mecburiyetinde kaldım. Tetkik bu-
yurulunca görülürkü, bu Kanun yalnız 854 numara
lı Kanun ile muhterem Atıf Beyefendinin riyasetinde 
bulundukları heyeti mahsusanın ittihaz ettiği kararı' 
tetkik edecek bir heyet değildir, ondan daha çok ev-
vef teşekkül eden ve askerleri tetkik eden bir heyeti 
mahsusanın kararı da bu Kanunla teşkil edilecek olan 
heyet tarafından bir daha tetkik edilecektir. O kanun
larda gerek silki askeriden tart edilen ve gerekse me
muriyetten müebbeden çıkarılanların harekât ve cidali 
milliye muhalif vaz ve tavri takınanlar ve böyle te
vekkülde iltihak edenlerin hareketini mubah kılimak 
ve o Kanunun vazına saik olan ve inkılâbın en has
sas bir mülâhazasııyla bunların artık içimizde başka
ca bir muameleye tabii tutulmalarını tecviz eden hu-
susatı bugün biz reddedmiyoruz.! 

Bu Kanun o heyeti mahsusaların haklarında ver
diği kararlardan dolayı mağdur olduklarını iddia 
edenlerin müracaatlarını nazarı dikkate alıp birfcere 
daha tetkik edecek, bu Kanunun kabul ediHmememe-
si demek o heyetleri layühati addetmek ve onların 
karartan adli mutla!ktw, mabzı hakikattir, hiçbir zü
hul hiçbir sehiv yoktur dernektir. Zannederim ki: 
Heyeti Celiileleri sırf bu adalet ve hakkaniyet fikriyle 
herhalde-böyle bir Kanun teklifini mıenfaatı gören Hü
kümetin ve bu Kanunları tetkik eden Müdafaaı Mil
liye, Dahiliye ve Adliye Encümenlerinin herhalde bu 
Meclisi Âli namına icrayı vazife etmek dolayısiyle ay
nı hasasiyetle b̂u tetfcikatını ifa ederek Kanunu şaya
nı kabul görmesidir. Binaenaleyh adalet icrasına mün
tehi olan böyle bir teklifin kabulü muafık olsa gerek
tir. Adalet batanda biraz sıoğulk kanlılıkla hareket et
mek lâzımıdır. Bu tetkik heyeti, arz ettiğim gibi mağ
duriyetlerini iddia edenlerin şikâyetini dintleyeoektir. 

•Kanunun münderecaltına biraz atfı nazar edile
cek olursa anlaşılır ki; biz ortaya tetkik usulü koy
muyoruz. Bu Âli Karar Heyetinin, kararları ne su
retle tetkik edeceğine dairdir. Ne gibi hususaitta o 

[ adamlar aleyhine karar vermek icap ediyorsa, o mesail 
nazarı itibara alınacak ve ona göre haklı veya haksız-
dır denilecektir. 

Sonra bu heyeti teşkil edecek zevat Kanunun ruh 
ve manasından şunu da istidlal edebilirler ki: Atıf 
Beyefendinin endişeleri gibi, istida üzerine ve takdir 

I üzerine o derece müdafaayı hakları yoktur. Belki bu
rada, filan yerime benim de aynı isimde olmaklığım 
do'layılsiyle benim hakkımda karar verildi diye veya 
buna şibih iddiada bulunan veya kanun ledelhâce be
nîm müdafaamı dinleyebilir demiş ve heyeti mahsu
sa da bu hakkı istimal ederek bu adama tebligat yap
mış, fakat o zata tebliğ olunduğu günün ertesi günü 
kanunen müddetleri bitmiş ve binaenaleyh müdafaatı-
nı serdedemedim diye muterizin sözünü dinlemeklte 
herhalde inkilâba karşı hassas davranmamak ve öyle 
adamların kabahatlarını af etmek şeklinde izah edil
mesi muvafık değildir. Bu itibarla arz ettiğim gibi 

I adalete müntehi olan ve sırf muadeleti temin ede
cek olan bu Kanunun kabulü lâzımdır. 

Sonra bizim Adliye Encümeninin tadilâtında bir 
şeyi daha nazarı dikkate arz ederim ki: Biz müracaat 
hakkını vereseye dahi verilmesini teklif ediyoruz. Çün
kü bunlardan ölmüşler varsa veresesi de bunda hak
sızlık iddia ediyorsa dermeyan etisin, çünkü; bu pek 
büyük bir lekedir. (Ukubatıta niyabe caiz olmaz) diye 
bir kaide vardır. Fakat aile şerefine nakise veren bu 
hususu evlâdı, veresesi tanımak isterse buna da mü
racaat kapısını açtıtk. Binaenaleyh: Kanunun teklifinde 
Meclisi Âlinin daima heyecanla, hassasiyetle gördü -

I ğü hususu Encümenler nazarı dikkate almışlardır. 
Herhalde kabulü muvafıkı muadelettir. Musırran ka
bulünü rica ediyorum. 

gÜKRÜ KAYA (Dahiliye Vekili) (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlar; bir devletin coğrafyada ve tarihi
de eşkâlini teşkil eden anasırı maddiyeden mağda 
ruhlarda ve fikirlerde haklim olan manevi anasırı istik-
lâliyesi de vardır. Bu anasırı maneviyeden biri mem
leketin hariçde irae ettiği manzaradır, istikrarına ve 
hâkimiyetine riayet olunan devletlerin manzarai ha
riciyesi bu devlete tecavüz edilemez manzarasıdır ve 
alemde hâsıl ettiği bu kanaattir. Türkiye birçok mu
harebeler neticesinde hassatan düşmanını haremi isme-
Itinide boğduğu zaman bu manzarayı1 kâfi derecede is-
bat ve irae etmiştir. 

İkinci manzara dahile aittir. ıBu da milleti teşkil1 eden 
efra!ttan hiçbirisi o milletin düşmanlariıyla değil fiilen, 
fikren dahi teşriki mesai edemez ve ettiği gün millete 
ihanet etmiş olur ve cezayı sezasını bulur. Avrupada 
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ve bizde bunların birçok misalleri vardır. Bir ikisini 
zikredeyim. Belçika'da bir apartman kapıcısı düşman 
istilası zamanında ihtiyar olduğu için kapıcılığı terk 
edemiyerek orada kaimıişltır. Apartmanın bir katında 
düşman gazetesi tesis edilmiş ve gazeteyi kapıcıya bı
rakır, gazete aboneleri gelir, kapıcıdan gazetelerini 
alırlarmış. Belçikalılar memlekdtlerini istirdat ettik
leri vaikit o kapıcıyı idam ettiler. Adam bağırdı, çağır i 
di, muhtaçtım, muzdardım dedi. Hayır dediler. Öte-
bilirdin, fakat düşmanla teşrilki mesai edemezdin dedi
ler ve jdam ettiler. 

'.İkinci yine Belçika'da bir misal: Büyük bir tüc
car dahilde kalmıştı, düşman istila ettiği vakit bu ada
mın mıafiiik olduğu çuvalları kendisinden' dun fiyatla 
aldı. Belçikalılar miemlekefclerini istirdat ettikleri vaikit 
buna da ağır ceza yaptılar. Adam eğer bunları satmav 
saydım bunu benden cebren alacaklardı dedi. Alabi
lirlerdi. Fakat sen düşmanlara teslim etmeyecektin 
dediler ve cezasını verdiler. Fakat HükÜmıetin müsaa
desiyle dahilde kalıp da ihanet vaziyetinde bulunanla
rı aJf ettiler. Biz memleketimizde bu ruhu yaşatmak 
mecburiyetindeyiz. Türkiye herhangi bir hadiseyi müs
takbelde ne kadar hain, ne kadar kansız olursa olsun 
Türklerden hiçbir fert velev . fikren olsun düşmanla 
'teşriki mesai edememelidir.. (Alkışlar) İstiklâl Harbini 
ve istihlası takip eden zamanlarda kanunlarımızla 
ve kararlarımızla bu fikir üzerinde ne kadar sahip ol
duğumuzu gösterdik ve göstermekte devam etmek 
Meclisi Âlinizin dine mövdu bir emanettir. Fakat; 
Efendiler Meclisi Âlinizin eline emanet olan o kadar 
kıymettar diğer bir emanet daha vardır ki o da ada
lettir. Ben Dahiliye Vekili olduktan sonra muttali 
oldum ki bu Heyeti Mahsüsayı Âliyenİn verdiği ka
rarlardan bazılarına zaman itibarıyla, bazılarında şa
hıs itibariyle, bazılarında vaka itibariyle esas itibariy
le tehalüfler vardır. Bir polis memuru tanıyorum. 
Kendisine efendi demişler, rnemursun, git şu cemiiyete 
gir ve jç yüzlerini öğren demişler. Vazifesini yapmış, 
o adam bugün haini vatan olarak matruttur. İkinci 
bir vaka tanııyorum. Yine Dahiliye Vekâleti mesuli
yetini üzerime aldığım zaman muttali oldum. Bu da 
bir kaymakamdır. Kaymakam kazalardan birisinde 
memıurmuş, düşman işgal etmiş, Kuvayı Milliye ta
rafından orada kalmaya memur edilmiş efendiler. Bu 
adam da bulgun matrulttur. Hâtıramı zortarsam daha 
pe'kçok misaller bulabilirim. Fakat Beyefendiler arz 
olunan misal kâfidir. Binaenaleyh Tasvibi Âlinize arz 
olunan Kanun nedir? Hainlerin affı kanunu müdür? 
Hayır efendiler; her- vakit, her zaman hatta en âli 
mahkemelerden sudur etmesi muhtemel bulunan, 

hatanın tashihi kanunudur. Efendiler rica ederim, bi
hakkın mahkûm ettiğimiz hainlere masumları karıştı
rarak onları namasumiyetinden hainleri de hissedar et
meyiz. Onlar hain olarak kalsınlar. Halbuki bugün 
bunlara alelıtlak haindir diyemezsiniz. İşte zikrettiğim, 
misaller. Bizde onlar kadar masumuz. Ne yapalım 
hatanın kurbanıyız, ne yapalım vatan uğruna kurban, 
fada olduk derler. Fakat bunları içerisinde Temyiz Re
isi gibi, Şûrayı Devlet Reisi gibi, Erkânı Harbiye Reisi 
Sanisi gibi bitaraf olan zevattan mürekkep üç kişilik 
bir heyete tevdi ettiğiniz vakit sırf zamana, mekâna, 
isme, vakaya ait hususat üzerinde tetkikatlarını icra 
ettikleri ve hükümlerini vererek haini masumdan ayır
dıkları zaman antik o adamlara bihakkın haihsiniz di
yebiliriz. Rica ederim arkadaşlar masumları ayırınız 
ve vatandaşlarınızı böyle vatan hainlerine hain demek 
hakkından mahrum bırakmayınız, (alkışlar). 

MAHMUT ESAT B. (Adliye Vekili) (İzmir) — Muh
terem Efendilerim; Âtıif Beyle Süleyman Sırrı Beyi 
dinledikten sonra sandıtaki Hükümetimiz mücerret 
hainlerin affı için bir Kanun Lâyihası hazırlamış ve 
Heyeti Celilenize takdim etmiştir. Hayır efendim, ha
kikat böyle değildir. Hükümetiniz, verilen kararlarda 
mutlaka haksızlık vardır demiyor. Fakat; en küçük bir 
hata yüzünden en büyük haksızlığa meydan vermek 
istemiyoruz. Onun içindir ki bu Kanun Lâyihasını 
Heyeti Celilenize takdim ediyor. Efendilerim mahke
melerin kararları temyize tabii tutulurken hatta as
keri divanı harplerin kararı bile temyiz edilip durur
ken ve hatta Mahlkemei Temyizin kararları dahi hata
yı adli diye Heyeti Celileniz tarafından tetkik edi-
lirken beş altı kişilik bir heyetin vardığa karara isabeti 
mahs var demek ne dereceye kadar doğru olur? Bu
nu Heyeti Celilenizin takdir ve vicdanına terk ederim. 
Beyeifendiler vaktiyle teşekkül edip karar veren1 he
yetin çok musip, çok hamiyetli ve çok muhterem ze-
valttan teşekkül ettiğinde şüphe yoktur. Fakat; bu 
heyet nihayet elindeki bir takım vesika istinatta içti
hat ederek karar vermişltir. Mesailin tecellisinde, vesa
ikin tahlilinde hata olabilir. Hata olamaz demek, o 
heyetin kendi kendine Papalık mesnedi izafe etmesi 
kadar gülünç bir şey olur. Efendilerim zannederim lâ
ik Cumhuriyette lâik demokrasilerde lâyıktık mev
zubahis olamaz. Cumhuriyetin demokrasilerin en bü
yük kuMveti hataları görmek ve onları tashih etimıek-
,'tir. İnkılâplar oradan kuvvet alırlar. Yoksa hatada ıs
rar, inikilâp şimes'idir demek, bendenizce inkilâbın 
manasıyla tetâbik etmeyen bir iddiadır, inkılâp be
hemehal haksızlığa yol vermek mi demektir, yoksa 
halksızılığı yıfcmakmı demektir? Bendeniz zannediyo-
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rum ki haksızlığı yıkmaktır. Teşekkül edecek ikinci bir 
heyet, eğer varsa, behemehal böyle bir hatayı tashih 
edecek. Hata olabilir efendiler. Yüzüne hain damgayı 
yorduğunuz bir vatandaşa ve hatta onun evlâdına ve 
ahfalına intikal edecek bu damgayı vurduğunuz va
tandaşa bir merhalei iltica vermek de zannederim ki 
inkılâba muhalif hinşey değildir. O merhalei iltica ikin
ci heyet olacaktır. Hükümetimizin Heyeti Celil'eden 
istediği işte budur. Haksızlığa maruz kaldığını iddia 
eden bir vatandaş ikinci bir heyet huzuruna iltica et
sin ve hakikaten hakkında bir hata varsa bunu tashih 
ettirsin diyorum, 

tnfcilâbın kuvveti hain damgasını yüzünde taşıyan
ların adetlerinin artmasıyla değil, azaimasıyledir. Ka
nunun mSüzakeresinie geçilmesini ve icap eden tadilatın 
lüzum gördükçe Heyeti Celilenizoe yapılmasını bil
hassa rica ederim. Vatandaışlannız kararınızı bekliyor 
(alkışlar)., 

* MUSHARA NECATİ BEY (Maarif Vekili) (İz
mir) — Arkadaşlar bu Kanunu Şükrü Kaya Bey ve 
Mahmut Esat Bey müdafaa ettikten sonra çıkıp söz 
söylemezdim. (Fakat Kanunun altında imzanı bulun
duğu için ve uzun zamanlar istiklâl Mahkemesi Riya
setinde ifayı vazife ettiğim için his'siyatımı Heyeti Âli-
yenize arz etmeyi vazife adettim. înkilâp içinde ya-
şıyanlar ve inkılâbın cehdleri içinde vazife ifa eden
ler, hedef olarak inkilâbın gösterdiği yolda yürürler. 
Bu vazifeyi ifa ederken bütün heyecanları muhiıple-
rimden ve gayemin azamatinden alırlar. Arkadaşlar; 
bu vazifemi ifa. edilirken daima karar veren arkadaş
larınız; hata etmiyeyim ve hata etmiyerek ifayı vazife 
edelim diye endişs içinde kalmışlar ve hatadan kaçın
mışlardır. Fakat gayenin üMyeti, maksadın büyüklü
ğü heyecanın kudreti ifayı vazife esnasında dahi jnlsan-
ları yanlış karar vermeye sevk edebilir, insanlar hata 
edebilirler ve bu hata ettikleri zaman dahi af etmek 
için iltica edecek bir yer bulabilirler. Muhit bula
bilirler. Zaferden sıonra Heyeti Âliyeniz bu gibi ha
taları tahmin ederek bu vazifeyi ifa etmiş ve tarihi 
olan bu vazife hakkiyle ifa olunmuştur. Bu hiçbir va
kitte inkilâbın kanunlariinın kuvvetlerini azaltmaz. 
Onun için Heyeti Âliyenin kararıyla teşekkül eden tas
fiye heyeti vazifesini ifa etmiştir ve hakikaten safiyet-., 
le ve samimiyetle ve heyecanla hata etmemek için ifa
yı vazife etmiştir, içinde tek bir vatandaş dahi ma
sum iken hata yüzünden muhakkak surette zalim va- I 
ziyetine düşerse, bu bir telk adamın yüzünden dahi I 
'Kanunun bırakmış olduğu tesisatı izale etmek mua- g 
fık olur. Bir tek vatandaşın alnında kara damga ile \ 
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kalmasını, evlât ve ahfadımın o suretle tanınmasının 
dahi Heyeti Âliye çekemez. Onun için bir tek kişi 
için dahi olsa bu Kanunu çıkarmak lâzımdı. Yoksa 
hata vaki değildir, itilaflar icra olunurken içinde bu
lunan kaynayabirir diye bir zihniyete giremeyiz. He
yeti Âliyeye hükümetin takdim etmiş olduğu Kanun
da maksat; yüksek bir heyetten yeni baştan tetkikat 
icra edilmesini talep etmektedir. Eğer masum vatan
daşlar varsa bu Heyeti Âliyeye müracaat edecekler 
ve müracaatlarında Heyeti Âliye tetkikat yapacak, bu 
Heyeti Âliyeye kanaat gelirse vuku bulan tesviyeyi 
ıslah edecektir. Bütün vatandaşlara ait ve şamil bir 
hak, kendisinden niezolunan arkadaşlar bu mahkeme 
vasıtasıyla müracâat ederek hak talep edeceklerdir. 
Heyeti Âliyenizin bu gibi vatandaşlara, haklarını talep 
için bir müracaat kapısı irae ermemesi hiçbir zaman 
doğru olamaz. Binaenaleyh bir heyeti âliyenin icrayı 
adalet etmesine müsaade buyuralmasını rica ederim. 

REİS — Efendim tayini esami ile reye koyduğu
muz kanunilara ait istihsali ârâ muamelesi hitam bul
muştur. 

»Efendim, kifayeti müzakere hakkında takrir var
dır. 

Riyaseti Celileye 
(Müzakere kâfidir. Kanunun heyeti umumiyesinin 

kabulüyle maddelerin müzakeresine geçilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

istanbul 
Fuat 

REİS — Kifayeti müzakereyi reye arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar el kaldıırsın.. Kabul etmeyenler el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın reddine dair teklif vardır, okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Şifahen arz ettiğim mesele esbaba binaen Kanunun 
reddini teklif ederim. ' 

Rize 
Atıf 

Riyaseti Celileye 
(Kanunun heyeti umumiyesi hakkında cereyan eden 

müzakere kâfidir. Şimdiye kadar cereyan eden müza
kereye nazaran Kanunun maksadı heyeti mahsusaca 
muatti kararlarla bir daha hizmeti Devlette istihdam 
edilmemelerine karar verilen eşhasın afları olmayıp 
bu mukarreratın temyiz mahiyetinde ikinci bir heye
ti âliye tarafından tekrar tetkikiyle içlerinde bir ma
zur varsa telâfimi zararları maksadına matuf oldu
ğuna göre maddelere geçilmesini teklif eylerim. 

Denizli 
Yusuf 
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Riyaseti Celileye 
Âli Karar Heyeti teşkili hakkındaki işbu Kanu

nun Adliye Encümenine iadesiyle arzu olunan şekilde 
yeni bir kanun vücuda getirilmesini teklif eylerim. 

Çankırı 
Talât 

RECEP 'BEY '{Kütahya) — Bu takrir ve usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
RECEP BEY (Müdafaai Milliye Vekili) (Kütahya) 

— Arkadaşlar bu (son takrir Heyeti Muhteremenin 
isabetli karar için nazarı dikkatini celp etmeme mü
sait bir vesile oldu. 

Bir kere arkadaşlar, bu kanun üç encümende dik
katle tetkik edilmiştir. Müdafaai Milliye Encümeni, 
Adliye Encümeni, Dahiliye Encümenlerinde tetkik 
edildi ve bu Encümenlerin kanaatları buraya yazılmış
tır. Encümenlerin mütalâatı bundan ibarettir. Bu tak
rir sahibi arkadaşım nevema muvazaalı 'bir tertiple 
demek istiyor ki ne red, ne kabul, ikisi ortası uyuşa
lım. Arkadaşlar müsaade buyurunuz. Heyeti Umumiye 
lehinde, aleyhinde mütalâatını serd etmişlerdir. Böyle 
yarım birtakım tedbirlerle işleri intaç etmek Heyeti 
Mühteremenizin usulüne muvafık değildir. Encümen
ler fikirlerini arz etmişti, lâyihada fikirler vardır, bu
rada Sözler söylenmiştir. Bir arkadaş diyor ki, burada 
söylenen sözlere göre yeniden tertip edilmesi... Bu
rada izhar edilen efkâr ancak kabul edilen bir tak
rirden sonra tebellür eder. Herhangi bir arkadaşın 
-söylediği söz Meclisi Âlinin mütalâası değildir. Bina
enaleyh Meclisi Âlice bu Kanun hakkında izhar edil
miş 'bir fikir yoktur. Böyle bir fikir olmayınca Ka
nunu tekrar Encümene havale etmek demek, vakit 
geçirmek için tertip yapmak demektir. Demin kifayeti 
müzakere hakkında bir takrir vardı, söylemedim. Fa
kat küçük bir noktayı Heyeti Muhtereminize arz ede
ceğim. istida Encümeni ne diyor? Böyle kanun yapı
lıp da, bir daha mahalli tetkik olmasın. Arkadaşlar, bu 
tetkikat her gün yapılmaktadır ve böyle bir Âli Heyet 
tarafından yapılmaktadır. Âli, ednâ diye tavsif etmek 
istemiyorum. Bu lâyihada söylenen ifadeyi arz edi
yorum. Devairde her gün böyle yapılmaktadır. Deva-
irden böyle birtakım kâğıtlar encümenlere gelmekte
dir, İstida Encümenine gelmektedir. İstida Encümenin
ce daha geçen devrede böyle bir çok evrak Heyeti 
Muhteremeye arz edilmiştir, bu bapta müteaddit tadil, 
af teklifleri vardır ki ben, o vakit Müdafaai Milliye 
Ve'kili iken, Kanunun aksi hakkında reyinizi almak 
için kilolarca alnımın terini akıttım. Binaenaleyh ay
nı şeyler böyle gidip gelecektir. Böyle âli Karar He

yeti tarafından nihaî bir tetkik yapılmazsa müteferri 
tek tük tekliflerle az çpk Meclisi Âliniz iştigal ede
cektir. Esasen kapı açıktır, kapalı değildir. 

REİS — Efendim evvelâ lâyihanın Adliye En
cümenine gitmesini talep eden teklifi reyinize arz ede
ceğim. Adliye Encümenine gitmesini 'kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
memiştir. Rize Mebusu Atıf Beyin, lâyihanın reddini 
mutazammın olan takririni reyinize arz edeceğim. 
Takriri kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçiyoruz efendim : 

Âli Karar Heyeti Hakkında Kanun 
Madde 1. — 26 Mayıs 1926 tarih ve 854 numa

ralı Kanun mucibince ademi istihdamlarına karar ve
rilenler ile 25 Eylül 1339 tarih ve 374 numaralı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerine tevfikan nispeti 
askeriyeleri katedilenler haklarındaki kararları ikinci 
derecede tetkik etme'k üzere Âli Karar Heyeti teşkil 
edilmiştir. 

ZİYA GEVHER BEY (Çanakkale) — Efendim, 
bendeniz birinci maddeye ilâve edilmek üzere bir 
teklif arz edeceğim. Eğer dördüncü sayfaya dikkat bu-
yurulursa arkadaşlarımızdan Abdülmuhtalip Bey bu 
Kanunun büyük bir noksanına temas etmiştir. Orada 
diyorlar ki «birinci madde 854 numaralı Kanun mu
cibince sicilleri heyeti mahsusaca tetkik edilmemiş 
mansup ve mazur memurların sicilleri Âli Karar He
yetince ve mezkûr Kanun ahkâmına tevfikan tetkik 
olunur.» «Madde 2 bunlardan Âli Karar Heyetinin 
müddeti hitam bulduktan ısonra fikirleri tetkik edil
memiş olan memurlar istihdam edilmez.» Muhterem 
Meclisimizin hiyanet ve ha'basate karşı ne kadar has
sas olduğu malûmdur. Buna 'karşı nasıl şiddetle hare
ket ediyorsa, şimdi kanunun kabulüyle gördük ki ada
letin tatbikinde zerre kadar hisse temas etmeksizin 
adaleti behemahal tatbik için hissiyat noktasını terk 
ederek adaletin temyizi için bu Kanunu dahi heyeti 
umuimiyesiyle kabul etmiştir. Yalnız içimizden bir çok
larını, şahsen tanıdıklarımız için, bir takım istirahat 
hissetmekteyiz. Bu ıstırap da sicilleri tetkik edilmedi
ğinden dolayı bir çok zevatın şurada burada memur 
olarak veyahut diğer hazı müessesatta kullanılmış ve
yahut kullanılmakta olmasıdır ve hatta o kadar ki ara 
sıra bazı yerlere gittiğiniz zaman kanuna muti olan 
bir insan sıfatıyla orada duruyor. Bu adamın sizin 
kalbinizde ıstırap olmasına rağmen orada icrayı vazi
fe ettiğini görürsünüz. Fakat kanuna muti bir adam 
sıfatıyla mademki orada bulunuyor. Mademki Mecli
si Âli şâhsa karşı adaleti tatbikte bu kadar hassasiyet 
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gösteriyor ve inkılâptan tevellüt eden, inkılâp esna
sındaki hatalardan dolayı böyle bir tashihe lüzum 
hissediyor, cemiyete 'karşı olan hatanın da tashihi el
zemdir. Şahsa mademki hatadan dolayı adaletin tat
bikinde bu kadar hassas davranıyor cemiyete karşı 
da aynı adaleti tâtJbikte aynı hassasiyeti tatbikle ha
reket etmeliyiz. Binaenaleyh arkadaşlarımızdan Mut-
ta'lip Beyin idare memuru sıfatiyle görüp çıkardığı bu 
ince noktanın behemahal buraya ilâvesini rica edece
ğim. 'Bir çok müessesatımız henüz sicillerini o Âli 
Heyete vermemiştir. Eğer bu heyetin vazifesi yalnız 
hatayı tashihten ibaret olursa af perdesini bu eşhas 
üzerine çekmiş oluruz ve artık bunların tashihi im
kânı bir daha ortadan mtinselip olacaktır. Heyeti Âli-
yenizden bu Kanuna Abdülmuttalip Bey arkadaşımın 
dördüncü sayfada serdettiği hususun ilâvesini rica 
ediyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Efendim Abdül
muttalip Beyefendinin Dahiliye Encümeni mazbatasın
da izah buyurdukları şekilde şimdi refiki muhtereme-
min de iştirak ederek birinci maddeye ilâvesini teklif 
ettikleri fıkra mevcuttur. Fakat bu madde tetkik bu-
yurülacak olursa görülecektir ki eski heyeti mahsusa-
lara sicilleri verilmemiş olanlar hakkında o kanunla
ra tevfikan tetkikat icra edilmesine dairdir. Halbuki 
bu Kanun Lâyihası o heyetten sadır olan kararlar 
aleyhine itiraz edenlerin itirazatını tetkik için teşekkül 
etmektedir. Binaenaleyh maksatları büsbütün başka 
olan şu meselelerle münasebattan değil. Bunun leh ve 
aleyhinde bir şey söylemeyeceğiz. Fakat münasebeti 
olmadığı noktasından bu lâyihaya derci caiz değildir. 

REÎS — Efendim takrir yoktur. Birinci maddeyi 
reye vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Âli Karar Heyeti 15 Mayıs 1335 tari
hinden itibaren milli hudutlar dahilinde aleddevam 
Hükümet hizmetinde bulunmuş olan Mahkemei Tem
yiz ve Şûrayı Devlet Reisi Sanileri ve azaları ara
sından Mahkemei Temyiz ve Şûrayı Devlet Heyeti 
Umumiyelerince müntehap iki zat ile Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisinin erkânı askeriye arasından intihap 
edeceği bir zattan teşekkül eder. 

Aynı şeraiti haiz olmak üzere birer de ihtiyat aza 
intihap olunur. 

Asil azadan birinin mazereti vukuunda mensup 
olduğu heyet veya makamca intihap edilmiş olan ih
tiyat aza onun yerine geçer. 

Âli Karar Heyeti ilk içtimaında kendi reisini in
tihap eder. 

REİS — Reye. arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu Kanun neşri tarihinden itiba
ren on (beş gün içinde Âli Karar Heyetinin teşekkülü 
için lâzım gelen muamelat ikmâl edilecek ve bu müd
detin hitamında heyet vazifeye başlayacaktır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Âli Karar Heyeti vazifeye başladığı 
tarihten itibaren üç ay zarfında birinci madde muci
bince haklarında karar verilenler tarafından, vefat et
mişlerse veresesi taraflarından vaki olacak müracaat
ları kabul eder. Bu müddetin mürurundan sonra hiç
bir müracaat kabul olunmaz. Müracaat müddeti da
hil olduğu halde heyetin azami bir buçuk sene zarfın
da ikmali vazife eylemesi şarttır. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Âli Karar Heyetine arzuhal ile mü
racaat olunur. Heyetçe lâzım gelen tetkikat ve tahki
kat icra ve' talep vukuunda veya resen alâkadarlar 
veya görülecek lüzum üzerine hadiseden malumatı 
olanlar istima edildikten sonra karar verilir. Mukarre-
rat ekseriyetle ve sureti katiyede ittihaz olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Heyetçe verilen karar mukaddema 
verilmiş olan kararın refini mutazammın ise bunlar
dan orduya mensup bulunanları Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyaseti ve jandarmaya mensup olanları Dahi
liye Vekâleti ve diğerlerini vekâleti âlileri istihdam 
edip etmemekte muhtardır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Âli Karar Heyetinin kalemi ve me
murları Heyet Reisi ve azasının mensup oldukları 
vekâletler tarafından Âli Karar Heyetinin göstere
ceği ihtiyaca göre ve Heyet Azası için ikinci mad
dede muharrer şeraiti haiz bulunanlardan temin ve 
Âli Karar Heyetinin hakkı huzur ve masarifi ile 
kalem memurlarının yevmiyesi masarifi gayrı melhu-
zeden tcra Vekilleri Heyeti kararıyla tahsis olunur. 

Gerek heyet ve gerek kalem memurları dördüncü 
maddedeki müddetin hitamına kadar münhasıran bu iş 
ile iştigal ederek memuriyeti asliyelerinden mezun 
addedilirler. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 8. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Arkadaşlar, maruza
tım kendi namımadır. Esasen Kanun müzakere edi
lirken Encümende bulunmamıştım. Bu Kanunun şim
di okunup kabul edilen beşinci maddesinin nihayetin
de (mukarrerat ekseriyetle ve sureti katiyede ittihaz 
olunur) diye bir kayıt vardır. Bundan evvel ilk hü
kümleri vermek üzere teessüs eden heyetlerin hüküm
leri için de işbu mukarrerat sureti katiyede ittihaz olu
nur diye bir hüküm vardı ve 'bu sureti katiyede ittihaz 
olunur tabirinin vuzuhuna rağmen demin arz ettiğim 
misallerde görüldüğü veçhile İstida Encümenince maz
bataya rapt edilmiş ve Meclisi Âlinin yeniden tashihi 
kararına arz edilmiştir. Yine varidi hatırdır ki zaman 
geçtikten sonra ikinci derecede ve nihaî derecede ve su
reti katiyede ittihaz edilmiş olan hu tetkikat dahi yeni 
bir tetkik mecrası açmak için birtakım efkâra müra
caat gibi netice karşısında kalsın. Halbuki arkadaşlar 
mademki bu son imkânı tetkiki bırakıyoruz ve bütün 
Milleti Devletin bütün teşkilâtı resmiyesi ve milli teş
kilât ve herkes müsterih olacaktır ki alnına haini va
tan damgası vurulanlar yüksek 'bir tetkik mihengin-
den geçirilmiştir. Artık bunlar içerisinde mağdur in
sanlar kalmamıştır diye umumi bir istirahat heyeti 
umumiyemize sari olacaktır ve bundan sonra dahi 
(mukarrerat ekseriyetle ve sureti katiyede ittihaz olu
nur) tabirinin yeni bir mecrayı müracaata imkân bı
rakmaması için, bendeniz son madde olmak üzere Ka
nunun merasim ve eşkâline ait olan sekizinci mad
desinden evvel bir madde ilâvesini teklif ediyorum ka
bulünü rica ederim. 

YUSUF BEY (Denizli) — Efendim bu Heyeti Âli-
yenin vazifesi ne kadar devam edecektir? (Bir sene 
üç ay sesleri) 

NECİP ÂSİM BEY (Erzurum) — Efendim hakkı 
huzur ne kadardır? 

REİS — Efendim, takrirler vardır : 

Riyaseti Celileye 
Kanuna madde olarak şu fıkraların ilâvesini tek

lif ederim. 
854 numaralı Kanun mucibince sicilleri heyeti mah-

susaca tetkik edilmemiş mansup ve mazül memurların 
sicilleri Âli Karar Heyetince ve mezkûr Kanun ahkâ
mına tevfikan tetkik olunur. Heyetin müddeti hitam 
bulduktan sonra sicilleri tetkik edilmemiş olan me
murlar istihdam edilmez. 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

REİS — Efendim takriri reye arz ediyorum. Na
zarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Riyaseti Celileye 
Âtideki maddenin 9 ncu madde olarak ilâvesini 

teklif ederim. 

Madde 9. — İşbu Kanun mucibince vukubulacak 
tetkikattan sonra 854 ve 347 numaralı Kanunlar ah
kâmının tatbiki netayicinde hiçbir suretle hiçbir tadi
lât yapılmaz. 

Kütahya 
Recep 

SELÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Efendim be
şinci maddenin son fıkrası bu maksadı temine kâfi
dir. Temin etmektedir. Binaenaleyh bu tekrar mahiye
tinde olur. Fakat Kanunun esnayı müzakeresinde iz
har edilen birtakım itirazatt temenniyat, esbabı muci-
beler Kanunu âtiyen tadil edilmesi için ne dereceye 
kadar müessir olacak ise bu tesir kendini göstermiş
tir. Binaenaleyh böyle bir fıkra konmakla âtiyen tadil 
edilemez, tebdil edilemez imkânını temin ettik demek 
mümkün değildir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim bir kanuna 
sarahaten dercedilen bir fikri bilâhara bozulabilir tar
zında mütalâa etmek muvafık olmaz zannederim. Bi
naenaleyh yalnız şimdiye kadar esasların bozulmasına 
müntehim olan bütün hareketler kelimelerin manası
nı telâkki yüzünden bulunmuş yollarla yapılmıştır. Se-
lâhattin Bey demek istiyorlar ki beşinci maddenin ni
hayetinde (verilecek karar katidir) tabiri kâfidir, arz 
ettiğim gibi bundan evvelki Kanunda da verilecek 
kararlar katidir tabiri vardı. Fakat o tabire rağmen 
evet kararlar kati idi ama ıslah için de şöyle böyle 
bir şeyler yapılabilir diyerek Meclisi Âliye muamele
ler gelmiştir. Binaenaleyh yalnız kararlara değil Ka
nunun heyeti umumiyesine şamil olmak üzere ve dik
katle tatbik edilmiş olan iki Kanunun netayiç vazı-
na ait olmak üzere artık bu son tetkiktir. Bir daha 
bundan sonra tetkik mecrası yoktur diye sarih olarak 
yazmakta isabet vardır. 'Bilâhara Meclisi Âliye müra
caat vaki olabilir. Encümenlerin telâkkisi bu madde
nin vazıyla kesbi vuzuh eder. Onun için bunun ilâve
sinde faide vardır. Bendeniz ilâvesini ısrar ediyorum. 

RBİS — Efendim Recep Beyefendinin tetkikini 
reye arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Na
zaran dikkate alınmıştır. Encümene veriyoruz efen
dim. 
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Efendim, tayini esami ile reye konulan kanunla
ra ait neticei ârâyı arz ediyorum : 

Bazı devairin senei 1927 maliyesi bütçelerine tah
sisatı munzamına itasına ve masarif bütçesinde müna
kale icrasına dair olan (Kanun Lâyihası için 202 zat 

reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Bunların 
kâffesi kabul edilmiştir. Binaenaleyh Kanun 202 rey 
ile kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 1927 senei maliyesi bütçesine tah
sisatı fevkalâde ilâvesine dair olan Kanun için 191 zat 
iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Hepsi kabul edil
miştir. Binaenaleyh Kanun 191 rey ile kabul edilmiş
tir. 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Ruznamemiz-
de bugün tercihan ve müstacelen müzakeresine karar 
verdiğiniz vergi muafiyetlerinden bir kısmının imzası 
hakkında (1/124) numaralı Kanun Lâyihası ve Tica
ret ve Ziraat, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları ve ticaret ve sanayi mektepleri vesaire masarifi in-
şaiye ve tesisiyesi masarifi karşılığı olarak temin edi
len iki milyon liralık tahsisatın Maarif Vekâleti 1928 
senesi bütçesine ithaline dair (3/98) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni mazbatasının mü
zakeresine başlayacağız. 

SAKİR BEY (Bütçe Encümeni Reisi) (Edirne) — 
Efendim bu Lâyihayı Kanuniyenin ufak bir tetkike 
ihtiyacı vardır. Encümene iadesini rica ediyorum. 

RIEİS — Efendim; Bütçe Encümeninin talebi üze
rine Encümene veriyoruz. 

6. — Erzincan Mebusu Saffet Bey ve rüfekasının, 
beynelmilel erkamın kabulü hakkında (2/66) numaralı 
Teklifi Kanunisi ve Maarif ve Ticaret Encümenleri 
mazbataları. (1) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Maarif Vekili) (İzmir) 
— Ruzname için söz söyleyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
MUSTAFA NECATİ BEY (Maarif Vekili) (İzmir) 

— Efendim, mznamenin onuncu numarasında beynel
milel erkimin kabulü hakkında bir kanun vardır. Çok 
müstaceldir. Derhal ve tercihan müzakeresini Heyeti 
Âliyenizden istirham ediyorum. 

REİS — Efendim teklifi ıeye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, on dakika teneffüs için celseyi tatil edi
yorum. 

I REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı efendim? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Ticaret Encümeni Na
mına) (Burdur) — Efendim; bu lâyiha tabedilirken 
Ticaret Encümeninin tadilâtında bazı noksanlar ol
muştur. Tashihi için arz ediyorum. 

Birinci maddede «Devlet, vilâyet, şehremaneti ve 
belediyeler gibi» fıkrasından sonra (resmi) kelimesi 
unutulmuştur. Bunu takip eden fıkrada (işbu mec
buriyetin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muame
lâtta dâhi tatbikini en kolay mahallerden başlamak 
.suretiyle «den sonra 1931 Hazirana kadar» fikraisı 
ilâve edilecektir. İkinci maddede bu Kanun 1 Hazi
ran 1929 tarihinden muteberdir. Cümlesinden sonraki 
fıkraların tayyını Encümen muvafık görmüştür. O su
retle arz ediyorum. 

RAStH BEY (Antalya) — Encümenden bir sual 
soracağım. Efendim : Devlet denilince vilâyet kelime
sinin kullanılmasına hacet var mı? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Ticaret Encümeni Na-
I mına) (Burdur) — Tabiî vardır efendim. Devlet ve vi-
i lâyet ayrı ayrı şahsiyetlerdir. Vilâyetin hususi idaresi 
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İKÎNCİ CELSE 
Açılına Saati : 17.15 

Reis ; Kâzım Paşa 
Kâtipler : Ruşen Eşref Bey (AfyonkanalıiSar), Islıâk Rafet Bey (DÜyarbekir), Necip Ali Bey (Denizli), 

Ali Bey (Rize) 
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vardır. Yalnız Devlet zikredilirse vilâyet hariç kalır. 
Onun için ayrıca vilâyet kelimesini zikretmeye lüzum 
hissettik. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim; vilâyet ida
resi, idarei umumiye ve hususiyelerden teşekkül eder, 
bir küldür. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Devamla) — İdareyi 
umumiye Devlet tabirinde dahildir, fakat idarei hu
susiye devlet tabirinde dahil değildir. Onun için vilâ
yeti ayrıca zikretmek lâzımdır. 

ŞEFİK BEY (Bayazıt) — Efendim; Encümen Re
isi Beyefendi maddelerde olan nevakısı beyan buyur
dukları sırada üçüncü maddede «bu Kanunun hük
münü icraya icra Vekilleri Heyeti mezundur» dediler.-
Mezundur kelimesi yanlış olsa gerektir. Mezundur 
kelimesinin yerine memurdur olacak. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Devamla) — Evet efen
dim memurdur olacak. 

REİS — Efendim, o surette tashih edilecek Ka
nunun heyeti umumiyesi hakkında başka mütalâa var 
mı efendim? 

REPET BEY (Urfa) — Efendim, bu Kanunun 
kabul etme'k arzu ettiği rakamlar, bütün medeni mil
letlerce kabul edilmiş olan rakamlardır. Rakamlar 
insanların ifade etmek istedikleri şeyleri iraeye yarar 
bir işareti mahsusadır. Bütün medeni milletlerin ka
bili ettikleri en güzel, en iyi usulleri, terakki ve taâli 
yolunda ilerlemek isteyen bütün milletler bilâperva 
kabul etmektedirler. Bu rakamlar esas itibariyle şarkta 
uzun müddet kullanılmış, bilâhara garba intikal et
miş, orada rakamlar üzerinde ıslah ve güzellik yapıl
mış olan rakamlardır ki bunu kabul etmek bizim için 
en zaruri, en mübrem ve en iyi bir usul olacaktır. 
Büyük Millet Meclisi, bir çok sahada memlekete ve 
millete refah ve saadet getiren ve hayat ve varlığını 
koruyan bir çok kanunlar kabul etmek suretiyle gös
terdiği büyüklüğü, bunu kabul etmek suretiyle de gös
termiş olacak ve isabet edecektir. Şarktan garba inti
kal eden bu rakamların tekrar kabulü, büyük bir 
varlık olacaktır. Kabulünü Heyeti Celileden rica ede
rim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 
MUSTAFA NECATİ BEY (Maarif Vekili) (İz

mir) — Erzincan Mebusu Muhteremi Saffet Beyefen
di tarafından verilen 'bu Kanun Hükümetimizce de şa
yanı kabul mevaddandır. Arkadaşlar; rakamlar, bir 
işareti mahsusadır. Ve beynelmilel kabul edilmiş re
mizlerdir. Beynelmilel kabul edilmiş olan bu remizler; 
teşkilât itibariyle ve aynı zamanda vaziyeti tanzim 
itibariyle, defatirin ıslahı itibariyle herkeste ve cihan 

alemince ka'bul edilmiş bir işareti mahsusa olmak do-
layısiyle Türkiye Cumhuriyeti tarafından da kabul 
edilmesi lâzım gelen esasattandır. 

Malûmuâlinizdir ki; şimdiye kadar kabul olunan 
bazı mevad ile Türkiye Cumhuriyeti; beynelmilel garp 
âlemi içinde zaten ahzetmiş olduğu vaziyeti tabiîye-
sini da'ha ziyade takviye etmiş ve daha ziyade kendi
sinin medeniyet aleminde iktisap etmekte olduğu mev
kii kazanmak için gayret göstermiştir. 

Bilhassa Meclisi Âliniz bu hususta azami gayret 
göstermiştir. 

Hatırlarsınız ki; gerek Kanunu Medeninin kabulü 
ve gerek 'bunun gibi bir çok mevaddın tatbikatı, He
yeti Âliyeniz zamanında kabul edilmiştir ve bu su
retle beynelmilel cihanda mevkii mahsusunuz taayyün 
etmiştir. Onun için bir çok esaslar vardır ki bunlar 
milletlerin malı olmuştur. Denilebilir ki bu gibi me
vad, derecatı itibariyle beynelmilel mahiyet iktisap et
tikten sonra insanlar nasıl bir çatı altında toplanıp 
muhtelif işler 'hakkında görüşürlerse; onun gibi esasat 
da beynelmilel mahiyeti iktisap etmiştir. Şüphesizdir 
ki; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti beynelmilel taay
yün eder herhangi mevaddı kabul edecek olursa onu 
derhal suhuletle tatbik eder. Şimdiye kadar vazolunan 
esasat; gerek milletimizin kabiliyeti, gerek milletimi
zin kudreti ve gerek kabul olunan mevaddın doğrulu
ğu ve ciddiyeti ve hakikata mutabakatı dolayısiyledir 
ki; derhal milletçe de kabul edilmiş ve tatbikat saha
sında suhuletle, her türlü teşkilâta malik olarak tas
vip olunmuştur. Onun için akla gelir ki; bu rakam
lar tatbik olurken bir çok müşkülat vardır. Tatbikat 
sahasında bu gibi müşkülât belki, menafii umumiyemi-
zi ihlâl edebilir. Fakat geçirdiğimiz bu gibi mücade
lelerde milletimiz muvaffak olmuştur. Tabiatı esasi-
yesi itibariyle, gerek milli meselelerde, gerek Milli 
Mücadelede ve herhangi mücadele olursa olsun azami 
randımanı almışızdır ve muhakkak surette milletimiz 
için kabul olunan mevad tatbikat sahasında suhuletle 
tatbik olunmuştur. Onun için Heyeti Âliyeniz kabul 
eder ki bu rakamların tatbikinde vukubulacak müşkü
lât, hiçbir suretle varid olamaz, vaki olamaz. 

Arkadaşlar; zaten mekteplerde okuyan evlâtları
nız, bu esasat etrafında biraz mesafe kat etmişlerdir. 
Nitekim cebir muamelâtında biz beynelmilel rakam
ları kullanmaktayız ve ticaret mevaddında kolaylık 
olsun diye bunları öğretmekteyiz. Onun için evlâtla
rımız bu rakamları öğrenmişlerdir. Zaten mevkii cof-
rafisi ve iktisadisi itibariyle bütün dünya ile alâka
dar olan ve her türlü münasebatı iktisadiyede mev
kii mahsus iktisap eden milletimiz; bu rakamları kul-
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lanmakla ticaret, sahasında da, iktisat sahasında da 
beynelmilel aleme iştirak etmiş olacaktır. 

Mevkii coğrafimiz, mevkii iktisadimiz dolayısiyle 
ta Amerika'dan başlayarak bütün dünyanın her tara
fına doğru münasöbatımız temadi etmektedir. Dünya
nın kabul ettikleri bu rakamları kabul edecek olursak, 
gerek tüccarlarımız ve gerekse fabrikalarımız için teş
kilât yapmış olacağız. Onun için arkadaşlar Saffet Re-
yefendinin teklif etmiş olduğu bu Kanunun kabulün
de Hükümetimiz de Saffet Beyefendiye iştirak eder ve 
aynı zamanda kabulü hususunda Heyeti Âliyenizin yar
dımlarını izhar etmesini temenni eder. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Efendim; 
ruznamei müzakereye giren şu lâyiha vesilesiyle iş 
Hükümeti demek olan İsmet Paşa Hükümetinden bir 
sual sormak istiyorum. Tarih, ay ve günü söylemeye
ceğim. Bir müddet evvel beynelmilel tarihi 'kabul et
miştik. Bilmem o gün neden bu beynelmilel rakam
ları kabul etmedik? Bugün beynelmilel rakamları ka
bul ediyoruz. Reyimizi vereceğiz. Acaba Hükümetimiz 
beynelmilel harflerin kabulünde ne mahzur görüyor? 
Bu cihet hakkında Hükümet izah versin. (Bravo ses
leri, sürekli alkışlar) 

RECEP BEY (Müdafaai Milliye Vekili) (Kütah
ya) — Arkadaşlar, millet olarak dünya camiası içeri
sinde ahzı mevki ve mevcudiyet etmiş olan bütün he
yetlerin tabiî bir çok vahdet noktaları vardır. Bunlar; 
tabiatın, tarihin ve heyeti mecmuanın geldiği meribaın 
tesiriyle az çok mütefavüt şekiller ve manzaralar al
mışlardır. Fakat aklı selim ve hissi menafiin vahdeti 
ve zamanların tevarüdü ile bu muhtelif menbalardan 
gelmenin neticesi olarak birbirlerinden tebayüt arz 
eden noktalar tedrici ve zaman tesiriyle bir vahdet şek
line inkılâp etmiştir. 

Arkadaşlar; bugün rakam meselesi, bu hususi me-
selei milliye şeklinden çıkalı çok zaman oldu. Beynel
milel mesail ve muamelâtı resmiye, ticariye ve iktisa-
diyede ve bütün işlerde kullanılmasını teklif eden muh
terem arkadaşımızın teklif ettiği rakamlar, bizim ra
kamları da bütün dünyanın müşterek rakamlarına ben
zetmek zamanının hulul etmiş olduğu kanaatinden 
mütevellittir, ©endeniz de tamamen o kanaatteyim. 

Rakam müşabeheti ve ademi müşahabeti; yalnız 
benzeme, benzetme meselesi değildir. Bunun fevkin
de, bugün dünyanın en büyük noktai hareketini ve 
esas hayatını teşkil eden yüksek bir iktisat meselesi
dir. 

Aldığı ecnebi bir katalogun içerisinde, - şurada ki 
sa bir nokta arz edeyim - dünyanın en ince sanayii 
ve mesaili iktisadiyesi, bugün garp dediğimiz, eski ve 

yeni dünyanın muhitatından şarka doğru inkişaf et
mektir. Devreden sanayiimiz en bediî eşlerini; kata
loglar içerisinde, ticari yazılar ve mecmualar içerisin
de resimlerle, kataloglarla neşreden Devletin bu ne-
tayici ilmiye ve iktisad iyesinin istihfaf etmeye imkân 
yoktur. 

Arkadaşlar; bendenizin telâkkiyatıma göre yarım 
yazıdır. Yalnız rakamı bilen adam, okuma yazmanın 
hemen yazısını % 50 derecesinde ve icabatı iktisadi-
yeyi anlayabilir ve onun fevaidinden müstefit olabilir. 
Arz ettiğim gibi bütün bedayiî sınaiyenin membaın-
dan bu suretle rakamlar vasıtasiyle bizim tabakatı mil-
liyemize intikal edecek olan iktisadi faideyi bir an ev
vel iktitaf etmek için bu ameli yola bir an evvel gir
mek tabiîdir ki her faide ile beraber bir mahzurun 
mukayese edilmesi münakaşasında bir noktai esasiye 
teşkil eder. Şunu arz edeyim ki, bu rakam noktasında 
bu esaslı fevaidi ihtiva eden rakam tebeddülü fevai-
dini kabul ederken, demin arz ettiğim kaide mucibince 
bunun mukabilinde tasavvur edilecek elde küçük bir 
mahzur varidi hatır değildir. Binaenaleyh hiçbir mah
zuru varit olmayan ve arz ettiğim nokattan ve muhte
rem arkadaşların buyurdukları nokattan rakam tebed
dülatını Meclisi Âlinin bir an evvel karar altına alma
sı, milleti sade memnun değil, bilhassa müstefit ve 
müstarih edecektir. Kabulünü arz ve istirham ederim. 

MUHİTTİN NAMİ 'BEY (Bitlis) — Efendim Muh
terem hatip beylerin hitabelerine fazla bir şey ilâve 
edecek değilim. Beynelmilel rakamların, ne kadar il
mî ve iktisadî ve bilhassa sıhhat noktai nazarından 
fenni olduğunu Heyeti Celileniz pek güzel takdir bu
yurur ve böyle bir Kanunun Heyeti Celilenize şev
kinden dolayı müteşebbislerine alenen teşekkür eder
sem Heyeti Celile de hissiyatıma iştirak buyururlar 
zannındayım. (Hay hay sesleri) Yalnız bir nokta var
dır. Acaba müşkülât var mıdır? Bendeniz naçiz bir 
tecrübemi arz edeceğim. Hiçbir müşkülât zerre kadar 
varidi hatır olamaz. 18 sene evvel bendeniz bir topçu 
bölüğünde staj yapıyordum. O vakit yeni memleketten 
gelmiş köylü okuyup yazma bilmiyor ve şehirle hiç te
mas etmemiş efradımıza bu beynelmilel rakamları 
pek az zamanda öğretiyorduk ve kolaylıkla öğrenebi
liyorlardı. Biliyorsunuz, seri ateşli toplar daha yirmi 
yirmi beş sene evvel orduya kabul edilmiştir. Zaviye 
mesaha âletleri vesair bir çok teferruat beynelmilel ra
kamlarla yazılmıştır. Neferlerimiz bunları öğrendikten 
başka oldukça müşkül ve muğlak olan zaviye mesaha
larını dahi öğreniyorlardı. Bendeniz hiç okumak yaz
mak bilmeyen neferlerimizde 18 sene evvel bu tatbi-
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katta bulunmuştum. Halbuki bundan on beş on sekiz ı 
sene daha evvelinden beri bu aynı mesele tatbik olunu
yordu. Ve neferlerimiz ki - asıl müşkülât zuhur eder 
zannettiğimiz köylülerimiz - hakikaten tasavvurumuz
dan daha çok kolaylıkla öğreniyorlar. Binaenaleyh 
bendeniz fazla mevzübahs etmeye lüzum görmüyorum. 
Heyeti Celilenizin de şüphesiz hissiyatı bu merkezde
dir. 

Yalnız Hasan Fehmi Beyin dediği gibi Hükümetten 
bendeniz de soruyorum : Bu beynelmilel rakamlar en 
ufak bir düzdür. Asıl kül olan iktisat, fen, ilim ve me
deniyet sahasında terakkimize büyük bir hatve, büyük 
bir hamle teşkil edecek olan beynelmilel harfleri ne 
zaman kabul edeceğiz? 

KEMAL BEY (Adana) — Onu da kabul edece
ğiz. 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — İnşallah Hü
kümetimiz gelecek devrei içtimaiyede ilk eser olarak 
memleketimizde böyle büyük bir eser getirmekle tut
muş olduğumuz terakki ve taali yolunda bir adım da
ha atmış olacağız. 

NECİP ÂSİM BEY (Erzurum) — Efendim bu ra
kamların kabulü gayet muvafıktır. Yalnız Reşit Saf
fet Bey arkadaşımız tekliflerinde erkânı Arabiye ta
biri kullanmış, Fransızca şifrromen tabirinin tercüme
sini muvafık görmedi. Bizim artık rüşvete ihtiyacımız 
yoktur. Efendiler biz Arapça istemiyoruz. Efendiler 
biz garbı istiyoruz. Onun için bunu istemiyoruz. 

İkincisi; bu erkaimı aralbiyenin bir de şifr ro- I 
meni vardır. Onun da fasıllar için, baiblar için lüzu
mu vardır. Onun da Kanuna ilâvesini teklif ediyo- I 
rum. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) 
(İzmir) — Muhterem beyefendiler her milletin bir 
lisanı, her ilmin bir ıstılahı olduğu gibi her mesle
ğin de kendine mahsus bir saihai iştigali vardır. Muh
terem mebuslar tarafından vulkübulan Teklifi Kanu- I 
mide doğrudan doğruya mevzu olan rakamları al
mış olmak itibariyle ve rakaimlar da maliyeyi ve ma- I 
liyecileri alâkadar etmek münasebetiyle birkaç söz I 
söylemekten kendimi men edeımem. Milli Hükü- I 
metin Ankara'da tessüsünden beri Türk Milletinin her 
sene, her ay, her hafta ve hatta her gün mütemadi
yen sahai rüydti ve bu sahai rüyetin mütemadiyen I 
tevessülünde bir tek hedef bizim için gayeyi teşkil I 
ediyor. Bugün mevcut muasır bir devletin en bü- I 
yülk medeniyeti ile evvelâ müsavi ohnaik ve bir gün * 
kendi milletimizin tiynetinde meknuz olan kudretle 
•onu, geçmek (bravo sesleri) ve çok az ve kısa sene- I 
ler içinde kaybettiğimiz asırları telâfiye çalışan bü- I 

yük Türk Milleti ve onun Büyük Meclisi, yaptığı bü
yük icraatı iptidasında beynekninel rakamları doğru
dan doğruya milletiımize mal edeceği kanunun mü
nakaşasını mevzuu müzakere etmek itibariyle bize 
hedefim'ize doğru bir adım hem de kuvvetli 'bir adım 
attırıyor. Yalnız rakamların tebdilidir ki birçok an
layamadığımız şeyleri kendiliğinden bize anlatmak 
suhulet ve kudretini verecektir. Dünyada bir yürü
yüş vardır. O yürüyüş iktisadi, içtimai, siyasi bir
çok sahalarda ımüşterek bir tecarüibe doğru yürüyor. 
Medeni milletlerin bütçeleri tetkik edildiği zaman 
görülüyorkj ufak farklardan kat'ı nazar hepsi aşağı 
yukarı aynı sistemi takip ediyorlar. Kezalik herhan
gi bir 'bankanın çıkardığı blânçoları nazarı itibara 
alırsak görülüyorki onlarda muntazam ilimi bir sis
temin icabı şeklinde tertip ve tanzim edilmektedir. 
Eğer bu rakamları beynölminel rakamlarla tevhit et
tiğimiz zamanda bunların arasında tertip ve tanzi
min dimağımızda vereceği insicamı anlayacak olur
sak, bizim için meşlgu'l olan bir lisanın az ve çok 
ifadesinin kuvvetli olduğunu anlarız. Ulûmu riyazi
ye kitaplarında' en büyük müşkülât, ecnelbi lisanını 
öğrenmekte değildir ecnelbi rakamlarını öğrenmekte
dir. Eğer riyaziye kitaplarının münderecatı daha ev
vel Türkçe olarak öğretilmiş ise bunların rakamla
rını silsilesini takip etmek ve bir neticeye varmak 
ve 'bir muadelenin nasıl halledildiğini kezalik ecnebi 
bir kitap üzerinden takip ederek bulabilmek imkânı 
mevcuttur. Bütün bu fevaitten mâda hiç şüphe yok 
ki; milyonlarca medeni memleketlerin yazmış oldu
ğu erkamı bizim de yazmış olmamız ve bize ait her
hangi bir malûmatı bizim kitaplarımızdan dünya 
rakamlariyle mütalâa edebilmek imkânını dünyaya 
verebilmek hiç şüphe yok ki; ileriye doğru atılan 
adımların mühimlerinden birini teşkil eder. 

Kastamonu Mebusu muhteremi Hasan Beyefen
di Hocamız, (handeler) beyefendi arkadaşımız iki 
nokta halkkında sual sordular ve sordukları sual 
itapkâr idi. Buyurdular ki; tarih; beynelmilel ta
rihle aheriktar kılınırken niçin bu rakamlar kabul 
edilmedi? Sonra ilâve ettiler; niçin bu rakamlar ve 
harfler beynelmilel tarihin kabul edildiği zamanda 
kabul edilmedi? Beynelmilel tarihin bize mal edil
mesi için geçirmiş olduğumuz müşkülâtı hepimiz ha
tırlarız. Memlekette taassup kuvvetinin şiddetle ce
reyan ettiği devrelerde muhtelif istihaleler geçirerek, 
muhtelif kisveler ve namlar altında saklanarak onu 
yavaş yavaş beynelmilel bir tarihe rapt edebilmek 
yolu bulunabilmiştir. Hatta bulunamamıştı. Çünkü 
Ibu son neticeyi yine Büyük Millet M edişinin almış 
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olduğu büyük kararlar arasında görebiliyoruz. Bu 
karar alınırken niçin rakamlar dahi karar altına alın-
maımıştı? Bu bir itaptır 'ki; itap olmakla beraber gü-
'zel bir şeyin tdhirini muaheze eden güzel 'bir lisanla 
yapıllmış olmasından dolayı insan bu itap karşısın
da dâhi bir zevk duyuyor. Esasen Büyük Millet 
Meclisinin bu karartan, şimdiye 'kadar bütün şiarı 
niçin bu işte ileri doğru fazla adım atılıyor diye bir 
itap sökünde vaki olmamıştır. Niçin dai'ma biraz 
daha ağır ve teehhürle vaki olmuştur sökünde ol
muştur. 

'Bu bir itap olmakla beraber, tatlı bir itap oldu
ğundan bizim tarafımızdan daima haklı bir itap ola
rak hatırlanacaktır. 

'Harfler mese'lesine gelince: Kezaük Büyük Mil
let Meclisinin şimdiye kadar ittihaz ettiği büyük ka
rarlarda kendine meslek ittihaz ettiği büyülk bir şia
rı vardır ki; herhangi bir mesele muazzel bir mese
le, bilhassa ilmî ve fennî bir mesele halledileceği 
zaman, bütün kuvvet ve kudret kendi elinde olduğu
nu bilmekle beraber Büyülk Millet Meclisi daima 
ilim ve fen meblhasinde bilhassa mütehassısların ra
porlarının ka'ti olaraık ifade edilmiş olduğunu gör
mek ister. Hükümet memleketin bir ihtiyacını, Bü
yük Millet Meclisinin izhar ettiği bu arzuyu daha 
evvel teemmül etmiş ve bu büyük meselenin halli 
için iktiza eden komisyonu hayli haftalar evvel teş
kil etmiştir. Ümit ediyoruz ki mütehassısların, alim
lerin ve rnütefenninlerin bir arada toplanarak bir 
noktada ittihaz ettikleri gün onu bir gün dahi te
hir etmeksizin Heyeti Celilenize takdim edeceğiz. 

Burada Hasan Fehmi Beyefendinin sordukları iki 
suallin cevabını verdiğiime kani olarak omuzlarımıza 
tahlmil etmekte olduğumuz şerefli işi hakikiyle ba
şarabilmeye çalışacağımızı ve bundan böyle müteşek
kir kaldığımızı Heyeti Celilenize arz etmek isterim. 
(Alkışlar) 

iMUSTAFA NECATI BEY (Maarif Vekili) (İz
mir) — Arkadaşlar; Maarif Vekili sıf atiyle Hasan 
Fethi Bey üstadi'mız tarafından vuku bulan suale ce
vap vermek medburiyetindeyilm. Heyeti Aliyenizin 
gerek bütçede kabul ettiğiniz bir esasla ve gerek vu
ku bulan tasriha'tla hurufat meselesinin üzerinde Hü
kümetin nazar dikkatini celp etmiş ve bu işe ait olan 
esasait ihzar etmeyi emretmesinden zaten bu işle iş
tigal eden arkadaşlarımız bu iş etrafında çalışmışlar
dır. Yalnız herhangi büyük bir meselenin halli için 
tabii zamana ihtiyaç olmakla beraber tatbikat saha
sında lâzım gelen teshilâtı irae etmek tanrı ve kâmil 
olarak tatbik etmek mecburiyeti vardır. Onun için 

bu işte biraz geç kalıyorsak, teşkil ettiğimiz komis
yonun encümenin faaliyetinin neticesine müntazır 
olduğumuzdandır. Hurufat meselesi angrup olarak 
'taibiatiyle medeniyet âleminin kabul etmiş olduğu 
esaslar dahilinde halledilecektir. Fakat suhuletle tat
bik etmek medburiyetin'i de Hükümetimiz üzerinde 
ağır bir vazife olarak bulunmaktadır. Onun için He
yeti Aüyeniz mutmain olmalıdır. Hükümetiniz mü
tehassıs encümenlerin komisyonların faaliyetini mü
temadiyen teşvik etmekte ve yakın bir zamanda ka
biliyeti tatibikiyeti haiz olarak getireceği hurufatı, 
herhalde uzun zaman bekletmeden Heyeti Aliyeni-
ze takdim edebilecek bir şekilde çalışmaktadır. 

HALAT BEY (Çankırı) — Bu Kanunun her mü
essesede kabiliyeti tatbikiyesini Hükümeti düşünmüş 
müdür? 

MUSTAFA NECATİ BEY (Maarif Vekili) (İz
mir) — Efendim rakamların kabiliyeti tatlbilkiyesi 
olup olmadığı l noktasında Hükümet düşünmüş ve 
icap eden (mütehassıslardan noktai nazarını sormuş
tur. Onun için rakamların tatbikiyatında hiçbir su
retle müşkülâta maruz olmayacağımız aşikârdır. Çün
kü biz mekteplerimizde de bu Garp rakamları ile 
yazmaya alışimışızdır. Onun için kabiliyeti ta'tlbikiye-
si vardır ve hiçbir zaman müşkülât yoktur. 

NURİ BEY (Kütahya) — Efendim beynelmilel 
rakamlar verildiği zaman Necip Asim Beyefendinin 
işaret buyurdukları şifr romen dedikleri şeyler var
dır ki bazı bap ve fasıllarda kullanılır. Teklifi Ka
nuni sahibi teklifinde bunu kast etmiş midir ve Ka
nunda zikr etmiş midir? 

MUSTAFA NlBCATİ BEY (Maarif Vekili) (İz
mir) — Maksut olan budur efendim. 

REİS — Takrir vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye ' 
Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini teklif 

ederiz. 
20 . 5 . 1928 

Malatya Aydın 
Hilmi Mühendis Mitat 

Eskişehir 
Sait 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti uimumiyesi hakkında müzakere 

kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif eylerim. 
2 Mayıs 1928 

Ordu 
Hamdi 
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Riyaseiti Celileye 
Müzakere kâfidir. Aleyhte bulunan da yoktur. 

Binaenaleyh maddelere geçilmesini arz ve teklif ey
lerim efendiım. 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Müzakere kâ
fi görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini kalbul edenler el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Maddelere ge
çilmesi kalbul edilmiştir. 

Beynelminel Erkaımın Kalbulü hakkında Kanun 
•Birinci Madde — Devlet, vilâyet, şehremaneti 

ve belediyeler gibi resmi devair ve müessesatın bilû-
raulra muamelâtı tahririye ve hesalbiyesinde beynel
minel rakamların kullanılması mecburidir. 

işbu meciburiyetin efrait ve eşhası hususiye ara
sındaki muamelâtta dahi tatbikini en kolay mahal
lerden haşlamak suretiyle 1931 Haziranına kadar te
mine Hükümet mezundur. 

ZAMİR BEY (Adana) — En kolay mahaller ne 
demek? Lütfen bunun hakkında izahat versinler. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, Encümen 
Reisi Beyefendi bu maddede vilâyet kelimesi hakkın
daki sualine cevap verdiler. Fakat kâfi bir cevap de
ğildir. Malumualiniz Devlet teşkilâtı deyince onu 
takip eden vilâyet kelimesi orada tamamen zait kalı
yor. Devlet teşkilâtından vilâyet ayrı olamaz. Ver
dikleri izahatla idareyi hususiyeieri kastettiklerini ifa
de buyurdular. Halbuki Devlet teşkilâtında idareyi 
(hususiyeler dahildir. Dahil olmasa bile maddedeki 
belediyeler fıkrasından sonra bilûmum devair ve mü-
essesat fıkrasında dahil oluyor. Eğer Devlet teşkilâ
tında dahil farz etmiyorsak burada vilâyet kelimesi 
zaittir. (Devlet teşkilâtiyle) suretinde tashihini rica 
ediıyorumv 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Efendim i 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun birçok maddelerinde 
de böyle meseleler mevzulbahis olduğundan devlet, 
vilâyet, belediye diye tasrih olunur. Bundan maksat 
(bunların ayrıca şahsiyeti hukuki yeleri, idareleri var
dır. O nokta! nazardan devair ve müessesatı umu
miye varıdır. Bu müessesatı umumiye de devairi 
resmiyeden madut olduğu için bu birinci fıkranın 
hükmüne, yani bu mecburiyete tabidirler. O nokta
dan bu tadadı zikrettik. Bu misalidir. Hiçbir mah
zuru yoktur ve daima bu istimal olunur. O noktai 
nazardan bunun tasrihi daha ziyade faideli olur. 

ZAMİR BEY (Adana) — En kolay mahallerden 
Ibaşlanıiacalktır cümlesini izah eder misiniz, maksat 
nedir? 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — En ko
lay mahalleliden başlamak kaydı, Hükümetin hakkı 
takdirine verilmiş bir salâhiyet mahiyetindedir. Bu 
mecburiyeti Hükümet arzu ederse 1929 Haziranın
da hemen tatbikata başlayabilir. Fakat kendisi bazı 
yerlerdeki tatbikatında biraz tehir etmek arzu eder.: 

Meselâ en evvel istanbul gilbi tatbiki sehil olan 
yerlerden başlayarak bilâhare tedricen müşkü gör

düğü yerlerde tatbike başlayabilir. Şayet Hükümet 
umum Türkiye'de tallbik'ini aynen kabili husul gö
rürse onu men eder bir kayıt değildir. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

RBÎS — Efendim tadil takrirleri vardır, onları 
okuyacağımı: 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeden (vilâyet) kelimesinin tay-

yıyla yerine (teşkilâtiyle) kelimesinin ilâvesini ve 
maddenin bu suretle tashihini arz ve teklif ederim 
efendim. 

Antalya 
Rasih 

Riyaseti Celileye 
(Birinci maddenin birinci fıkrasının berveÇhi âti 

tadilini teklif eylerim. 
Devlet teşkilâtiyle, idarei hususiyeler, belediye

ler gibi resmi devair ve müessesatın bilûmum mua
melâtı tahririyeye ve hesabiyetinde beynelmilel ra
kamların kullanılması medburidir. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

RBİS — Efendim, takrirleri tekrar ve birer birer 
okuyup reyinize arz edeceğim. 

(Antalya Mebusu Rasih Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

(Gaziantep Mebusu Remzi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
takririmde Devlet teşkilâtıyla tabirini koydum, Dev
let vilâyet gilbi taaddüdü aynı manada ve devlet mef
humu dahilinde olan vilâyet tabirinin'' zikrini sanki 
vilâyet ayrı bir teşekkül imiş ve devletin haricinde 
imiş mahzuru hasıl olmasın diye imza , ettim. 

— 207 — 



t : 78 20. . 5 . 1928 C : 2 

REİS — Ahmet Remzi Beyin takririni nazarı dik
kate alanlar d kaldırsın... Tlmayanlar el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Kalbul eden
ler d kaldırsın... Kalbul ötmeyenler el kaldırsın... Ka
lbul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bir Haziran 1929 tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul et
meyenler el kaldırsın... Kabul ödiLmişftir. 

Üçüncü Madde — IBu Kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın.... Kalbul edilmiştir. 

'Efendim, Kanunun müstaceliyetle müzakeresi ka
bul olunmuştu, binaenaleyh bir defa müzakereye ta-
biidir. Şimdi Kanunun heyeti umumiyesini Reyi Âli
nize arz ediyorum .Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kanunun heyeti umumiyesi 
müttefikan kabul edilmiştir. '(Alkışlar.) 

7. — İstiklâl Madalyası talik merasimi. 
Efendim; ruznamemıizde İstiklâl Madalyası tali

ki merasimi vardır, merasime başlıyoruz : 
(Makamı Riyaseti Reis Vekili Refet 'Bey işgal et

ti.) 
(Reis Kâzım Paşa tarafından İstiklâl 'Madalyası 

taliki merasimine başlandı.) 
istanbul Mebusu Edip Servet Bey. 
Erzincan Mebusu Aziz Samih ıBey. 
Tokat Mebusu 'Bekir 'Lütfi Bey. 
Kırşehir Mebusu Lütfi (Müfit Bey. 
Esbak Burdur 'Mebusu Veli .'Bey, 
Malatya 'Mebusu Mahmut 'Nedim Bey. 

Birinci Ordu 'Müfettişi ©kinci Ferik Ali 'Sait Paşa. 
Mirlivalar 

'Birinci Ordu Müfettişliği Erkânı Harbiye Reisıi 
Hüseyin Hüsnü Paşa. 

Kara Müsteşar Muavini Aşir Paşa. 
Ilmallaitı Harbiye Müdüri UlmıulmM Osman Zaltii Pa

şa, 
(Miralaylar 

Birinci Ordu Müfettişliği Topçu Mütehassisi] Zih
ni ©dy, 

Birinci Oridu İnişaalt Şübdsli Müdürü Ahmet Zeki 
Bey-

'Sıhhîye Daindsi ş3 Müdürü Altıif ©ey. 
ıSıhhliye Dairösii ş3 Azaisı'nldaln Kâzım Bey. 
iSMıiîye Dainds'i ş4 Müdürlü Ralilf Bey. 
Harbiye Dairesi Muhabere Şübdsli Müdürü Hay

dar Bey. 

'Sıhhiye Dairesi ş2 Müdürü Taibiıp Aziz Behçet Bey. 
Harita Müdüriyeti Umumlydsıinde Şem&dttîiln Bey. 
Erkânı Harbiye Umumiye Tarihi Harp Encümenin

ce Piyade Mustafa Hayrdtltlin !Bey. 
Balldteriyiolloji Müdslsds'e Müdürü Nurettin Bey. 
Umum Jandarma Kumandanı Muavini Raşit 'Bey. 
Umum Jandarma Kumandanlığı İkinci Şube 

Müdürü Tevtfilk 'Bey. 
Levazımaltıi Umumiye Daireis'i Reisi Mehmet Rafet 

Bey. 
Ldvazımatı Utoıufmfiye Da'Jresıi Mubayaalt Komisyo

nu Relisi İsmail Hakkı Bey. 

Kaymakamlar 
Harita Müdürliydti Unuımıiyesinde Hacı 'Halmıilt 

Bey. 
Harilta Müdüriydt'i UmuMiydslinde Sâdık IBey. 
Harita MÜdüriydrıi Umuimiiyeslilnide 'Niyazi 'Bey. 
Harita Müdüriyeti Umumiyesinde Tahir Bey. 
Merkez Ldvazılm Reis'i Abdülkadlir Bey. 
Sıhhiye Tetkiki iHesabat Komisyonu Azasından 

Eczacı Ragıp ©ey. 
Ordu Dairdsi ş3 Müdürü Sait Bey. 
4 numaralı Tetkik ve Teftiş Komisyonu Reisi 

İsmail Hakkı Bey. 
Mehakîm Grubu Amiri Osman Zeki Bey. 
Fırka 8 Lövazım Relisi Ahmelt Oemal IBey. 
Erkânı Harlbiyd Umumiye ş4 Müdürlü Erkânı 

Harp Cdmal Bey. 
ılmalaltı Harbiye Mubayaa Kolmüsyonu Rdisü Saımi 

Bey, 
Erkânı Harlbîyei Umumıiıye Harp Tarihi Encü-

meriinlde Piyade Fdthli Bey. 
Mütekaidin Şübdsli Müdürü Tevfik ©ey. 

IBinlbaişıHar 
Emir Zab'M Öm'er Sıitkı Bey. 
Muhafız Kıtaata Kumandanı İsmail Halklkı ©ey. 
MuaimıaMı Zaltiiye Dairesi Kıldefm Şubesi Müdü

rü Mustafa Azmli ©ey. 
Ordu Dairösii ş3lde Mdhfrıdt Nddim Bey. 
Ordu Daireisli ş3\ie Süleyman Sırrı ©ey. 
Umum Evrak Kalemi Müdürü Naziif ©ey. 
Erkânı Harbiydi UtouMilydde Güverte Fazıl Bey. 
Muaimdaltı Zaltiye Dalirdsi Kıdem Şuiböslinlde Hü-

saımdttin Bey. 
Teroülmie Kaleminde Süvari Abdi Bey. 
'Erkânı Harbiydi Umumiye ş4^de Piyade Al!i Gaip 

Bey. 
Erkânı Harbîydi Urnumliye şl3ide Piyalde Ahmet 

Necati ©ey-
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Alay İ 89. t2. K. Piyade Kemali Dey. 
Fırka 8 şJ2 Müdürlü Piyade Mustafa Tevfik Bey. 
A'lay IB'9 Tabibi Talbip Asım Dey. 
Alay 189. T3. K. Piyaide Lütfü ©ey. 
Muhabere 'M alizeme Depo Müdürü Muhabere Be-

Ikür Sıtkı Dey. 
îmallaltı Harbîye Müdüriyeti TJmuımıîyeisi înışaalt Şu

besinde Cihat Bey. 
Itmalâ'tı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi işletme 

Müdüriyetinde Veysi Bey, 
imalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyes'i Mühim

mat Fabrikası Müdürü Rıza Bey, 
llmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi Fişek; 

Fabrikası Müdür Vekili Hasan Basri Bey, 
ılmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi Eslehâ 

Fabrikasında Hilmi 'Bey, 
imalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi Eslehâ 

Fabrikasında Hamza Bey, 
llmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi Eslehâ 

Fabrikasında Tabir ©ey, 
Itmalâ'tı Harbiye 'Müdüriyeti Umumiyesi Mühim

mat Fabrikasında Abdurrahman Bey, 
llmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi Mübayaat 

Komisyonunda Salih Sabri Bey, 
İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyes'i idare 

Şl de Alî Şefik Bey, 
Harita Müdüriyeti Umumiyesinde Feridüttün Bey, 
Harita Müdüriyeti Umumiyesinde Mehmet Fuat 

Bey, 
Harita Müdüriyeti Umumiyesinde Mehmet Azmi 

Bey. 
Harita Müdüriyeti Umumiyesinde irfan Bey, 
Harita Müdüriyeti Umumiyesinde Ahmet Cemal 

Bey, 
Umum Baytariye Deposu Eczacısı Nazmi Bey, 
lAnkara Sıhhiye Deposunda Eczacı Tahir Bey, 
Sıhhiye Şubesi Müdürü Doktor AH Rıza Bey, 
Sıhhiye Şubesinde Eczacı Bilâl Bey, 
Umum Jandarma Kumandanlığı ser tabibi Ziya 

Bey, 
Muhafız Kıtaatı Ser Tabibi Şükrü Bey, 
Muhafız Kıtaatı T2 Tabibi ibrahim Bey, 
Levazımatı Umumiye Dairesi Levazım Ş2 Müdü

rü ismail Hakkı Bey, 
Levazımatı Umumiye Dâiresi Mübayaat Komis

yonu Azasından Sadettin ©ey, 
Levazımatı Umumiye Dairesi Muayene Komis

yonu Azasından Piyade Ahmet Muhtar Bey, 
İnşaat Şubesi Kısım 2 Amiri ibrahim Şerafettin 

Bey, 
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Umum Jandarma Kumandanlığı Şl Müdür Mua
vini Kemal Bey. 

Yüzbaşılar 
Muhafız Kıtaatı Alay Tl. K. Emirzabiti Bekir 

Sıtkı ©ey, 
Muhafız Kıtaatı Alay T2. K6. K. Ilhami Bey, 
Muhafız Kıtaatı Baytarı Kâmil Bey, 
Muhafız Kıtaatı Bölüğü K. Fahri Bey, 
Muhafız Kıtaatı Baytariye K. Mustafa, Rüştü Bey, 
Muhafız Kıtaatı Süvari Bölüğü K. Nazmi Bey, 
lEricânı Harbiye'i Umumiye Ş13 Piyade Nurettin 

Bey, 
'Erkânı Harbiydi Umumiye Evrak Şifre Kalemin

de Piyade Arif ©ey, 
Erkânı Harbiyei Umumiye Evrak Şifre Kalemin

de Piyade Adil Bey, 
Erkânı Harbiyei Umumiye Evrak Şifre Kalemin

de Piyade Remzi Bey, 
ISüvari Teçhizat Deposu Müdürü Süvari Celâlet-

tin ©ey, 
Süvari Şubesi Mülhakı Süvari Hilmi ©ey, 
Süvari Şubesi Mülhakı Süvari Hüsamettin Bey, 
Muhasebe Şubesi Mülhakı Piyade Yusuf Ziya Bey, 
Sıhhiye Dairesi Ş4 de Tabip Suphi Bey, 
Zayiat ve Harp Mezarlıkları Şubesi Piyade Şevket 

Bey, 
Ankara Sıhhiye Deposunda Eczacı Eşref 'Bey, 
Levazımatı Umumiye Dairesi Levazım Şl Mül

hakı Levazım Ali Bey, 
Levazımatı Umumiye Dairesi Mezbaha Baytarı 

Ri'fat ©ey, 
iErk'ânı Harbiyei Umumiyede Güverte Kıdemli 

Yusuf Kenan Bey, 
Teçhizat ve Teslihat Dairesinde Güverte Kıdemli 

Şalkıir ©ey, 
Levazım Demirbaş Güverte Kıdemli Mehmet Ne-

sip ©ey, 
Levazım Melbusatta Güverte Kıdemli İbrahim 

Aziz Bey, 
Levazım Melbusatta Kâtip Zeynel Abidin Bey, 
Muamelâtı Zatiye Deniz Şubesinde Kâtip Tevfik 

Bey, 
Liva Mülhakı Piyade Süreyya ©ey, 
Alay 189 Bölük 8. Kıdemli Piyade Hasan Tahsin 

Dey 
Fırka 8 Daire Müdürü Piyade Feraş Nazmi Bey, 
Fırka 8 Müşaviri Piyade Halet Bey, 
Alay 189 Kİ2. K. Piyade Nasih Bey, 
Alay 189 Kil . K. Piyade Vahit Bey, 
Alay 189 K10. K. Piyade Şükrü Bey, 
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Alay 189 K2. K. Piyade Mehmet llhami Bey, 
Alay 189 Kİ . K. Piyade Haydar Bey, 
Ordu Dairesi Ş3 te Hüseyin Hüsnü Bey, 
Ordu Dairesi Ş3 te İsmail Hakkı Bey, 
Ordu Dairesi Ş3 te İhsan Fethi Bey, 
Ankara Merkez Hastahanesi Emrazı Cildiye Mü

tehassısı Mehmıet Hilmi Bey, 
Ankara Merfkez Hastalhanes1! Emrazı Asabiye Mü

tehassisi Kıdemli Ahmet Rüştü Bey, 
Ankara Merkez Hastahanesi Emrazı Dahiliye Mü

tehassısı Kıldemîi Mehmet Arif Bey, 

İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesinde Mua
melâtı Zatiyede Bahattin Bey, 

imalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi fşleifcme 
Müdüriyetinde Osman Feyzıi 'Bey, 

İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi Esleha 
Fabrikasında Mustafa Bey, 

İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi Esleha 
Fabrikasında Ethem İBey, 

İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi Esleha 
Fabrikasında Salbri Bey, 

İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi Maran
goz Fahrikasunda mütekait Mehimet Osman Bey, 

Harita Müdüriyeti Umum'iyesinde K. Hüseyin Bey, 
Bakteriyoloji Müessesesinde Baytar Zekâi Bey, 
Umûm Jandarma Kumandanlığı Şl Mülhakı 

Adnan Bey, 
Umum Jandarma Kumandanlığı Şl Mülhakı 

Şevki Bey, 
Umum Jandarma Kumandanlığı Ş2 Mülhakı 

Sırrı Bey, 
Umum Jandarma Kumandanlığı Ş'2 Mülhakı 

Hasan Basri İBey, 
İnşaat Müdüriyeti Kısım 2 Mülhak K. Ömer Lütfi 

Bey, 
(Muhafız Kıtaatı Kumandanı Mülhakı Piyade Nuri 

Bey< 

•Birinci 'Mülâzımlar 
Bakteriyoloji Müessesesinde Kemalett'in Bey, 
Muhafız Kıtaatı K4 Piyade Ali Rıza Bey, 
Bakteriyoloji Müessesesinde AM Kemal Bey, 
Harita Müdüriyeti Umumiyesinde Ahmet Cemal 

Bey, 
İmalâtı Harbiye Daire Müdüriyetinde Saim Bey, 
Alay 189 K2. K. 'Mahmut Celâlettin Bey, 
Umum Jandarma Kumandanlığı Şl Mülhakı 

Fahri Bey, 
Umum Jandarma Kumandanlığı Şl Mülhakkı En

ver Bey, 
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Umuim Jandarma Kumandanlığı ŞU Mülhakı Sam'i 
Bey-

Umum Jandarma Kumandanlığı Şl Mülhakı Şev
ki Bey. 

'Umum Jandarma Kumandanlığı Ş3 Mülhakı Islmaül 
Hakkı Bey. 

Umum Jandarma Kumaindalnlığı Ş3 Mülhakı Mü
nir Bey. 

Umuim Jandarma Kumandanlığı Ş3 Mülhakı Sim 
Bey. 

Umum Jandarma Kom'anldiaınlığı Ş3 Mülhakı Mem-
düh Bey. 

Ankara Vilâyeti Jandarma Kıtasında Nevzat Bey. 
Anlkara Vlilâyeti Jandarma Kıltalsınlda Kâzılm Böy. 
Yedinci Seyyar Jandarma Alayından Manlsur Bey. 
Yedinci Seyyar Jandarma Alayından Sırrı 'Bey. 
Muhafız Kıtaatı Alayı T l . K2. İhsan Bey. 
Muhafız Kıtaatı Piyade Bölüğü K. Sait Bey. 
Alay 189 K8. K. Mülazım Fahri Bey. 

Muaimielat Memurları 
Levaızlmatı Umumîye Dairesi Ş2 Sıinııf 2 Ha&faın 

Mazhar Bey. 
LeVazıimıatı Umumîye Dalresli Levazım Şl Sınıf 

2 AHt Galip Bey, 
Levaızımatı UmumÜye Dairesi Ş4 Sınıf 2 Aklif Bey. 
Umum Evrak 'Kaleminde Sınıf 2 Hasan Bey. 
Erkânı Harbiye Umumiye Daire Müdüriyetimde 

SınHf 2 AM Rıza Bey. 

Harita Müdüriyeti Umumiyesinde Sınıf 2 A'lii Ga
lip Bey. 

Harita Müdüriyeti Umumiyesinde Sınıf 2 Abdlür-
rozzak Bey, 

Anlkara Merkez Kumandanlığı Merkez Levazım 
Ş2 Mustafa Lütfü Bey, 

Teftiş ve Tetkik Heyetinde Sınıf 2 İbrahim Sadet
tin Bey. 

Harbiye Dailresli Kalemi Muhasiebe Şulbestode Sı
nıf 2 Ahmet Ra'sıim Bey. 

Mütekaidin Şubesi Zabitan Kısmında Sınıf 2 Ha
l i Bey. 

Mütekaidin Şubesi Zabitan Kısmımda Sınıf 2 Hüse
yin Hüsnü Bey, 

Mütekaidin Şubesi Za'bilfan Kısmında Sınıf 2 Fey-
zuilah Bey. 

İnşaat Şubesi Kısmı 3'de Sınıf 2 Şaban Bey, 

Hesap Memurları 
TeMş Ve Tetkik HeSabat Komlisyonuhda Mehmet 

Emin Bey. 
İmalatı Harbiye Fişek Fabrikasında Nuri Bey. 
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Levaızumaitı Umumiye Dairesi Levazım §4'lde Meh-j 
o»df Tevfilk Bey. 

Levazımatı Umumiye Dairesi Otomobil Bölüğünde) 
Mehmet ŞevM Bey. 

Umum Jandarma Kumandanlığı Levazım Şubesi; 
sii Mülhakında Hüseyin Hüsnü Bey. 

Umıuim Jandrrna Kuımanldanhğı Levazım Şulbesf; 
Mülhakınida Rüştü Bey. 

Umum Jandarma Kumandanlığı Levazım Şubesi i 
Mülhakında Abdullah Bey. 

Utmıum Jandarma Kumandanlığı Levaizıtm Şulbesij 
Mülhakımda Oövait Bey. 

Umıutm Jandarma Kümaridan'lığı Levazım Şubesi; 
Mülhakında Saibri Bey. 

Zayialt ve Harp Mezarlıkları Müdürü Kemalbtitiın 
Bey. 

Sıhhiye Dairesi Ş2 Kısmi Sani Mümeyyiz Niza-
metiüin Bey. 

Levazımaıtı Umumiye Dairesi Levazım Şubesi 2'dıej 
Kısmı evvel Mıümeyyiz Tahsin Bey. 

Levazımatı Umumiye Dairesi Ş2 Kı'smı Sani Mü
meyyiz İsmail Halkkı Bey. 

Levazümltı Umumiiye Dairesi Ş2 Kıismı Sana Mü
meyyiz Saibri Bey. 

Me'hakim Dairesi Mehakim Grubunda Kısmı SanB 
Mümeyyiz Ahmıet Kâmil Bey. 

Deniz Şübesli Tahakkukunda Kısmı Sani MÜmey-j 
yiz Ali Galip Bey. 

Deniz Şûlbesi Evrakı Umumiıyesiınfde Kıismı Sanfi 
Mümeyyiz Ali Kemal Bey. 

Deniz Şubesi Mutemedi Kısmı Sâni Mümeyyiz, 
Hayri Bey. 

imalatı Harbiye Marangoz Fabrikası Başkâtip Kı
sım 1 'Mümeyyiz Seyfettin Bey. 

ISııh'hiye Şubesinde Kısmı evvel Mümeyyiz Fahri! 
Bey. 

Mütekaidin Şubesi Kısmında Kısmı evvel Mü-! 
meyyiz Münir Bey. 

Muamelatı Zatiye Piyade Şubesinde Kısmı saniİ 
Mümeyyiz Şükrü Bey. 

Levazımatı Umumiye Dairesi Merkez Mubayaatj 
Komisyonunda Kısmı sani Mümeyyiz Cemal Bey. , 

iKâltüpter 
Levazımatı Umumiye Dairesi Levazım Ş2 Sınıf lj 

Kâtip Saim Daniş Bey. 
Levazımatı Umumiye Dairesi Levazım Ş6 Sınıf 1 

Kâtip Mustafa Nuri Bey. 

Levazımatı Umumiye Dairesi Levazım Ş6 Sınıf 1 
Kâtip Cemal Bey. 

Ordu Dairesi (Kaleminde Sınıf 1 Kâtip Abdürra-
him Bey. 

Umuru Baytariye Deposunda Şerafettin Bey. 
Teftiş ve Tetkiki Hesabat Komisyonunda Sınıf 1 

Kâtip Şaban Bey. 
İmalatı Harbiye Esleha Fabrikasında Top Usta 

Basısı Ahmet Efendi. 
imalatı Harbiye Esleha Fabrikasında Top Usta 

Başı Muavini Ali Efendi. 
Başvekâlet Müsteşarı Kemal Bey. 

Düyunu Muntazamma Müdürü Hilmi Bey. 
Sıhhiye Vekâleti Muhasebe Müdürü Yahya Na-

di Bey. 
Şehir Murtaza Efendi varidesi Dürriye Hanım. 
Ankara Jandarma Kumandanlığı Muavinliğinden 

Mütekait ismail Hakkı Bey. 
ihtiyat Mülazımı Ahmet Fahri Bey. 
Doktor Behçet Tahsin 'Bey. 
IMürettep Fırka Telgraf Memuru Mehmet Emin 

Bey. 
Divanı Muhasebat Müddei Umumi Birinci Sınıf 

Kâtibi Şaban Bey. 
Ziraat Bankası Muhasebei Umumiye Birinci Kont

rolü Muharrem Bey. 
Müdafai Milliye Muhasebat idari Müdür Muavi

ni Cemal 'Bey. 
Büyük Millet Meclisi Muhasebesinde Tetkik Me

muru Mehmet Rauf Bey. 
Büyük Millet Meclisi Kanunlar Kaleminde Sela-

mi Bey. 
Halk Fırkası Muhasebecisi iskender Bey. 
Halk Fırkası Kâtibi Şükrü Bey. 
Halk Fırkası Kâtibi ismail Hakkı Bey. 
Malulen Mütekait Ağır Topçu Birinci Mülazım 

Necati Bey. 
Başvekâlet Müdevvenat Müdür Muavini Mehmet 

Bahattin Bey. • 
Mütekait Piyade Yüzbaşısı Ali Sabri Bey. 
Ankara Kayseri Hattında Muhasebe Memuru Nu

ri Bey, 
Büyük Millet Meclisi Zabıt Grup Amiri Mehmet 

Emin Bey. 
Doktor Operatör Rıfkı Bey. 
REİS — Yarın saat on dörtte inikat etmek üzere 

celseye nihayet yeriyorum. 
Kapanma Saiaıtii : 14,45 
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Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

ELÂZİZ 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

ERZURUM 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Sait B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. j 
Ferit B. 1 
Kılıç Ali B. | 

: Reşit B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Şevket B. 

HAKKÂRİ 
İbrahim B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 
Rıza B, 

İÇEL 
Emin B. 
Hakkı B. 

İSTANBUL 

Behiç B. 
Dr. Nurettin Âli B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
İhsan Paşa 
Süreyya Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
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KARS 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Halit B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Cemal B, 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Velet Çelebi B. 

KAYSERÎ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Mehmet Nahit B. 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Lütfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbharim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

KONYA 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 

ADANA 
Kadri B. 
Kemal B. 

AFYONKARAHISAR 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Kâzım B. 
Neşet B. (M.) 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Dr. Cemal B. 

Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Nairn Hazım B. 
Nevzat B. 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

MANtSA 
Akif B. 
Bahri B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ÖRDÜ 
Hasan Fahri B. 
Recai B. 
Şevket B. 

RİZE 
Ali B. 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SAMSUN 
Âdil B. 
Avni B. 
Dr. Asım B, 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
İbrahim Alâaddin B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Emin Fikri B. 
Mithat B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. (M.) 
Emin B. 
Fahrettin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Akif B. (M.) 

BEYAZIT 
İhsan B. 

j ,BİTLÎS 
| Ilyas Sami B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. (M.) 
Falih Rıfkı B. (M.) 

BURSA 
Asaf B. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Ali Rıza B. 
Avni Paşa (M.) 

ÇANAKKALE 
Samih Rıfat B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (R. V.) 

ŞARKİ KARAHÎSAK. 
İsmail B. 
Tevfik B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

TRABZON 

Ali Becil B. 
Danış B. 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Rafet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

YOZGAT 

Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

| Tahsin B< 

j ZONGULDAK 
Rifat B. 
Mehmet Nafiz B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. (M.) 
Mazhar Müfit B. 

DÎYARBEKİR 
Zekâi B. 

ELÂZİZ 
Nakyettin B. (M.) 

ERZİNCAN 
Saffet B. 

ERZURUM 
Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
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ESKİŞEHİR 
Dr. tsmail Besim Paşa 
(M.) 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarik B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Ahmet Rasim B. (M.) 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
(M.) 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. (M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B (V.) 
Mahmut Celâl B. (M.) 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Refik B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Salâhattin B. 

KONYA 
Hüsnü B. 
Nevzat B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

MALATYA 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MANİSA 
Mehmet Sabri B. (M.) 
Mustafa Fevzi B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezak B. 
İrfan Ferit B. 

MERSİN 
Ali Münif B. (M.) 

MUĞLA 
Yunus Nadi B. (M.) 

NİĞDE 
Faik B. 
Galip B. 
Haüt B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B< 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Ali Râna B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Mahmut B. (M.) 

SİNOP 
Refik İsmail B. 

SİVAS 
Necmettin Sadık B. (M.) 
Rahmi B. 
Remzi B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. (M.) 
Cemil B. 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Arif B. 
Hasan B. (M.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 

URFA 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

YOZGAT 
Avni B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Hüsnü B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. (M.) 

[Münhaller] 

Bilecik 
Cebelibereket 
Samsun 
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Maliye Vekâleti 1927 Senei Maliyesi Bütçesine Tahsjsaü Fevkalâde İlâvesine Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

i 

] 

. 

ADANA 
Hilmi B. 
AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

ARTVİN 
Asım B. 
Mehmet Ali B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BALIKESİR 
Hayrettin B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

kza. adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 191 
ECabul edenler- : 191 

Reddedenler : 

Müstenkifler : -\ 
— 

— 
Reye iştirak etmeyenler : 121 

vlünhaller : 4 

[Kabul Edenler] 

BEYAZIT 
Halit B. 
İhsan B. 
Şefik B. M 

BİLECİK 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

BİTLİS 
Muhittin Nami B. 

BOLU 
Cemil B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B, 

BURSA 
Ahmet Münir B. 
Bakteriyolog Refik B. 
Dr. Esat B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Senih B. 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Ziya Gevher B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

_ 4 

DENİZLİ 
Necip Âli B. 
Yusuf B. • 

DİYARBEKİR 
İshak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Rüştü B. 

EDİRNE 
' Faik B. 

Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

ELÂZİZ 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Muhittin B. 
Mustafa B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

ERZURUM 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi- Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Sait B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

5 — • 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

HAKKÂRİ 
İbrahim B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B, 
Mükerrem B. 
Rıza B. 

İÇEL 
Emin B. 
Hakkı B. 

İSTANBUL 
Dr. Nurettin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
İhsan Paşa 
Süreyya Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

! İZMİR 
Enver B. 

1 Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

i KARS 
l Baha Tali B. 
! Dr. Sadrettin B. 

Halit B. 
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KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Velet Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Mehmet Nahit B. 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Lütfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

KONYA 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hâzim B. 

ADANA 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Kâzım B. 
Neşet B. (M.) 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Dr. Cemal B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galip B. 
Emin Fikri B. 
Mithat B. 

Refik B. 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

MANİSA 
Akif B. 
Bahri B. 
Dr. Saim B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Hakkı B. 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Ata B. 
NİĞDE 

ORDU 

RİZE 

Recai B. 
Şevket B. 

Ali B. 
Akif B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SAMSUN 
Âdil B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
İbrahim Alâaddin B. 
Şemsettin B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BALIKESİR 
Ali Şuuri (M.) 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Ismal Hakkı B. 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Akif B. (M.) 

BİTLİS 
llyas Sami Muhittin B. 

BOLU 

Cevat Abbas B. (M.) 
Falih Rıfkı B. (M.) 

BURSA 
Asaf B. 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
Ali Rıza B. 
Avni Paşa (M.) 

ÇANAKKALE 
Samih, Rıfat B. 
Şükrü B. 

ÇANKIRI 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. (M.) 
Mazhar Müfit B. 

DİYARBEKİR 
Zekâi B. 

ELÂZİZ 
Nakyettin B. (M.) 

ERZİNCAN 
j Mustâfa Saffet B. 

216 — 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

TRABZON 
Ali Becil B. 
Danış B. 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Rafet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

t Münip B. 
j YOZGAT 
| Hamdi B. 
jj Salih B. 
Ü Süleyman Sırrı B. 
| Tahsin B. 

ZONGULDAK 
f Rifat B. 
I Mehmet Nafiz B. 

ERZURUM 
Ahmet Fikri B. 
Necip Asım B. 

ESKİŞEHİR 
Dr. İsmail Besim Paşa (M.) 

GAZİANTEP 

Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 



İSTANBUL 
Ahmet Rasım B. (M.) 
Açoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa (M.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 

İZMİR 
Dr. Tevfi Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (M.) 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Sürü B. (V.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Refik B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

î : 78 20 . 5 

1 KOCAELİ 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Kıhçoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

KONYA 
Hüsnü B. 
Nevzat B. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MANİSA 
Kani B. 
Mehmet Sabri B. (M.) 
Mustafa Fevzi B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
İrfan Ferit B. 

MERSİN 
Ali Münif B. (M.) 

[Münh 

Bilecik 
Cebelibereket 
Samsun 

Yek( 

• |, 1928 C : 2 

|| MUĞLA 
; Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. (M.) 

; NİĞDE 
Faik B. 

|; Galip B. 
|| Halit B. 

| ORDU 
j Halil Sıtkı B. 
Hasan Fahri B. 
İsmail B. 

RİZE 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Ali Râna B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Mahmut B. (M.) 

SİNOP 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
I Necmettin Sadık B. (M.) 
(Rahmi B. 

aller] 

: 1 
: 1 
: 1 

4 3 

Rasim B. (M.) 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Mehmet Emin B. (M.) 
TEKİRDAĞ 

Celâl Nuri B. (M.) 
Cemil B. 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Arif B. 
Hasan B. (M.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 

URFA 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

YOZGAT 
Avni B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Hüsnü B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. (M.) 
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İSTANBUL 
Ahmet Rasim B. (M.) 
Açoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa (M.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 

tZMÎR 
Dr. Tevfi Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (M.) 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Sürü B. (V.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Refik B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

KONYA 
Hüsnü B. 
Nevzat B. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MANİSA 
Kani B. 
Mehmet Sabri B. (M.) 
Mustafa Fevzi B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
irfan Ferit B. 

MERSİN 
Ali Münif B. (M.) | 

[Münh 

Bilecik 
Cebelibereket 
Samsun 

MUĞLA 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. (M.) 

NİĞDE 
[ Faik B. 
| Galip B. 
| Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hasan Fahri B. 
ismail B. 

RİZE 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Ali Râna B. 
Ethem B. 

StlRT 
Mahmut B. (M.) 

SlNOP 
Refik İsmail B. 

j Yusuf Kemal B. 
SİVAS 

Necmettin Sadık B. (M.) 
Rahmi B. 

cdler] 

: 1 
: 1 
: 1 

Rasim B. (M.) 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 
ŞARKI KARAHlSAR 

Mehmet Emin B. (M.) 
TEKİRDAĞ 

Celâl Nuri B. (M.) 
Cemil B. 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Arif B. 
Hasan B. (M.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 

URFA 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

YOZGAT 
Avni B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Hüsnü B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. (M.) 

Yekûn 
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Sıra Numarası: 1S9 

MAADÎN NİZAMNAMESİNİN BAZI MADDELERİNİN TADİLİNE DAİR KANUNUN KIRK BE
ŞİNCİ MADDESİNDEKİ «İHALE» KELİMESİNE NAZARAN NİZAMNAME! MAHSUSA TABİ BU
LUNAN MADEN İMTİYAZLARI MUAMELÂTININ MÜZAYEDE VE İHALÂT KANUNUNA 

TAALLUKU OLUP OLMADIĞININ TEFSİRİ HAKKINDA (3/137) NUMARALI BAŞVEKÂLET 
TEZEKERESİ VE TİCARET VE MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
İBaşvekâleK 8 Mayıs 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet 

(6/2DI21J 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

iMaadki! Nizamnamesinin 1'2 Nisan 1340 tarihli 
ımevaddı müzayele ile tadil edilen kırk beşinci mad
desindeki (ihale) kelimesine nazaran nizamnamei 
mahsusa tabi bulunan maden imtiyazları muamelâtı
nın Müzayede ve İhale Kanununa taallûku olup ol
madığının tayini ve mezkûr ihale kelimesinin tefsiren 
tayın manası hakkında İktisat Vekâleti Celilesinden 
yazılan 2 Mayıs 1928 tarih ve 35 numaralı tezkerenin 
musaddak sureti leffen takdim kılınmıştır. 

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

'Başvekil 
İsmet 

İktisat Vekâleti Celilesinin 2 Mayıs 1928 tarih ve 35 
numaralı tezkeresi sureti 

ıMaadin Nizamnamesinin 12 Nisan 1341 tarihli 
mevaddı müzeyyele ile tadil edilen 45' nci maddesi
nin şekli sabıkı «Maadini mekşufe ve metrukeden 
olup Devlette malum ve mukayyet olan madenlerle 
İhaleleri münfesih bulunan madenler rnaadin idaresi 
canibinden resmen neşr ve ilân ve icabına göre bir 
sene müzayedesi icra olunup en ziyade resmi nisbi 
veren talibine ihale olunur ve rüsum ve vazaıifi sai-
resi hakkında diğer madenler gibi işbu nizamname 
mucibince muamele edilir» diye muharrer bulunmak
ta idi. Halbuki bu madde balâda arz olunan tarihte 
«maadinii mıekşufe veya metrUkeden oîup da Devlet-1 

çe mukayyet olanlarla ihaleleri münfesih bulunan 
madenler hükümetçe ya doğrudan doğruya veya Türk 
olan eşhası hükmiye ite müştereken idare veya temet-
tüaıtı safiyeye Hükümetin iştiraki şartiyle sermayesi
nin lâalkal yüzde elli biri Türkiye Cumhuriyeti teba
asına münhasır olan Türk şirketlerine ihale olunur. 
llh...ı» sekilinde tadil edilmiştir. 

Tadilin esbabı mucibesi şu esasa müstenit bulun
muştur : 

'Bu kabil madenlerin bir sene gibi uzun müddetle 
müzayedeye tabi tutulması - alellhusus neşir ve ilâ
nında kabiliyeti fenniye ve maliyesi olmayan eşhasın 
ciddi bir surette talip olan eşhasa karşı mahza bir 
rekabet fikriyle ve müzayededen bil istifade haddi
zatında madenin kabiliyeti imaliyes'i değil eşkâli za-
hiriyesi itibariyle müraccah gibi görünen teklifler 
dermeyan ederek müzayedeye mevzu madenin kabili
yeti istffismaliyesinden fazla taahhütlere girişerek bilâ-
hara fiilen bu taahhütlerin imkânı infaz ve icrasını 
bulamayarak bilnetice kalbili istifade ve istismar bir
çok madenlerin metruk ve muattal kaldıkları görül
müştür. Bu vaziyette birçok madenler tadat oluna
bilir, 

IBundan mâda ecnebilere verilmesi idareten veya 
lisebebirminelesbab caiz görülmeyecek bazı maden
ler hakkında bunların da teklif atını kabul etmek mec
buriyeti hasıl olabileceği tabiidir. Bu mehaziri tevlit 
eden müzayede kaziy etini ortadan kaldırmak ve ve
kâlete salâhiyet ve muhtariyeti tamme temin etmek 
emniyesıiyle marülbeyan 45 nci madde şekli maruzda 
tadil edilmiştir. Buna binaen maadini mezbure zu
hur eden taleplerin taaddüdü halinde kapalı zarf usu
lüyle teklif at ve şeraiti mürecceh olanlar ve infiradı 
takdirinden mesrud teklifat ve şeraitin hazineye te
min olunabilecek azami menafii müemmen kuyut ve 
şeraite rapten imtiyazı verilmekte bulunmuştur. Bu 
zümreden olarak ahiren maruzatı salife veçhile imti
yazların itası hakkında Maadin Müdüriyeti Umumi-
yesii heyetinden tanzim olunup bağtezkerei acizi makamı 
devletlerine takdim kılınan mukavele ve şartnameler 
lâyihaları müstahzar bazı madenlerin keyfiyeti iha
lelerinin maddei muaddilede (ihale) tabirinin Devlet
çe mukayyet madenlere matuf olarak mutlak surette 
zikredilmiş olmasına binaen müzayede, münakaşa ve 
Ihalât Kanununa tevfikan merasimi ilâniyenin ifası 
suretiyle icrası lâzım geleceği mütelaasiyle Şurayı 
Devletçe iade edilmiştir, 

Maddei muaddile de (ihale) kelimesinin istimal 
edilmiş olması imtiyaz itası keyfiyetinin ve Müzaye
de ve Münakaşa Kanununa tevfik edilmesini icap 



tettirm'eyeceği bu esasın (kabulü halinde nizamname
nin eski maddesinin taltbikine irca demek olmasiyle 
tadilin hikmeti vazı ve ihdasım idâl ve imha gibi bir 
neticeye müncer olmaktadır. 

Dundan mâada balâda arz edildiği veçhile kırk 
ıbeşinci maddemin tadil'in'den maksat ve gaye müza
yede meselesini ref ile madenlerin istifade edilebilecek 
bir şekilde sermayeler tevhidiyle mali ve fenni şirket
ler teşkil etmek ve binnetice nıenabii servetimizi millileş
tirmek ve bununla beraber menfaati hazinenin hakikaten 
kabili istifa ve tahsil bir şekilde ve müzayededen maksat 
olan menafi dahi temin olunarak maden talibi ile teatti 
edilen şartnamede bir nisbeti müzayede dairesinde te-
mettüatı safiyeye hükümetin iştiraki esası kurulmuştu. 
Mahaza müzayede, münakaşa ve I halat Kanunda; bu 
Kanuna tevfikan ihaleleri icra edilecek olan mesail ta
dat olunarak bunların mubayaat, satış, icar, inşaat, 
istikşafat, imalat, işletme, nakliyat ve mümasili işler
den ibaret olduğu ve maadin ve muamelatı ise nizam-
namei mahsusuna tabii olup Müzayede Kanununda 
tadat olunan ahval ve muamelat ile birgüna müşade-
het ve mümaselet irae etmemektir. 

Bundan başka Müzayede ve Münakaşa Kanununa 
•tevfikan icra kılınan taahhüdatta taliplerle akdolunan 
mukavelede mütehahhidin vefatı ile sakıt olduğu hal
de madenler baedelvefat varislere intikal ve devir ve 
ferağı mecaz emvali gayrı menkuleden mâdut olmasıy
la da İhalat Kanununun dairei şümulüne ithaline imkân 
bulunamayacağ tabiidir. Binaanaleyh işbu maddei muad 
deledeki (ihale) kelimesinin maden imtiyazlarını itası 
muamelatında Müzayede ve Münakaşa Kanununa 
tevfik muameleyi icap ettirecek bir manayı mutazza-
mın olmadığı hakkında salifülbeyan mehazir ve tered
düdü ref etmek üzere Büyük Millet Meclisinde tefsiren 
tayini manasını iktiza ettirmekte olduğundan keyfiye
tin Büyük Millet Meclisine şevkiyle bir karar istihsali
ne ve neticenin vekâleti aciziye emir ve işarına müsaa-
dei f ahim elerini arz ve rica eylerim efendim. 

İktisat Vekili 
Mustafa Rahmi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 
34 Karar Numarası 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Maadin nizamnamesinin 12 Nisan 1341 tarihli me-
vaddı Müzeyyele ile tadil edilen kırk beşinci madde
sindeki ihale kelimesine nazaran maden imtiyazları 
muamelatının Müzayede ve İhalat Kanununa taalluku 

olup olmadığının tefsiri zımmında Encümenimize ha
vale buyurulan (6/2021) numaralı ve 8 Mayıs 1928 ta
rihli Başvekâlet tezkeresi ile merbutu Ticaret Müsteşarı 
Şakir ve Maadin Müdürü Umumisi Vekili Şevki Bey
lerin huzuruyla tetkik ve müzakere olundu. 

Encümen Maadin Kanununun muaddil maddesinin 
müeddasını ve maddenin tadil edilmezden evvelki şek
lini ve mekşuf madenlerin mahiyeti hususiyelerini birer 
birer tetkikten sonra : Devlete intikal eylemiş bulunan 
mekşuf madenler imtiyazının Kanunun emrettiği şir
ketler ve şahsiyeti hükmiyeler itası için Hükümetin 
Müzayede ve thalat Kanunu ile mukayyet olmayıp, 
talip münferit ise dermeyan olunan şeraitin Hükümet
çe muvafık görülmesi takdirinde doğrudan doğruya 
imtiyazının itası ve talipler müteahhit iseler bunlar ara
sında en nafi ve muvafık şerait teklif eden veya ma
denin fenni ve asrî tertibat ve teçhizat ile işletilmesi 
noktai nazarından fenni ve malî kabiliyet itibariyle en 
ziyade haizi itimat görülen talibin tercih ve intihabı 
hususlarının kamilen Hükümete terk edilmiş olduğu ve 
maddedeki ihale kelimesinden maksut esas itibariyle 
madenin imtiyazının itası olması lâzım gelip ihale 
Kanunun madenlere tatbiki mümkün ve caiz olamaya
cağı neticesine varmıştır. Binaanaleyh Hükümetin bu 
tercih hakkını geniş bir tarzda ve mütehahhit tarifler 
arasında istimal eylemesinin nefi hazine noktai naza
rından lüzumlu olduğu tabii görülmesine mebni şim
diye kadar Hükümetçe teamülen tatbik edilmekte olan 
kapalı zarf ile tekliflerin kabulü usûlüne ilân keyfiye
tinin de zammı şayanı tavsiye görülerek kabul edilen 
fıkrai tefsiriye merbuten takdim kılınmış olmakla 
bermucibi havale Maliye Encümenine tevdi arz olunur. 

Reis 
Burdur 

Mustafa Şeref 
Kâtip 

Şebinkarahisar 

Aza 
İstanbul 

Hüseyin Hüsnü 
Aza 

Trabzon 
Dâniş 

Mazbata Muharriri 
Zonguldak 

Hüsnü 
Aza 

Afyonkarahisar 
İzzet 
Aza 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Fıkrai Tefsiriye 
«Maadin nizamnamesinin muaddil kırk beşinci 

maddei kanuniyesindeki ihale kelimesi madenlerin im
tiyazının itası demek olup Devlete intikal eylemiş bu
lunan mekşuf madenlerin ihalesi muamelatında Muza-
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yede ve İthalat Kanunu ahkâmına tatbike Hükümeti 
mecbur etmez.» 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Maliye Encümeni 
56 Karar Numarası 

17 . 5 . 1928 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Maadin nizamnamesinin 12 Nisan 1341 tarihli me-
vaddı müzeyyele ile tadil edilen kırk beşinci madde
sindeki ihale kelimesine nazaran maadin imtiyazları 
muamelatının müzayede ve Ihalat Kanununa taalluku 
olup olmadığının tefsiri zımmında Encümenimize ha
vale buyurulan (6/2021) numaralı ve 8 Mayıs 1928 
tarihli Başvekâlet tezkeresi ile merbutatı tetkik olundu. 

Madeni mekşufe veya metrukenin tefvizi eşkâl ve 
merasiminden bahseden 26 Mart 1322 tarihli maadin 
nizamnamesinin 45 inci maddesi Hükümete bu husus
ta daha ziyade serbesti itası için 12 Nisan 1341 tarihli 
Kanunla tadil olunmuş ve bu tadil ile Münakaşa ve 

Ihalat Kanununa tevfiki hareket mecburiyeti kasdolun-
muş olmayıp maddei muaddilede ihale tabiri ile ancak 
tefriş manası murat edilmiş olduğu ve bu cihet Müna
kaşa ve İhalat Kanununun mütaddit yerlerinde geçen 
(pazarlıkla ihale) gibi tabirler ile teyit edilmiş bulundu
ğu cihetle Ticaret Encümeninin fikir ve mütalaasına 
iştirak edilerek tefsir fıkrası aynen kabul olunmuştu, 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Hasan Ferit Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Kâtip Aza 

İstanbul 
Fuat 

Aza Aza 
Trabzon Bayazıt 

Ali Becim Şefik 
Aza Aza 

Aza Aza 
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Sıra Numarası : Î91 

MEMURİN KANUNUNUN SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA (3/132) NU

MARALI KANUN LÂYİHASI VE MEMURİN KANUNU MUVAKKAT ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 3 Mayıs 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet 

6/1998 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memurin Kanununun seksen dördüncü maddesinin 

«A, B, C» fıkralarıyla tesbit edilen mezuniyetlerin ne 
suretle doldurulacağının tayin ve tefsiri hakkında Ma
liye Vekâleti Celilesinden yazılan 30 Nisan 1928 tarih 
ve 54525 numaralı tezkerenin musaddak sureti lef fen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade 
Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Maliye Vekâleti Celilesinin 30 Nisan 1928 tarihli ve 
54525 Numaralı Tezkeresi Suretidir. 

Memurin Kanununun 84 üncü maddesinin her fık
rasında, tabip raporuna müsteniden A,B,C, fıkrala
rıyla tesbit edilen müddeti hizmet derecelerine gor? 
verilecek mezuniyetlerden ziyade hastalıkları devam 
eden memurin hakkında malülin ahkâmının cereyan 
edeceği musarrah isede fıkaratı mezküredeki müddet
lerin muhtelif senelerde ve müteferrik surette istihsal 
olunan mezuniyetlerle tecvüz ettirildiği takdirde müd
deti muayyenenin doldurulmuş addedilip edilmeyece
ği veyahutta kaydı mezkûrun münhasıran bir defada 
istihsal olunan ve hastalığın temadisi dolayısiyle ikmal 
olunacak müddeti mezuniyetlere maksur olduğu hak
kında Kanunda sarahat yoktur, ancak müddeti muay
yenenin inkizasında iadei afiyet edemeyip de bu suret
le malul addedilecek memurun bilahara iktisabı afi
yet ettiği tabip raporuyla sabit olduğu takdirde mükte
sep hukuku avdet edileceğini natık son fıkraya naza
ran memurun duçar olduğu hastalığı devam ve tema-
likiyle bu müddetlerin dolduracağı maksut olup yoksa 
muhtelif zamanlarda arız olan veya nükseden hastalık
ların nazarı dikkate alınarak maluliyet cihetine gidil
mesinin kasdedilmediği istidlal olunmakta isede mad
deyi Kanuniyenin bu suretle imali tefsir mahiyetinde 

olduğu cihetle bu bapta bir karar imtiyazı zımmın-
da keyfiyetin Meclisi Âliye arzına müsaadei devletleri 
istirham olunur efendim hazretleri. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 16 . 5 . 1928 

Memurin Kanunu 
Muvakkat Encümeni 
11 Karar Numarası 

Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Memurin Kanunun seksen dördüncü maddesinin 
tefsiri hakkında Encümenimize havale olunan Başvekâ
let tezkeresi müzakere olundu. 

Memurin Kanununun seksen dördüncü maddesi 
hasta memurlara hizmet müddetlerine göre muhtelif de-
recat üzerine mezuniyet verilmesini âmir olup maddenin 
«A» fıkrası metninde mevcut (bu müddet zarfında iyi-
leşmedikleri tabip raporuyla sabit olduğu takdirde bu 
mezuniyet yine tam maaş ve tahsisatıyla üç ay daha 
temdit olunur) kaydı ile diğer fıkralardaki mümasil ku-
yut ve «H» fıkrasını takip eden fıkradaki (hastalıkları 
bâlâda gösterilen müddetlerden ziyade devam eden 
memurlar hakkında malülin ahkâmı cereyan eden) kay
dı, umumi delâlet itibariyle hastalığın bilâinkita de
vamını kasedici mahiyettedir. Hastalığın devamı keyfi
yetinde : 

1. — Aynı hastalığın bilaf asıla devamı, 
2. — Bir hastalığın ihtilâtatı ve bunun devamı, 
3. — Muhtelit hastalıkların bilâinkita vurudu hal

lerini nazarı dikkate alıp her üç halde de hastalığın 
devamı farz ve kabul olunması Kanunun ruhuna mua-
vıf bulunmuştur. 

Bu üç halin haricinde fasıla ile gelen hastalıkların 
yekûnunu cem ve hesap etmeye Kanunun müeddası 
müsait -olmadığı ve halbuki Devletin memurinden as
len beklediği hizmet olup nihayet memurların müddeti 
hizmetlerine göre birer miktar hastalık mezuniyeti ka
bul edilmiş olduğu cihetle bu kabil hastalıkların da bir 
hadde tabii tutulması hem Devletin menfaati ve hem 
de adalet icabatı noktai nazarından elzem bulunduğun-
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dan bu cihetin Hükümetçe esaslı surette teemmül edil
mesi temenniye şayan görülmüştür. 

Yukarıda addolunan esbabı mucibeye binaen has
ta memurların malûl addedilmeleri için araştırılması 
lâzım gelen hususun tefsiri ile iktifa olunarak aşağıdaki 
tefsir fıkrası ihzar kılınmıştır. 

Memurin Muvakkat Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Gaziantep 

Tekirdağ Ahmet Remzi 
M. Faik 

Kâtip Aza 
Mardin Antalya 

Ali Rıza Ahmet Saki 

Aza Aza 
Ordu Kayseri 

Hamdi Doktor Burhanettin 

Aza Aza 
Erzurum 

Nafi Atuf 

Tefsir Fıkrası 

Memurin Kanununun «84 üncü maddesinde mev-
zubahsolan hastalıklar bilâinikata temadi eden hastalık 
halleri olup munkati surette hadis olan hastalıklar de
ğildir.» 
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Sıra Numarası : 190 

MEMURİN KANUNUNUN MUVAKKAT BİRİNCİ MADDESİNE TEVFİKAN İKRAMİYE VERİL
MEK SURETİYLE ALAKASI KAT EDİLMİŞ OLANLARA HARCIRAH İTASI CAİZ OLUP OLAMAYA
CAĞININ TEFSİRİNE DAİR (3/87) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MALlYE VE MEMU

RİN KANUNU MUVAKKAT ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 21 Şubat 1928 

Muamelat Müdüriyeti 
Adet 

6/910 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memurin Kanununun muvakkat birinci maddesine 

tevfikan ikramiye verilmek suretiyle memuriyetten 
alakası kat edilmiş olan Devrek Müstantıkı İsmail Hak
kı Bey ve emsaline harcirah kararnamesinin dördün
cü onuncu maddelerinin üçüncü ve dördünücü fıkralı 
mucibince harcirah itası caiz olup olmadığının tayin ve 
tefsiri hakında Şurayı Devlet Riyasetiyle Maliye Ve
kâleti Celilesinden yazılan 29 Kânunusani 1928 tarih 
ve 741, 19 Şubat 1928 tarih 51688 numaralı tezkerelerle 
mumaileyh İsmail Hakkı Beyin istidanamesi sureti lef-
fen takdim edilmiştir. 

Muktezasının ifasını ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulması istirham olunur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Başvekâleti Celileye 
Şurayı Devlet Riyasetinin hazineye havale buyurul-

mıuş olan 29 Kânunusanıi 192)8 tarih ve 741 numara
lı tezkeresiyle sabık Devrek Mustantıki ismail Beyin 
İl Şubat 1928 tarihli arzuhali tetkik ve mütalâa oluna
rak lef fen arzı takdim kılındı. 

Harcirah kararnamesinin dördüncü ve onuncu 
maddelerinin üçüncü ve dördüncü fıkraları mucibince 
cezaen azledilenler müstesna olarak memuriyetten infi-
sal edenlerle tekaüde sevk olunanlara iktiyari ikamet 
edecekleri veya tekaüt maaşlarının bidayeti tahsisinde 
tesviye ettirecekleri mahalle gitmek istiyenlere bir de
faya mahsus olmak üzere maaile harcirah itası icap et
mekte isede bu eşkal haricinde kalan ve Memurin Ka
nununun muvakkat birinci maddesine tevfikan ikrami
ye verilmek suretiyle memuriyetten alakası kat edilen
lere de fıkaratı mezkürenin teşmiline hazinece imkân 
görülememiştir. Keyfiyet Şurayı Devletçe de tetkik edi

lerek bu bapta bir sarahati kanuniye olmamasına meb-
ni meselenin tefsiren halline lüzum gösterilmiş olması
na mebni bu hususta bir karar ittihaz edilmek üzere 
keyfiyetin Meclisi Âliye arzına müsaade buyurulması 
istirham olunur efendim. 29 Şubat 1928 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Başvekâleti Celileye 

Memurin Kanununun birinci rnaddei muvaik'kate-
si mucibince tasfiyeye talbi tutulması hasafbiyle Mül
kiye Harcirah Nizamnamesinin ikinci faslının dör
düncü ve onuncu maddelerinin 3 ve 4 ncü fıkrala
rıyla 5 ve 7 nci maddelerindeki sarahat ve müsaade-
ti kanuniye mucibince gideceği mahalle kadar ve
rilmesi icap eden hareirahının ademi tesviyesi mağ
duriyetini müstelzim olduğundan bahisle istitafı mu
adeleti mutazammın Devrek Müstantiki sabıkı İs
mail Halkikı Bey tarafından Şûrayı Devlete verilen 
arzuhal üzerine keyfiyet Maliye Vekâleti Celilesin
den ledelistilam varid olan tezkerei cevabiyede: Har
cirah Kararnamesinin dördüncü, onuncu maddeleri
nin 3 ve 5 nci fıkraları mucibince cezaen azledi
lenler müstesna olarak memuriyetten Misal edenler
le tekaüde sevk olunanlara ihtiyari ikamet edecek
leri veya tekaüt maaşlarının bidayeti tahsisine tes
viye ettirecekleri mahalle gitmek isteyenlere bir defa
ya mahsus ollmak üzere maaile harcirah itası icap 
etmekte ise de bu eşkâl haricinde kalan ve ikramiye 
verilmek suretiyle memuriyetten alâkası katedilen me
murlara da fıkaratı mezkürenin teşmiline mesağı ka
nuni görülemediği bildirilimiş olmasiyle ledel havale 
daavi dairesince tanzim kılman mazbatada Harcirah 
Kararnamesinin salifüfeikir madde ve fıkraları mu
cibince cezaen azledilenler* müstesna olarak memu
riyetten infisal edenlerle tekaüde sevk olunanlara ih
tiyarı ikamet edecekleri mahalle kadar bir defaya 
mahsus olmak üzere maaile harcirah itası icap et
mekte olmasına göre ikramiye almak suretiyle me
muriyetten alâkası kat edilenlere de harcirah veril-



rnıesi muktazi görülmekte ise de Kanunun bu husus
ta sakit bulunmasına mdbni meselenin tefsiren hal
li zımnında keyfiyetin Büyük Millet Meclisine arzına 
lüzum gösterillmiş olmakla ifayı muktezasına müsaa
de buyurulması istirham olunur efendim. 

Şûrayı Devlet Reisi 
Mehlmet Nusret 

Devrek Müstantiki İsmail Hakkı Beyin Başvekâlete 
muafcti 11 Şuıbait 1928 tarihli, İstidanamesi 

Suretidir. 

Acizleri Devrek Müstantiki iken Teşrinisani 
1927 tarihinde tasfiyeye tabi tutularak memuriyetim
den infisal ve müddeti hizmetin on dört sene olma
sına nazaran tekaüt maaşına istihkâf keşfedemedi
ğimden müddeti mezkûredeki hayatı memuriyetJinı-
de aidatı tekaüdiye olarak maaşımdan Hazineye terk 
etmiş olduğum yüzde beşi Memurin Kanununun 
muvakkat 'birinci maddesi mucibince ikramiye ola
raik bilita kat'ı alâka ettirildim. Birçok emsalime ve
rildiği veçhile ve Mülkiye Harcira'h Kararnamesinin 
ikinci faslının 4, 5 nci maddeleri 'mucibince gidece
ğim mahalle kadar itası lâzım gelen harcirahımm 
gâıh ikramiyeyi buradan aldığım cihette memleketi
me kadar değil Ankara'ya kadar harcirah verileceği 
ve gâlh tasfiyeye tabi tutulup tekaütte keslbi istihkak 
edemediğim cihetle verilemeyeceği gibi bir takım 
müşkülâtla dört aydan beri verilmemesi yüzünden 
maaile perişan kaldım. Maddei mefkurenin metni 
evvelisi «cezaen azil müstesna olarak infisal eden
lerden veya lağvi memuriyet gibi bir sebeple açıkta 
kalanlardan» ve yine maddei mezkûrenin ikinci bir 
(metnindeki, «mazüliyet maaşlarına istihkakları yoksa 
bile ihtiyarı ikamet eyleyecekleri mahalle gitmek is
teyenlere beşinci maddesi mucibince harcirah veri
lir», diye muharrer olmasına nazaran emsali misillû 
acizlerinin de bundan istifade etaıekliğiım lâzım ge
lir. Zira kararnamenin fıkrai maruzası pek sarihtir. , 
Vazu kanunun maksadı da her ne suretle olursa ol
sun memuriyetten infisal edenler demektir ki işte 
bendeniz de tasfiyeye uğramak suretiyle memuriye
timde infisal etmiş olup hinaberin infisalin cezaen 
azil mahiyetinde değildir. Bunu müddeti hizmetim 
kâfi gelseydi tekaüde sevk ve gideceğim mahalle ka- • 
dar harcirah verilecek idi. Maahaza tasfiye sure
tiyle memuriyetinden infisal edenlerin „ alâkası keşi-
liyıorsa tekaüde sevk edilenler de aynı mahiyet ve 
şekildedir. 

Binaenaleyh hakkı sarihimi âmir olan kararna
menin ahkâmı sarihasına karşt nevuma tecavüz ve 
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[ hukukumun hu yüzden payimal edilmesi ve mama
fih mezkûr kararname mucibince aynı acizleri gibi 
tasfiyeye talbi tutularak ikramiye almış olan adli
yeden Hayrdbdlu Müstantiki Yusuf Ziya ve daha 
on beş, yirmi kadar hükkâma ve dahiliyeden belki 
de yirmi kadar kaymakam ve memurine harcirah 
verildiği ve elyevm de verilegetmekte olduğu halde 
yalnız acizlerinin neden ise adliyece istisna edilerek 
dört aydan beri han köşelerinde süründürülmesi 
Hükümeti Cümhurei mulh'teremenin aıdli ve refeti ile 
mıümkünüttelif ve kabili tecviz olamayacağına ma
mafih bu baptaki muameleli evrakın da Şûrayı Dev
letten 29 Kânunusani 1928 tarih ve 741 numara ile 
ımakaimı celilelerine takdim kılınarak ve Vekâleti Ce-
lileleri dosyasında mevcut olacağı tabii bulunmuş ol-

j duğundan icabıhalin biran evvel icrasına inayeti ce-
lilelerinin bideriği buyuruimasını ve bu suretle ma
ruz kaldığım sefaletime hatime verilmesini adalet 
namına istida ve istirham eylerim efendim, 

Adres : Ankara'nın Çankırı Otelinde muvakka
ten mukim Devrek Sabık Müstantiki İsmail Hakkı. 

28 . 4.1928 
Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Memurin Kanununun muvakkat birinci maddesi

ne tevfikan ikramiye verilmek suretiyle alâkası kat 
j edilmiş olanlara harcirah itası caiz olup olamaya

cağının tefsirine dair olup Memurin Kanunu Muvak-
I kat Encümeni tarafından mütalâası alınmaık üzere 
I encümenimize tevdi olunan Başvekâlet tezkeresi ve 

merbutu evrak tetkik ve müzakere olundu. 
Memurin Kanununun muvakkat birinci madde

sine tevfikan ikramiye verilmek suretiyle memuri
yetten alâkası kat edilmiş olanlara Harcirah Ka
rarnamesinin dördüncü ve onuncu maddelerinin üçün-, 
cü ve dördüncü fıkraları mucibince harcirah itası 

I mümkün ölüp olmadığı anlaşılmak için işbu tasfiye 
I muamelesinin mahiyetini tayin etmek icap eder. 

Memurin Kanununun otuz üçüncü maddesinde 
(birtakım kuyut ve şurut tahtında memurine tatlbik 
olunan inzibatî cezalar meyanmda memuriyetten ih
raç cezası kabul olunmuş ve bunun haricinde ceza
en memuriyetten infisal şekli tespit edilmemiş ve 
Harcirah Kararnamesinde mezkûr cezaen azil şek
line gelince bu da ancak mahkeme karariyle vaki 
olacağından ve ne gibi ahvalde bu cezanın tertip 
edileceği de mevzuatı kanuniyemizde tayin ve tarif 
edilmiş olmasına göre memuriyetten sicilleri itiba
riyle kendilerinden istifade olunamayanlar ile aciz-

| leri tahakkuk edenler halklarında tatlbik olunan tasfi-
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ye muamelesini cezaen azil ve bu manada kabul olu-
nalbilen cezaen ihraç mahiyetinde telâkki ve kabul 
etaeye imkân görülememişitir. Bundan başka Har-
cirah Kararnamesinin dördüncü ve onuncu maddele
rinde tasrih olunan infisal şekillerine de tevfilk müm-
Iklün olmayan işlbu tasfiye muamelesi fevkalâde bir 
muamele olarak kalbul edildiği halde Harcirah Ka
rarnamesinin işlbu maddelerinde istihdaf olunan ruh 
ve manaya göre bunlara da harcirah verilmek mu-
vafıkı nesafet olacağından bu bapta bir hükmü muh
tevi olmak üzere Harcirah Kararnamesine bir mad
de! müzeyyele ilâvesi muvafık mütalâa edilmiş ve 
Memurin Kanunu Muvakkat Encümenine tevdi kı
lınmak üzere, Makamı Riyaseti Celileye takdim kı
lınmıştır,; 

Maliye Encümeni Reisi Mazlbata Muharriri 
Gümüşhane Gaziantep Mebusu Ahmet 

Hasan Fehmi Remzi Bey hini müzakere
sinde ve imzada mezuniyetleri 

hasebiyle bulunmadı 
Kâltip Bu Mazbata Muharriri Aza 

(Balıkesir içel 
Fahri Mehmet Hilmi 

Aza Aza 
Beyazıt İstanbul 
Şefik Fuat 

İmzada bulunmadılar 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Memurin Kanunu Encümeni 
Karar No.: 10 15.5.1928 

. Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Memurin Kanununun muvakkat birinci maddesine 

tevfikan ikramiye verilmek suretiyle alâkası katedil-
miş olanlara harcirah itası caiz olup olamayacağına 

tefsirine dair encümenimize havale olunan Başvekâ
let tezkeresi mütalâa ve müzakere olundu. 

Sicilleri itibariyle 'kendilerinden istifade oluna
mayanlar ile acizleri tahakkuk edenler haklarında 
Memurin Kanununun birinci maddei muvakkatesi 
mucibince yapılacak tasfiye muamelesinin cezaen az
le kıyas edilecek mahiyette olmamasına melbni tas
fiyeye maruz kalan memurların harcirah mahrumi
yetini caiz görmeyen encümenimiz tasifiye muame
lesinin Memurin Kanununun salifülzilkr birinci mad
dei muvafckatesinin fıkaratı mütekaddimesi delale
tiyle tekaüde kahin 'kıyas olduğu gibi bilhassa Har
cirah Kararnamesinin dördüncü maddesiyle onun
cu maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarında mezkûr in-
fisaller hükmünde bulunduğuna ve binaenaleyh bu» 
muameleye maruz kalanların cezaen olmayarak me
muriyetten infisal edenler cümlesinden olup harci-
raha müsitehak 'bulunduklarına kani olarak atideki 
tefsir fıkrası tanzim edilmiştir. Keyfiyet Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 

Memurin Kanunu 
Muvakkat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tekirdağ Gaziantep 
M. Faik Ahmet Remzi 

Kâtip Aza 
Mardin Ordu 

İrfan Ferit Haindi 
Aza Aza 

Kayseri Antalya 
Doktor Halit Ahmet Saki 

Aza 
Erzurum 

Nafi Atuf 
Tefsir Fıkrası 

Memurin Kanununun birinci muvakkat maddesi 
mucibince ikramiye ile tasfiyeye tabi tutulanlar ce
zaen olmayarak memuriyetten infisal edenler gibi 
harcırah alırlar.-
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' Sıra Numarası : 201 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VEKÂLETİNİN 1927 SENESİ (BÜTÇESİNE) İDOKSAN İKİ 
BİN DOKSAN YEDİ (LİRA YİRMİ ALTI KURUŞUN TAHSİSATI İMUNZAMMA OLARAK İTASI 
HAKKINDA d/238), SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VEKÂLETİNİN 1927 SENESİ BÜT
ÇESİNİN 480 NCİ ıSITMA MÜCADELESİ FASLINA SEKSEN İBİN LİRA TAHSİSATI MUNZAMMA 
İTASINA DAİR (1/239), (MUHTELİF DEVAİRİN 1927 SENESİ (BÜTÇELERİNDEN YÜZ SEKİZ BİN 
SEKİZ (YÜZ (DOKSAN LİRANIN İMHASIYLA, MALİYE VEKÂLETİ 1927 SENESİ BÜTÇESİNE 
TAHSİSATI (MUNZAMMA OLARAK İTASI HAKKINDA ı(l/244), MAARİF (VEKÂLETİ 1927 SENE
Sİ (BÜTÇESİNDE ÜÇ YÜZ LİRANIN (MÜNAKALESİ (HAKKINDA |(l/245), MÜLGA (TİCARET VE 
ZİRAAT VEKÂLETLERİ İİ927 SENESİ BÜTÇELERİNDEN ON ALTI İBİN (LİRANIN (MÜNAKELE-
SİNE DAİR ÜÇ YÜZ KIRK ALTI NUMARALI KANUN LÂYİHALARI ( (VE BÜTÇE , ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Türkiye 
Büyük Mill'et Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata No.: 115 

Esas No.: 1/203, 239, 244, 
245, 246 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Muhtelif devair bütçelerine tahsisatı munzamma 

olarak 280 987 lira 26 kuruş ilâvesine ve Maarif; 
bütçesinde 300 ve Ziraat, Ticaret bütçeleri arasında; 
16 000 liranın münakalesine ve talep olunan tahsi
satı munzammaya mukabil muhtelitti devair bütçe
lerinden ceman 188 890 liranın imhasına dair olup 
encümenimize havale buyurulan beş adet Kanun Lâ
yihası ayrı ayrı tetkik ve müzakere olundu. 

Tahsisatı munzamımadan bir kısmı 9 Kânunusa
ni 1340 tarihli ve 397 numaralı Kanun mucibince 
maluliyeti tebeyyiün eden zalbitan ve efrada verile
cek mükâfatı nakdiye karşılığı olup 17 600 liradan 
ibaret olan bu tahsisatın encümenimizce kabulü za
ruri görülmüştür. Ancak salifülzikr Kanuna tevfikan 
hu zamana kadar verilmiş olan mükâfatı nakdiye 
karşılıkları ayrı ayrı kanunlarla tahsis edilmiş olma
sına binaen bu kere talep olunan tahsisatın dahi ay
rı hir kanun ile itası bittensip ona göre Lâyihai Ka
nuniye tertip ve ayrıca Heyeti Celileye takdim kılın- j 
ımıştır. 

Tahsisatı munzamma miktarından 92 097 lirası 
da Sıhhiye Vekâleti (bütçesine ait bulunmaktadır. 
Bu tahsisat kinin tedarik ve füruhtuna müteallik 

4 Nisan 1333 tarihli Kanunun dördüncü maddesi
nin tadili hakkındaki 26 Nisan 1926 tarihli ve 827 
numaralı Kanunun birinci maddesi mucibince satı
lacak kinin bedelinin bir taraftan muvazene! umıi-
ımiyeye irat kaydıyla diğer taraftan senesi zarfında 
kinin mubayaa edilmek üzere faslı mahsusuna tah
sisat olarak ilâve edileceği ve bu suretle senesi için
de devredilen miktarın aynı senei maliye bütçesine 
tahsisatı munzamma olarak ilâve edilmek üzere Mec
lisi' Âlinin tasdikine arz olunacağı yolundaki hükme 
müstenit bulunmuş olmakla kabulü tabii görülmüş-. 

\ tür, 

. Mütebaki 171 190 liradan 80 000 lirası Sıhhi
ye bütçesinin sıtma faslına ve 91 290 lirası dahi 
Asker ve Mülki Memurin kanunlarının ahkâmı ma-

; iyesinin tatbiki masrafı fasına ait olup bu iki fasla 
ı talep olunan tahsisatı munzamma miktarına muka-
, (bil muhtelif bütçelerden aynı miktar tahsisat imha 

olunmakta ve lâyihalara merbut esbabı mucibelere 
nazaran her iki tahsisatın kabulü encümenimizde 
tensip edilmektedir. 

Münakale tekliflerinin dahi tahakkuk eden za
rurete binaen talep edildiği anlaşılarak kabulleri esas 
itibariyle muvafık görülmüş olmakla beraber muh
telif bütçeler arasında münakale icrasından ise fa
sıl ve maddelerden tenzili teklif olunan tahsisatın im
hası ve nakli talep olunan tertiplere tahsisatı mun
zamma suretiyle itası müreccah olacağını o dairede 
şekli tadil edlmiştiir. 

Maruzatı anifeye göre beş adet Kanun Lâyihası
nın tevhiden tanzim kılınan lâyiha ile malülin mü-
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kâfatı nıalkıdiyesi karşılığına ait tahsisat için müsta-
fcilen tanzim ıkılınan Kanun Lâyihası Heyeti Umu-
miyeye arz ve takdimi olunmuştur. 

7 Mayıs 1927 
Reis 

Edirne 
Şâlkir 

Kâtip 
Kütahya 

iyazi Asımı 
Erzuruım 

Aziz 
Bursa 
Muhlis 

Kırklareli 
Nahit 

Niğde 
Mehımet Ata 

Reisvekili 
Burdur 

Vahit 

İsparta 
MüUcerrem 
Erzurum 
Nafi Atuf 
Samsun 

Adil 
Elazfiz 

Hasan Tahsin 

Bazı Devaırin 1927 Senei Maliyesi Bütçelerine Tah
sisatı Munzamımla İtasına ve Maarif Bütçesinde 

Münakale İcrasına Dair Kanun Lâyihası 
Birinci Madde — Muhtelif devak 1927 senei ma

liyesi bütçelerimin merbut (1) numaralı cetvelde mu

harrer fasıl ve maddelerine ceman 187 290 lira tah
sisatı munzamıma olarak ilâve olunmuştur. 

İkinci Madde — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâletinin 1927 senei maliyesi 'bütçesinde «Hü-
Ikümet Ikininiı» nalmiyle açılacak faslı mahsusa 26 
Nisan 1926 tarihli Kanun mucibince 92 097 lira
nın tahsisatı munzamıma olarak ilâvesi tasdik kılın-
ımıştır. 

Üçüncü! Madde — 1927 senei maliyesi Maarif 
Vekâleti bütçesinin 551 nci faslının beşinci madde
sinden 300 liranın 536 ncı vilâyat müteferrikası fas
lına münakalesine (mezuniyet verilmiştir. 

Dördüncü Madde — Muhtelif devairin merlbut 
(2) numaralı cetvelde muharrer fasıl ve maddelerin
den ceman 204 890 liralılk tahsisat imha olunmuş
tur. 

Beşinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Altıncı Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Fasıl Madde 

(1) Numaralı Cetvel 

Nev'i muhassesat Lira 

Maliye Vekâleti 
160 Askerî ve Mülkî Memurin Kanunları ahlkâmı maliyesinin tatbiki masrafı 

Sıhhiye Vekâleti 
480 Sıtma mücadelesi 

Ziraat Vekâleti 
675 2 Masarifi muhakeme 
675 4 Harcırah 

91 290 

80 000 

3 
13 

000 
000 

Fasıl yekûnu 16 000 

Yekûn: 187 290 
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Fasıl Madde 

217 

283 

491 
492 
495 

465 
466 
479 
479 

2 

2 
3 

(2) Numaralı Cetvel 
Nev'i muhassesat 

Rıüsumat Müdüriyeti Umuımiyesi 
Uzaklık ve pahalılık zammı 

Dahiliye Vekâleti 
Mebus intihabatı masarifine muavenet 

Adliye Vekâleti 
2 Memurin'i merkeziye maaşı 

Vilâyat memurin'i maaşı ! 
Tahsisatı fevkalade '. 

Sihhiyei Vekâleti 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahaîılılk 

2 Tıralhum mücadelesi 
3 Frengi mücadelesi 

Fasıl yekûnu 

481 
482 
487 

487 
487 

3 

1 

2 
5 

Ücreti huzur 
Yem (bedeli 
Bakteriyoiojihaneler 

Telkin haneler 
Daüllkellb tedavi haneleri 

(2) Numaralı Cetvel 
Rüsutaalt Müdüriyeti Umulmiyesi 

Fasıl yekûnu: 

Ticaret Bütçesi 
624 4 'Harcirah 
631 Avrupa'da ıbulunan ve Türkiye'de tahsil ettirilmekte olan talebe masrafı 
637 Demir sanayii masrafı 

Ziraat 'Bütçesi 
688 4 Laboratuvadar 

Müdaıfaai Milliye Vekâleti 
703 Tahsisatı fevkalâde 
707 2 Stajiyerler tahsisatı fevkalâdesi -

Lira 

10 000 

10 000 

1 440 
1 900 
3 660 

55 000 
6 800 
4 000 
2 500 

6 500 

700 
4 000 
2 500 

2 500 
2 000 

7 000 

4 000 
2 000 
7 000 

3 000 

50 890 
31 000 

Yekûn 204 890 

«iMaliye Vekâletinin 1927 Senei Maliyesi Bütçesine 
Tahsisatı Fevkalâde İlâvesine Dair Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Merbut (+) on üçüncü mükâ-î 
j 

fatı nakdiye cetvelinde isim, künye ve dereeei malüli-1 
yetleri muharrer zalbit ve efrada 9 Kânunusani 134Cİ 
tarih ve 397 numaralı Kanuna tevfikan mükâfatı 
nakdiye verilmek üzere 1927 senei maliyesi Maliye 

Vekâleti bütçesin'de (maliline mükâfatı nakdiye) un-
vaniyle yenliden açılan 167 nci fasla 17 600 lira 
tahsisatı fevkalâde olarak ilâve olunmuştur. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

Üçüncü Mıadde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 



Sıra 
No. Kıtası 

1 Alay 58/2L2 efradından 

2 Vezirköprü Şubesinden 

3 Fırka 15 alay 10/2k.7 efra
dından 

4 Fırka 8 alay 189/lk.2 efra
dından 

5 Alay 58/1 efradından 

6 Fırka 3 alay 49/3k.l0'dan 

7 Alay 127/3k.l*den 

8 Zeytin jandarma takımından 

9 Maraş harbinde şehit Evli
ya Efendi 'kumandasında 
ırtilis efradından 

10 IMaraş harbinde şehit Ev
liya Efendi maiyetinde, Mi
lis eradından 

11 Maraş harbinde Kuvayi 
Milliye efradımdan 

12 Sivil ahaliden 

T3 Fırka 16 alay 64/lfcvl efra
dından 
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Memleketi 

Taşköprü Söylek kariyesinden 

Vezirköprü Kiralan ikariyesinden 

Kırşehir, Toklufcöş kariyesinden 

Karacasu Kazasının; Yaylak kari-
yesinden 

Devreğin Kömisiler (kafiyesinden 

Ünye Kaıynarpınar kariyesinden 

Deveoi'min Yakacık kariyesıinden 

Kedayemli kariyesinden 

Maraş'ın Acemli mahallesinden 

Maralın Gargaçyan mahallesinden 

Maraş'ın Şaziye mahallesinden 

Urfcuyebey SKörhük karyesinden 

Adapazarı Hendek Alkyari nahi
yesinden îrşadiye karyesinden 

ZABITAN ÖN ÜÇÜNCÜ MÜKA 
EFRAT ON ÜÇÜNCÜ MÜK 

Şöhreti, ismi ve pederinin ismi 

Oineyliîağullarından Bayramoğlu Ha
sanı 
KuruoğuMıarından Hasanoğlu Meh
met 

Şabanoğullanndan Mustafaoğlu Şa
ban 

Hüseyinoğullarından 'Mehmetoğlu 
Mustafa! 

Mehmet Beşjeoğuilarından Ahmetoğ-
lu Tahir 
TuıtkalaoğuUanndan Hüsieyinoğlu 
Tevfik 

'Kocaoğullarmdan Esatoğlu Nazım 

Şabanoğullannıdan Akâşoğulu Meh
met 
Hacı Celbbaroğullarından Hacı Hü-
sinoğlu Ali 

Çaikaiızadielerden Hacı Mustafa 
Efendi oğlu Mehmet Efendi 

Kayaoğullarından Aüoğlu Bayram 

'Seneoğlto İmam 

KaçaraoğuMarından Mevlütılu Hasan 



PATI NAKDİYE DEFTERİ (*) 
AFATTI NAKDİYE DEFTERÎ 
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314 

.S-B 
| : § 1 
cç'öfi Tarihli karar 

2493 

Maluliyeti 

9.5.1927 Sol riede cemi ecnebi 

Lira 

200 

304 

315 

310 

6 

5 

5 

3 

3 

3 

2967 

2979 

2977 

18.6.1927 

m.6.1927 

18.6.1927 

315 5 3 2607 17.5.1927 i Sol azm akabine isabet eden şarapnel cerhası ne
ticesi iltihap ve ziyaı azmi mafsalı kasabii ka-
damide iltisakı tam ve iademi zersvevi, fahizde 
3 sakta 4 santimetre dumur mevcuttur. 100 

310 5 3 2669 21.5.1927 Sağ elinin iki muştu cerhai nariye ile harap; par
makların takarrübü ve tebaüdü harekâtı madum, 
sağ el madum hükmündedir. 100 

304 6 3 2915 14.6.1927 Sakı eymeni ızami kesri müteîettine duçar olup 
mayuben indimal etmiş; 4 santim takassur 2 - 3 
santim dumuru adelii sedaya ihracı deyneğe is
tinaden topallayarak yürümekte. 100 
Cerhai nariye neticesi sağ asabı zendi afetzede 
ve elin son üç parmağı inkıbaz halinde. 100 
Cerhai nariye neticesi fahzi eymenin kısmı mu
tavassıtında vasi zıya, aksamı rihve -ve asabı ve-
rekide gayri kabili tamir ziyaı madde. 100 
Saidi eymenin nihayeti süflisinden: duhul eden 
mermi saitte kesritam husule getirmiş ve asabı 
kâberi ve zenediyi zedelemesi dolayısiyle mez
kûr kol muattal bir halde kalmıştır. 100 

315 3 2 2973 18.6.1927 Fahzi eymenin ortasında isabet eden mermi do
layısiyle sülüsü ulvisinden 'beteeddlmişTtir. 100 

308 5 3 2971 18.6.1927 Nühru halmi zervesinden duhul eden mermi şıtbei 
saidei fekki esfeli kırarak ağzından huruç etmiş; 
fekki esfelin sağ tarafında adras mefkut kesir-

: deki ziyaı madde ve sui indimal neticesi madığ 
müşkülatla vukubulmaktadır. 100, 

303 5 3 3032 25.6.1927 Sol misamülyadin cerhai nariyesi neticesi tahribi 
evtar ve iltisakı mafsal initaf ve inbisat hare
ketleri madum. Yedin vazifesinin üç rubu zayi. 
Üç santim dumuru adali 100 

305 5 3 3033 25.6.1927 Sol fahzin cerhai nariyesi neticesi asabı vereki 
afetzede olup fahizde 3, sakta 8 santim dumu
ru adali mevcut ve meşiyeti deynek ianesiyle 

\ mümkün 100 
308 3 2 3093 30.6.1927 ; Sağ fahzin nihayeti süflyeisinin setri neticesi ta

rafı mezkûr tamamiyle istimalden sakıttır. 100 
315 6 3 3029 19.7.1927 Sağ ayak parmaklarında mafsalı kâzip ve sui in

dimal neticesi tarafı suf vazifesinin onda altı
sını zayi etmiştir, topallayarak müşkülatla yü
rümektedir. 100 



Sıra 
No. Kıtası 

14 Demirci cephesinde Parti 
pehlivan müfrezesi Milis ef
radından) 

15 Süvari 27 nci livaya merbut 
süvari alay 53 karargâhında 

16 Firaka 61 day 19Ö/3k.2 efra
dından 

17 Konya Jandarma Süvari 
Alayı k.3 efradından 

18 Alay 3/2 efradından 

19 Hadbalkli Şeyhaiga müfre
zesi efradından! 

20 Fırka 14 alay 52/1 k,5 efra
dından 

21 Fırka 75 alay 39/ym, 4 ef
radından 

22 Mülga fırka 5 alay 10/3 ef-
tradmdant 

23 Fırka 66 alay 174/1 k.2 ef
radından 

24 Alay 154/1 efradından 

25 Alay 57/2k.2 efradından 

26 Fırka 15 alay 156/3^3 efra
dından 

27 Kafkas fırka 5 alay 10/İk.3 
efradından 

— 14 — 

Memleketi 

Salihli kazasının Camiiafcik mahal
lesinden 

Kayseri Bahçivan Kemeraltı ma
hallesinden 

Haymanakazasının Tatar mahalle
sinden 
Kadınhan kazasından Ümran Ha-
mit karyesinden1 

Gerede Sungurlu karyesinden 

Gülsün Karadut 

Denizli Taivas kazasından Orta rna-
halesinden * 
Bor kazasının Brtduğu kariyerinden 

Kalecik Biykaydın kariyesinden 

Gerede; Saybık kariyesinden 

Babaeskli kazasının alpullu kari-
yesinden 
Çalbekir kariyesinden 

Boğazlıyan; Çayırşeyhi kariyesin
den 
Erbaa'nın Kelingire kariyesinden 

Şöhreti, ismi ve pederinin ismi 

Dumanlı Alimmollaöğlu Ahmet 

Körnöbetçioğullanridan Reşitoğlu 
Şaban 

AbdulMıoğullarından Mehmetoğlu 
Abdullah 
Ebubdkiroğullarittdan Nomanoğlu 
İsmail 

Dumanoğullarından Mehmetoğlu Ya-
kup 
Zurnaoğullarından Hüseyinoğlu is
mail 

KıptıoğuUarından îsmailoğlu Osman 

Arapoğullanndan Haliloğlu Hacı 

Turaikoğullarından İbrahimoğlu Mus
tafa 
KalaycıoğuUarından İzzetoğlu İbra
him 

Raşitoğlu İbrahim 
Mızikoğullarmdan Mustafaoğlu Meh
met 
AvanoğuUarından Haıliloğlu Osman 

Hüseyiınoğullarından Hüseyinoğlu 
Hasan 
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İ i 

309 

311 

& -S 2 4 

315 4 

317 5 

315 

320 . 5 

d) _, 05 

-s s§ 
02 « g 

5134 

3445 

Tarihi karar 

1.8,1927 

1.8.1927 

3569 

385 

2763 

3897 

10.8.1927 

14.8.1927 

15.8.1927 

25.8.1927 

305 

311 

302 

314 

3 

5 

5 

5 

2 

3 

3 

3 

5135 

5219 

5219 

5327 

28.9.1927 

8.10.1927 

9.10.1927 

10.10.1927 

Maluliyeti 

Cerhai nariye neticesi mafsalı rekbede bast va
ziyetinde iltisakı tam. 

302 

308 

301 

309 

5 

5 

1 

6 

3 

3 

, l! 

3 

4031 

5041 

5079 

5119 

20.9.1927 ! 

22.9.1927 

27.9.1927 

Tarafı süflii eyser fahzinin sülüsü ulvisinden 
beter mecruhiyet neticesi. 
Cerhai nariye neticesi azımülkübere verende kes
ri mütefettit ve mafsalı mirkafı eyserde 130 de
recelik bir zaviyei münferice tarzında iltisakı tam 
ile adut ve saidi eyserde dört santimetre dumur 
mevcuttur. Asabı sendi maktu olup adalâtta tam 
felç mevcut vahşide medumdur. 
Mermi ile safirei adudiyenin tahribi neticesi sol 
el pençe şeklinde rahatüelyede mütemekkiş tenar 
ve tahtı tenar ve adalei haratıniye dumur ederek 
basit ve harkâtını icra edememektedir. Adut ve 
saitte ikişer santimetre dumur mevcuttur, 

Lira 

100 

Mecruhiyet neticesi sol el ibham ve sebbabesi 
kamilen mütevassıt parmağı kısmen hareketten 
madum binnetice yedi mezkûr vazifeten muat
tal hükmündedir. 200 
Müzmin parkenson şeklinde zatütdımağı istila 200 

Cerhai nariye neticesi iltihap ve iltisakı tam maf
salı menkibi eymen; tarafı suf vazifeten madum 
hükmündedir. 200 
Sağ sak kısmı ulvisinden betredilmiştir. 200 

Fahzi eymen nihayeti süfliyesinden mecruhiyet 
neticesi nahiyei mezkûrede tûlâni dört adet ned-
be, mafsalı rekbede iltisakı tam fahizde 4,5 
santimetre dumur 2 santimetre takaddur mevcut 
deynekle yürüyor. 
İltihabı rüsgülkademi eymen neticesi zaviyei mün
ferice şeklinde ilsakı tam. 
Sol gözü misket isabetiyle huruç etmiş yalnız 
azmi gidarii eyserde şikester ahzeylemiş ve nedbei 
mütekemmişe dört santim tulündedir. 
Sağ gözde sad cerhii muhtelit, sol gözde dumu
ru asabı basari her iki göz niyetten mahrum 
Cerhai rekebei eymen hufrei mebeziyei eymen-
de altına mültesık 15 santimetre tulünde bir 
nedbe ve 3 santimetre takassur, fahizle iki san
timetre dumur, mafsalı unkulkademde nim il
tisak. 
Mecruhiyet neticesi betri sakı eyser 

100 

100 

100 

400 

100 
100 

200 

100 

100 



Sıra 
No. Kıtası 

28 Gaziantep şubesinden 

29 Salihli şubesinden 

301 Burdur şubesinden 

31! Karaisai şubesinden 

32 Gaziantep şubesinden 

33 Aydın şubesinden 

34 Sungurlu şubesündien 

35 Aydın şubesinden 

36 Kozan şubesimden 

37 Fırka 4 alay 58/2k.6 efra
dından 

38 Kuvayi milliye efradından 

39 MusuUu Semni efradından 
şehit Şahin Bey maiyeti ef-
raıdın'dan 

r4Ö Gaziantep şubesinden 

41' Dinar'ın Camiikebir mahal-
lesiniden 

— 16 — 

Memleketi 

Gaziantep Ehlioefa mahallesinden 

Salihli; Reşadiye Cariyesinden 

Burdur îlönü nahiyesinin Başkar-
yeslinden 

Karaisaılinin Kırıklı kariyesinden 

Gaziantep I'hlisefa mahallesimden 

Karazaiblt nahiyesinin Masaklar k*.-
rayesdnden: 
Kavşit kariyesindien 

Aydın: îmamfcöy kariyesinden 

Kozan; Ferhatlı kariyesinden 

İnegöl Tahta Köprü karyesinden 

Bergama; Turnalı Ölçek karye
sinden 

Gaziantep Kırep Kozanlı mahal
lesinden 

Gaziantep (Tarlayıoefdit mahallesi) 

Dersaadet; Bakırköy Cevizlik ma-
hailesinden 

Şöhreti, ismi ve pederimin ismi 

Hündioğullarından l'brahimoğlu Ab
dullah 

Osmanoğlu îbrahim 

Boli oğullarından Süleymanoğlu Mes-
tani 

FazhoğuUarından Turan Mehmetoğ-
lu Veli 
Osmanoğlu Mehmet Çavuş 

DevecaoğuUarından Mustafaoğlu 
Mehmet 
Kör Alioğullarından Alioğlu Mus
tafa 

Bayraiktaroğullarından Ahmetoğlu 
ibrahim 

Ou Hüseyinoğullarından San Meh-
metoğlu Ali) 
îsmaüoğlü Adem 

Hüseyin Ağa evladı rnanevsi Abdul-
lahoğlu ibrahim 

Velioğuiiarından Hasanoğlu Ahmet 

Tokatliöğullarından Abdülfcadiroğlu 
Mustafa 

Ömeroğlu Cafer 
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«3 •« fi Tarihi karar Maluliyeti Lira 

5271 16.10.1927 

3 

3 

3 

2 

5247 

5287 

5299 

5305 

16.10,1927 

16.10.1927 

16.10.1927 

17.10,1927 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

5361 

5435 

5469 

5495 

5489 

5631; 

22.1ÖJ1927 

30.10.1927 

2.11.1927 

7.11.1927 

7.11,1927 

19.11,1927 

5655 

5695 

5725 

19.11.1927 

24.11U927 

28.11.1927 

Sol sakından mecruhiyet neticesi azmi şazi kate-
dildiğinden bast hareketi madumdur. Sakta 2, 
fbhizde 4 santimetre dumur mevcut tarafı süflii 
ejyser vazifi fizyolojisinin üçte ikisini zayi et-
njıiştir. 
(Jerhai nariye neticesi sakıkı azmından kesir veter 
asilinin bednevi tekemmüşü neticesi kademi zer-
vevi husule gelmiştir. 
Gerhai nariye neticesi iltisakı tamı mafsal rüs-
gülkademi eyser, sakta 4, fahizde üç santimetre 
dumur ve harekâtı bilvasıta olduğu. 
Şarapnel cerhası neticesi harabiyeti izzi eyser. 

Nahiyei kavfiyede cerhiyet neticesi üç santimet
re ve tül 1,5 santimetre arzında musalfez ve 
zayiatı azmiye ile müterafık ve hamlei saravi-
yesi mevcut bir nedbe. 
Mecruhiyet neticesi sol gözü rüyetten mahrum. 

Cprhai nariye neticesi sol sait el ile beraber mu-
kiariyeti vahşiye müteveccih mayup vaziyette-
djr. 
Siidi eymende mecruhiyet neticesi 125 derecelik 
kabız halinde mafsali mirfakta iltisak ve esham 
ve sebabe harekâtından mahdudiyet. 
Cçrhai nariye mafsalı rekebe neticesi fahzi ey-
serin kısmı mutavassıtından betir. 
Mecruhiyet neticesi sağ taraf fekki süflide kesir
den mütevellit takassur ve mafsali sudgii fekkide 
nijn iltisak mevcuttur. 
C^rhai nariye neticesi mafsali ketfii adudide 
mbfsalı kâzip, adutta 2,5, saitte 2 santimetre du
mur mevcut ve tamamen vazifei fizyolojisini ifa 
edememektedir. 
Scjl fahzin nihayeti süflisinden duhul eden mermi 
anjıudu fikarinin 3 - 4 santim vahşisinden huruç 
etjniştir. Amudu zahri ve katniyesinde ileri dere
cece inhidabı fikari, meşi ve harekette suubet. 
Cejhai nariye kesri kubere ve dumur saidi eyser 
ve; mezkûr tarafın esabiinin inkıbaz ve inbisat 
harekâtından suubet. 
Cşrhai nariyei saidi eymen neticesi istilka hare
keti madum, mafsalı mirfakta zaviyei münferice 
şeklinde iltisakı tam. Tarafı mezkûr vazifei fizyo
lojisinin onda sekizini zayi etmiştir. 

100 

100 

100 
100 

200 
100 

100 

100 

200 

100 

100 

100 

100 

100 
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Kıtası Memleketti Şöhreti, ismi ve pederinin ismi 

Alay 66/3k.2 sevkıyattan Sivas; Şehirkışla Gülrük 'karyesin- MüezzinoğuUarından Hüseyimoğlu 
den Bilâl 

Kuvayi milliye efradından Aydın; Balatçık karyesinden Küçükilbrahim Mehmet 
Ankara şubesinden Türkyeniee mahallesinden Alibeyoğullarından Durmuşoğlu 

Mehmeti 

Kasabada mülkim ahaliden İzmit'ten 'Maşukaye karyesinden Kolcubaşı natniyle maruf Ahmetoğ-
lu Ali Bey 

Sdıvsil ahaliden Sandıklı; Hacan karyesinden HacımehmetoğuHarından Hümmet-
oğlu Arif 

Tirebolu Askerlik şubesin- Görele kazasının Amatlı karyesin* Kar'taloğularından Salhoğlu Osman 
den den 

Kuvayi milliye efradından Tarsus Müftü mahallesinden Hacieminoğlu Abdüssamet 

Fırka 8 hücum taburu ef- Uşak; Sabah mahallesinden Karaşahinlioğullarından Velioğlu Hü-
ıradından şeyin 
Alay 4Q/3lk. 1 efradından Ayancık; Sarımşık karyesinden Bekiroğullarından Hasano&lu Osman 
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M ıs s Tarihli karar Maluliyeti l i ra 

5423 19.11.1927 Cerhai narîyei adudu eymenden asabı mutavas
sıtta husule gelen harabiyet neticesi tarafı mez
kûrde felci asabı mutavassıt tam ve yedi muva
fıkta dumura müterekki. Mevcut olmakla mez
kûr taraf madum hükmündedir. 100 

5917 21.12.1927 Sağ adudu sülüsü ulvisinden betredilmiştir. 200 
5977 26.12.1927 Cerhai nariye neticesi mafsalı masamülyedi ey-

serde nim iltisak mevcuttur. El veçhi zahrisini 
sait vechi halfisine atfedememektedir. Hınsır ve 
bınsırın ikinci mafsalı selâmileri kabzı tam ha
linde yedi mezkûr vazifei fizyolojisi 3/4 nok
sandır. 100 

37 31.12.1927 Cerhai nariye neticesi azmi adutta kesir ve ha
rabiyet; tarafı mezkûrde 1 santimetre takassur 
adutta 2, saitte 1 santimetre dumuru adali var
dır. Sağ menkipte iltisakı gayri tam 30 santimet
re kadar tebit edebilmektedir. 100 

39 2.1.1927 Cerhai nariye neticesi azmi fekki esfelde maf
salı kâzip, akvası sinniye ancak 2 santimetre te-
baüt etmektedir. Fili madiğin nısfından fazla
sını zayi etmiştir. 100 

247 25.11.1928 Sağ reisi adutta kesri muhtelit ve tahribi asap 
neticesi maflûç ve dumur sağ tarafı süflide tar-
hanteri kebirden mecruhiyet neticesi katı asap 
neticesi kısmı kadem harekâtından madumiyet 
ve dumur. 200 

287 31.1.1928 Sağ saidi sülüsü süflisinden betredilmiş ve sağ 
gözü dumura duçar olmuştur. 200 

327 5.2.1928 Betri fahzi eymen. 200 

387 7.2.1928 Cerhai nariye neticesi sol rekbede iltihap ve nim 
iltisak, fahizde 3,5 santim dumur adali. 100 

Lira hesabiyle ceman. 
Beyanı Lira. 

1 Birinci derecede mükâfatı nakdiye 400 
15 İkinci dereceden mükâfatı nakdiye. 3 000 
34 Üçüncü derecede mükâfatı nakdiye. 3 400 

6 800 Ceman 
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ZABtTAN ON ÜÇÜNCÜ 

Kıtası Rütbesi 

Faıtıih Şubesinde misafir mül
ga Alay 28 zalbitanmıdaıı Mülâzimisanıi 

Sınıfı 

Piyade 

İsinT ve pederinin ismi 

Mustafa Galip Ef. bini Haşmet 
Fatih 

Askerî Tılbbiye Mektebi iaşe Birinci 
zabiti Mülâzım 

Piyade Mehmet Rifat Ef. bini Hafız Nuri 

Kütahya Mİillî Alay Kuman- Mülâzimisanıi 
dam 

Piyade îsmalil Hakkı Ef. bini Ali Ya'kuva 

Harita Mektebi dahiliye zabiti Birinci 
Mülâzım 

Piyade Salâhattin Ef. bini Ali Rıza 

Sultanahmet Şubesi Muamelat Yüzbaşı 
mamuru 

Piyade Hayrettin Ef. bini Asım Tunusbağı 

Çatalca Müsttahkem Mevki Birinci 
Topçu Alay 4/3 K. 4 Mülâzım 

Topçu Mehmet Şükrü Ef. bini Yusuf îş-
kodra 

K. 4 fırka 23 Alay 68/1 K. 3 K. Yüzbaşı Piyade 
Kumandanı 

Mehmetoğlu Mehmet Rüştü Ef. 
Kozan 

Fatih Askerlik Şubesi Mülha- K. Yüzbaşı Piyade 
ki 

Mustafa Nazım Ef. bini Abdülaziz 
Erzincan 

Askerî Divanı Temyiz Heye- Yüzbaşı 
tinden 

Piyade Hasan Hüsnü Ef. bini Mahmut Eş
ref Bağdat 
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MÜKAFATI NAKDÎYE DEFTERÎ 

o 
Z 
• 1 

••£ 

1* 

337-45 316 

§ • 

fc-a 

Tarihi karar 

2716 16. 5.1927 

Maluliyeti 

Sağ riede mermi mevcudiyeti. Mumaileyh ikinci 
derecede mükâfata müstehak iken, sekizinci def
terin dördüncü sırasında mulkaıyyeft olduğu veç
hile, sehven üçüncü dereceden mükâfat ahzet-
miştir. ikinci ve üçüncü dereceler arasındaki 
farkın itası. 

Lira 

300 

329-95 306 5 

324-523 306 5 

336-67 317 3 

331-3 310 5 

330-13 311 5 

333-228 312 5 

328-325 308 5 

2376 21. 5.1927 

3400 30. 6.1927 

1078 17. 5.1927 Sağ taraf fahzin vasatında kesri sui indimal 4,5 
santimetre takassur, bir santimetre dumur izamı 
rüsgiyede harabiyeti azımdan mütevellit iltisa-
kat, harekâtı mafsaliyede mahdudiyet 300 
Cerhai nariyei adudu eymen neticesi mafsali kâ-
zip ve tarafi ulvii eymeni mirfak ve yed hare
kâtı madum hükmündedir. Mumaileyh ikinci 
derecöden mükâfata mülsıtehafc iken 12 ncii def
terin birinci sıra numarasında sehven üçüncü de
receden mükâfat almıştır. îkinci ve üçüncü de
receler arasındaki farkın itası. 300 
Sol hicabı haciz fevkinde zirvevi kalbin bir par
mak imsisinde harekâtı teneffüslye ile mütehar
rik kurşun mevcudiyeti 600 

3678 8. 7.1927 Her iki kulakta tromatik tasallûbu tiki mevcut 
olup sedayı hafifi sağda 80 santimetreden işit
mekte solda hiç işitmemektedir. 300 

2880 9. 8.1927 336 senesinde Balıkesir Cephesinde mermi ve 
bomba infilâkı tesirile tarafeyn üzniyatı sem'i-
yesinin iltisakı ile müterafık tassallûp tikyei mu-
zaafa mevcut ve fısıltıyya her iki tarafta 30 san
timetreden işitmektedir. 300 

2718 _9. 8.1927 istiklâl Harbinde lekeli humma neticesi nata-> 
mamiyeti epher ve iklili şeklinde marazı uzviî 
kalp. 

4602 9. 8.1927 infilâktan mütevellit üznü mütevasıtı nezlevi 
neticesi sol gışayı tabii ve sandukada teressüba-
tı kilsiye ile müterafık muzaaf tasallûp tikisi 
mevcuttur. Halen sadayi hafifi her iki tarafta 
ancak birer metreden işitmektedir. 300 

331-291 310 6 4670 18. 8.1927 Zafirei addiyei yüsrasının felci cerhisi sebebüe 
mezkûr kolun istilka ve kesbi harekâtı nısıf de
recede mahdut, yedi eyser ve esabiülyet harekâtı 
sülüs nisbetinde mahdut ve mezkûr taraf kuv
veti mukabil tarafa nisbetle msıf derecede mü
tenakıstı^ 300 
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Şöhreti, ismi ve pederimin ismi 

Mehmet Sadettin Ef. bini Muhittin 

Arapsun muamelât memuru Birinci Piyade Ahmet Rıfkı Ef. bini Hüseyin Hüs 
Mülâzım nü Araç 

Kıtası Memleketli 

Gümüşsüyü Hastanesi Kâtibi Kâtibi evvel Kitabet 
evveli tetkik ve tahrir memuru 

Fırka 6 Denizli Merkez Has
tanesi iaşe zabiti 

Mülâzdmisani Piyade Mehmet Nuri Ef. bini Ali Haydar 
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336-22 307 

334-172 311 

.g-gg 
İli Tarihi karar 

3618 28. 8.1927 

4980 28. 8.1927 

337-158 316 5592 26, 9.1927 

Maluliyeti 

Yalköhı ku'ddarnıiden girerek hadyei kafeviyei 
zahirisinin 5 santimetre vahşisinden huruç eden 
mermi dahili kıhıfta husule getirdiği tahribat 
neticesi melekâtı akliye sahasında nisyan ve 
fartı teessüriyat, devvar, efal münakisei veteri-
yereriyelerden gayri arazı harekiye ve hissiya. 
Sağ sakın kısmı mulaıvasisıtında kuddam ve vah-1 

side on santimetre tûl 2,5 santimetre arzında 
adalai bâsitai müştereke! kademe mültasık ned-
be, kısmı halfi ve mütevassıt sakta fethai huru
cu havi küçük bir nedbe mevcuttur. Adalai ba-
sıtai epham vazifesini göremiyor. Ephamı ka
dem kabız halindedir. Mezkûr taraf sak ve fah-
zindede birer buçuk santimetre dumur vardır. 
Sağ taraf sübukü harkafii kuddamii ulvinin dört 
santimetre tahtından duhul eden mermi sülüsü 
süflii fahzi eymenden huruç etmiştir. Mermi es-
nayi seyrinde fahzi eymende kesir husule getir
miştir. îndemal merakebe halindedir. Tarafı 
mezkûrde 5 santimetre takassur vardır. Fahiz-
dede 3, sata 2 santimetre dumuru adalî mevcut
tur, 

Lira 

600 

300 

300 
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Sıra 
No. Kıtası Rütbesi Sınıfı 

13 Fırka 11 Alay 126 K. 9 takım İhtiyat 
zaJhJti Mülâzroisıani 

14 Maçka mühimmat deposunda Yüzbaşı 

îsim ve pederinin ismi 

Piyade 

Piyade 

Ahmet Cevdet Ef. bini Mehmet Safa 
Erzincan 

Ahmet Cemil Ef. bini Mustafa Er-
zıncan 

15 Konya Askerlik Şubesi mua
melât memuru Yüzbaşı Piyade Cevdet Ef. bini Mustafa Van 

16 İzmir Merkez Hastanesi inzi
bat zabiti Yüzbaşı Piyade Cemil Ef. bini Ahmet Şinasi Antakya 

17 Haydarpaşa Hastanesi iaşe za- Birinci 
ibiti Mülâzım Piyade Zihni Ef. bini Sait 

18 Baytar Tatbikat Mektebi iaşe 
zabiti Yüzbaşı Piyade Sakıp Ef. bini Mustafa 

19 Hüsinmansur Şubesine tabi Birinci 
Kanata Şubesi mülhakı Mülâzım Piyade Hasan Fahri Ef. bini Avni 

20 İsparta Askerlik Şubesinden İhtiyat 
Mülâzımı Sait Ef. bini Ali Uluborlu 

21 Birinci mülâzım 
22 Milis zalbitanından Milis Zabiti 

Piyade Mehmet Ali Ef. bini Ali 
Abdullah oğullarından 'Recep Ef. 
bini Hasan 

23 Mütekait sahra topçusu Birinci 
Mülâzım Topçu 

Mevlût oğlu Mehmet Tevfik Ef. 
Amasya 
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332-279 

1024 

332-156 

314 

303 

312 

272 

6 

6 

4 

6 

3 

3 

2 

3 

6224 

4144 

7054 

7070 

Mermi tesirile kutbu halfii ayni eymende te-
24269 316 6 3 5644 28. 9.1927 merzuku meşime ve nezf bakayası (cerhide tinit 

proliferant) neticesi niyetin ziyaı tammı. 300 

331-492 312 6 3 4800 28. 9.1927 Sak kısmı ulvisinden girerek halften çıkan mer
minin husule getirdiği curuh nedbeleri mevcut 
olup halefteki nedbe sak adelâtı helfiyesile arni
kan iltisak etmiş ve ayni zamanda asapta meuf 
olduğundan meşiyet suubetlidir. 300 

333-477 314 5 2 4306 4.10.1927 Şarapnel cerhasından mütevellit sağ mafsalı har-
kafii fahzide iltisakı tam ve dört santimetre ta-
kassur fahizde dört ve sakta 3 santimetre du
mur ile müterafik nedebatı mültasika, vasia ve 
mütehallika. 600 

329-116 307 5 3 3674 Piyade kurşunile mecruhiyet neticesi mafsalı 
mirfakta 120 derecelik iltisakı tam. 300 

333-145 315 6 3 3848 Cerhiyet neticesi asabı zendinin katından müte
vellit hınsır, bınsır yedi eymenin felci neticesi 
vazifei fizyolojisinden dörtte üçünü zayi etmiş
tir. 300 

332-22 310 6 3 3256 19.10.1927 Azmi kasabanın sülüsü ulvisinde kesri mütefen-
nit ve iltihabı nehçi azmi ve binnetice nedbei 
mültasika. 300 

27.10.1927 Sağ nihayet ulviyei kasaba veçhi kuddamisinde 
ziyaı azım ve nedbei mülterika. 300 

8.11.1928 Cerhai nariye neticesi sol gözde temerzuku şe-
beki dumuru şebeki ve cünhai asabı basarı ne
ticesi rüyeti his ziya derecesindedir. 300 

20.12.1927 Cerhai nariye neticesi hussiyetinde durum. 600 

22.12.1927 Cerhai nariye neticesi sol elin iphamdan gayri 
diğer parmaklarının bastı tam halinde bulun
ması. 300 
Hayvandan sukuttan , mütevellit cerhiyet netice-

331-33 312 4 2 7202 28.12.1927 si sarai esasiye tezahürü. 600 
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Sıra 
No. Kıtası Rütbesi 

24 Fırka 18 Alay 74 K. 12 Ku
mandanı Yüzbaşı 

Sınıfı İsim ve pederinin ismi 

Feyzi Ef. bini Ali Trabzon 

25 Adapazarı Jandarma Böliğü Bininci 
Mülâzım Jandarma 

Hacı İbrahim Ef. Mahdumu Musta
fa Ef. Manastır 

26 Fırka 7 alkıncı zalb'iti mülâzim 
milis Milis Zabiti Jandarma Şükrü Ef. bini Ahmet 

27 Harp Akademisi muallimlerin -
den Binbaşı 

Karaman oğullarından Ömer Lütfi 
Erfkânı - harp oğlu Şerefettin Ef. 

6 000 
4 800 

Ceman 10 800 
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92 25. 1.1928 

Maluliyeti Lira 

|Terûmani tasallubu üznü dahilii muzaaf: Fısıl
tıyı her iki tarafta 25 santimetreden işitmekte
dir. Bomba infilâkından mütevellit sadamatı ru
hiye ve dımağıye neticesi devamlı nevrus ames-
yonel. 600 

1331 302 3 38 5. 2.1928 Unkun ciheti yümnasında şiryemii veridi üm-
müddem, ameliyei cerrahiyesi tehlikeli. 600 

315 5 1066 6. 2.1927 Mafsalı mirfakta iltisaki tam, adutta 5; saitte 3 
santimetre dumur mevcuttur ve yedde dumur 
mevcuttur. 600 

337-11 328 5 960 8. 2.1928 Sol tarafı süflide iki santimetre takassur, fahiz-
de 4 sakta 1 santimetre dumur mevcuttur. Un-
ku fahizdeki kesir indimal etmiş isede mafsalı 
harkafiî fahzi eyserde iltisaki azmi tam vardır! 600 

10 800 

Lira hesabile beyanı 
0 Birinci derecede mükâfatı nakdiye 

11 İkinci derecede mükâfatı nakdiye 
16 Üçüncü derecede mükâfatı nakdiye 

(tkisi cetvelde meşruh olduğu- cihetle İkinci ve üçüncü 
dereceler arasındaki istihkak farkına aittir.) 

27 



Sıra Numarası: 173 

ÂLİ KARAR HEYETİ HAKKINDA (1/184) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MÜDAFAAİ 

MİLLÎYE» DAHİLÎYE VE ADLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Tünkiyâ Cumhuriyeti 
Başvdkâldt 14 Nisan 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Aldet 
6/I160İÖ 

IBüyük Mlldt Meclisi Rliyaseti Cdile&İne 

Heyeti mahsusada ademÜ istihdamı'nla karar veri
lenler ile nlisbeti askeriiyesli kat olunanlar hakkındaki 
kararların ikindi derecede Âli Karar Heyetinde tet
kiki hakkında Adiliye Vekâletii Cdllifesince tanzim edi
len ve tcra Vekiller* Heydlriin 11 Nisan 1928 tarihi 
içtim'aınlda tezdkkiir ve Meclisli Âliye arzı tasvip olu
nan Kanun Lâyiha'sıyl'a erbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti leffen talkdfcn olunmuştur. 

Mulktazasının 'ifasına ve ndüicesinün işarına müsa
ade buyurulmlasını rica eylerim' efendim, 

Başvekil 
İsmeti 

/İli Nisan 1928 tarihli Âlii Karar Heyetinün sureti 
'teşdkfcülü'ne ait esbabı mudİbe (lâyihasının 

isurdtidir^ 

Kavanıîni mahsusası mucibince teşdkkül eden he
yetlerce badema hidemaltı devlette ademi istihdamla 
veya nisbeti askeriiydleririin kajtına mütedair olmak' 
üzere ittihaz olunan bir kısım kararlardan dolayı 
birçok şikâydtler vuku bulmuştur. 

(Bu şikâyetlerin ne dereceye kadar varit olduğunun 
tahakkuku ancak salâhiyettar bir mercii tetkikini vü-< 
cuduna mütevakkıftır- Filhakika cezayı nakdi gibi 
rriahkûm için mahiiydten haizi ehemmiyetti olmayan 
bir hüküm bile; hatayı adili ihtimaline mdbnli, ikinci 
bir tariki tetkike tâbi tutulmakta iken bir daha hide-
m'atı devlet ve müessdsatı resmiyede istihdam edil
memek gibi nevama h'idematn âmmeden mahrumiye-' 
te müntehi kararın surdti katiyede ittihaz olunması 
adalet noktasından bir nji'spetsiizfllilk arz dönektedir. 
îşlte bu eslbab ve mülâhazata biniaen mezkûr Kanun 
Lâyihası kaleme alınmıştır. 

Adliye Müsteşarı 
Fuat 

Türkiyö 
Büyük Millet Medlis1! 18.4.1928 

Müdafaa* Miliye Encümeni Mazbatası 
ıRliyasdtü, Cdlifeye 

Heyeti mahsu^alarca ademli isıtihdamına kanar ve-
rilenılerie nispeti askeriyeleri kaltolunanlfar hakkındaki 
kararların 'ikinci derecede Âli Karar Heyetinde tdt-
kiki hakkında Adiye Vekâletince tanzffim ve Başve
kâleti Celiıleden gönderilllip 16 Nisan 1928 Itaıiihinde 
Encümenimize havale buyurullan Kanun Lâyihasıyla 
esbabı mucibe rnazbaltası 16 ve 17 Nisan 1928 tarih
lerinde iiçtiima olunarak Dah'iiye Vekili Şükrü Kaya 
Beyefendi ve Adliye Vdkâldtinden müsteşar Fuiaıt 
Bey hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

iBir daha hidemiatı devldt ve müessesaltı resmüyede 
istihdam edilmemek gibi nevama hidematı âmmeden 
mahrumiyete müntehi işbu kararla aleyhindeki şikâ
yetlerin ne dereceye kadar varit olduğunun tahkiki 
ancak salâhiyete bir merci tetkikin vücuduna vabeste 
olduğu lüzumunu istihdaf eden Kanun Lâyihası mu
af ıkı nesafet ve muaddlet görülmüş birinci, ikinci, 
üçüncü maddelerin aynen kabulüne dördüncü mad
dedeki (müracaat müddti dahil olduğu halde heyetin 
bir sene zarfında) fıfcrai intihalbiyesi bu gibi nispet
leri kat edilmiş olanlar miktarının ve müracaatın kes
reti mülahazasıyla tahkik ve tamik hususunda Âli 
Karar Heyetini daha müsait bulundurmak üzere 
(müracaat müdddti dahil olduğu halde heyetin bir 
sene üç ay) suretinde tetkik ve tahkik keyfiyeti mü-
himmesini üç ay daha temdit eylemdk maksadiyle 
ilâveten kabulüne ve beşinci maddedeki Âli Karar 
Heyetine yapılacak 'müracaatı mdktupla ve hususi 
mahiyette müracaat 'iltibasından kurtarmak üzere 
maddenin birinci fıkrasındaki (tahriri) kelimesinin 
tayyı ile '(arzuhal ile müracaat olunur) ibaresine kal
bine ve altıncı maddenin Dahiliye Vekâletine merbu-
tiyeti bedJdar olan ve sıfatı askeriyeyi haiz kılınan 
jandarma ımensubini hariç kalmamasını teiminen ye
niden ve tebdilen tahririne ve yedinci maddedeki (re
islerin) kelimesini lâzım geleni vuzuhu temin için 
(heyet reis ve azalarının) ibaresine tahviline ve Âli 
Karar Heydti kalem memurlarına da muktazi yev-
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miyenin tahsisinde melhuz olan tereddüdü ref için 
Âli Karar Heyetinin hakkı huzur ve masarifi ibare
sini takiben (ve kalem memurlarının yevmiyesi) iba
resinin ilâvesine ve sekizinci, dokuzuncu maddelerin 
aynen kabulüne müttefikan karar verilmiştir. Encü-
menimizce tanzim edilen lâyihanın şekli muaddili iş
bu mazbataya rapten arz ve takdim kılındı. 

Reis namına .Mazbata Muharriri 
İstanbul Erzincan 

İhsan Abdülhak 
Kâtip Aza 

Erzincan Erzincan 
Aziz Samih Abdülhak 

Aza Aza 
Bitlis Bursa 

Muhittin Nâmi Esat 
Aza Aza 
Bolu Bilecik 

ithsan Cemil Rasim 
Aza 

-Bilecik 
İbrahim 

Türkiye 
iBüyük Millet Meclisi 7.5.1928 

Dahiliye Encümeni 
146 Karar (Numarası 

'1/184 Esas Numarası 

Dahiliye Encümeni ıMazba'tası 

(Riyasetil Celileye 
126 . 5 . 1926 tarihli ve 854 numaraüı Kanun mu

cibince heyeti mah'susalarca ademi istihdamlarına ka
rar verilenlerle 25 . 9 . 1339 tarihli ve 347 numaralı 
Kanun mucibince ni'sbeti askeriyeleri katolunanlar 
hakkındaki kararların ikinci derecede tetkiki için Âli 
Karar Heyeti teşkiline dair Adliye Vekâletinin tan
zim ve Başvekâleti Celileden irsal kılınıp 16 Nisap 
1928 tarihinde Encümenimize havale olunan Kanun 
Lâyihasıyla vekâleti müşarünileyhanm ve Müdafâa i 
Milliye Encümeninin mazbataları ve encümeni mü-
şarüniİeyihanın tadilâtı Müdafaai Milliye Vekâletin
den memuren gönderilen Aşır Paşa ve Adliye ve 
(Dahiliye Vekâletlerinden gönderilen Müsteşar Fuat 
ve Hilmi Beyler hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. Mezkûr heyeti mahSusaîarca ademi is
tihdamına karar verilenler hakkında ittihaz olunan 
muarrerat ne kadar ince bir tetkikin mahsulü olursa 
olsun bataya ve zühule müstenit olanlarının da vü-
cudumüstebad olamayacağına ve - Hükümetin esba
bı mucibe mazbatasında gösterildiği üzere - şikâyaltı 

varidede bunun vukuunu iddia eylemesine mebni 
haklarında itiraz edilen kararların tetkik ve tamikiyle 
mukarreratı rnezkûrede hataya ve zühule müstenit 
oldukları ediilei kâfiye ile sabit olanların tashihi 
muvafıkı nesafet ve adalet görülmüş ve Hükümetin 
teklif ettiği birindi, üçüncü, beşinci, sekizinci ve doku
zuncu maddelerin aynen ve ikinci, dördüncü, altıncı ve 
yedinci maddelerin de tadilen kabulüne ekseriyetle 
karar verilmiştir. Encümenimilzce lâyihanın tanzim 
edilen şekli muaddili işbu mazbataya rapten takdim 
kılındı t 

Dahiliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 
Namına Encümen Yalnız Heyetin bilâkaydu 
Mazbata Muharriri şart intihap olunması 

Noktai nazarım merbuttur. beyindeyim. 
Abdülmuhtalip Kars 

Hâlit 
Aza Aza 

Samsun 
Ali Ranâ Bey muhaliftir 

hini imzada bulunma
mışlardır. 

Aza Aza 

Tekirdağ 
ıM. Faik 

Aza Aza 
ıÇorum (Eskişehir 

îsmail Kemal Muhtalip Beyin reyindeyim 
Sait 

Aza Aza 
Arz edeceğim esbaba ıMehmet Rifat 

binaen Kanunun 
aleyhindeyim. 

Rize 
Aza Aza 

Kars 
Bahâ Tâli 

Aza Aza 

Aza Aza 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Giresun 

Hacim Muhittin 

(Bu Kanun Lâyihası fert aleyhinde heyeti mahsu-
salarca yapılması melhuz hataların tashihi için Âli 
Karar Heyetini teşkil etmektedir. Bu itibarla lâyiha
nın kabulüne taraftarım. 

Ancak fert aleyhine yapılan adlı hataların tashihi 
için böyle bir heyet teşkili ne kadar zaruri ise aynı 
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zamanda sicilleri 854 numaralı Kanun ahkâmına tev
fikan heyeti mahsusaca te't'kük ve karam rapt edil
memiş olanların bu Kanun ve karardan hariç kalma
ları Devletin aleyhinde bir vaziyet olduğundan bunla
rın sicillerinin de tetkiki salâhiyetinin aynı zamanda 
bu heyete tevdii zaruri olduğu kanaatindayım. Alâ
kadar memurları kendi haklarında karar istihsal'ine 
medbur etmek için de ikinci maddeye zaruret vardır. 
Binaenaleyh lâyihaya âtideki iki maddenin ilâvesi re-
yirüdeyilm. 

Malatya 
AbdüImiihitalİp 

Madde 1. — 854 numaralı Kanun mucibince 
sicilleri heyeti mahsusaca tdtk'ik edilmemiş mahsup ve 
mazül memurların sicilleri Âli Karar Heyetince ve 
mezkûr Kanun ahkâmına tevfikan tetkilk olunur. 

Madde 2. — Bunlardan Âli Karar Heyetinin müd
deti hitam bulduktan sonra sicilleri tetkik edilmemiş 
olan memurlar İstihdam edilmez. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 15.5.1928 

Adliye Encümeni 
55 Karar Numarası 

Esas Numarası 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

347 ve 854 numaralı kanunlar mucibince heyeti 
mahsusa tarafından ademi istihdamına karar verilenle
re nispeti askeriyesi katolunanlar hakkındaki karar
ların ikinci derecede tetkik etmek üzere Âli Karar 
Heyeti' teşkiline mütedair tanzim kılınan Kanun Lâ
yihası Başvekâletin 14.4.1928 tarih ve (6/1656) numa
ralı tezkeresi Müdafaai Milliye ve Dahiliye Encümen
lerinin mazbatalariyle Adliye Encümenine tevdi edil
mekle Adliye Vekili Mahmut Esat Beyefendi huzu
ruyla tetkik ve müzakere olundu. 

Heyeti mahsusalarca ademi istihdamlarına ve nis
peti askeriyelerinin katına dair verilen mukarreratın 
ikinci derecede tetkikini tazammun eden Lâyihayı Ka
nuniye; tevzii adalet ve hakkaniyeti istihdaf etmek iti
bariyle Encümenimizee esas itibariyle tasvip ve kabul 
edilerek bazı maddelerde berveçfoiâti tadilât icra olun
muştur. 

İşbu lâyiha Âli Karar Heyetinin teşkiline mütedair 
olduğundan birinci maddedeki (Âli Karar Heyeti ta
rafından tetkik olunur.) fıkrası (Âli Karar Heyeti teş
kil edilmiştir.) şekline ifrağ edilmiştir. Metni kanun
da ilel ve esbap dercine lüzum olmadığından ikinci 
maddedeki (Milli Hareketin başlangıcı olan) cümlesi 

tayyedilmdkle beraber arzı tahrire ait bazı tadilât ya
pılmıştır. 

Âli Karar Heyetine müracaat hakkının yalnız heye
ti mahsusa tarafından aleyhlerine karar verilenlerin 
şahıslarına hasredilip bunlardan vefat edenlerin vere
selerine hakkı müracaat bahsedilmemesi veresenin hak
kı tekaüt dolayısiyle maddeten ve hükmün nev'i ve 
mahiyetine göre manen mutazarrır olmalarını icap 
edeceğinden ve bu gibi hallerde veresenin müverris 
makamına kaim olacağı ahkâmı umumiye mukteziya-
tından bulunduğundan dördüncü maddeye (vefat et
mişler ise veresesi taraflarından) fıkrası ilâve edilmiş
tir. 

Altıncı maddedeki Âli Karar Heyetinin neticeyi 
tetkikatında evvelce verilen kararın refi halinde bun
ların istihdamları hususunda devairi müteallikalar mu
hayyer bırakılmış ve hakkı tekaüdü haiz olanların bu 
hakları istimal etmelerine bir mani olmadığından bu ci
hetin maddede tasrihine lüzum gorülmeyerek madde o 
suretle yazılmıştır. 

Tadilâtı vakıa ile Lâyihayı Kanuniyenin kabulü 
hususunun Heyeti Umumiyeye arzı ittifakla kabul edil
miştir. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Kocaeli 

Mustafa Fevzi Selâhattin 
Aza Aza 

Antalya Edirne 
Ahmet ISâki Hasan Hayri 

Aza Aza 
Zonguldak Balıkesir 

Nazif ı Osman Niyazi 
Aza Aza 

Manisa Bursa 
Kemal Senin 
Aza Aza 

Balıkesir Konya 
Sâdık Refik 

(Hükümetin Teklifi 

Âli Karar Heyeti Hakkında Kanun Lâyihası 
1. — 26.5.-1926 tarih ve 854 numaralı Kanun mu

cibince ademi istihdamlarına karar verilenler ile 
25.9.1339 tarih ve 347 numaralı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerine tevfikan nispeti askeriyeleri kat 
edilenler haklarındaki kararlar ikinci derecede «Âli Ka
rar Heyeti» tarafından tetkik olunur. 

2. — Âli Karar Heyeti, Mahkemeyi Temyiz, Şû
rayı Devlet Reisi sanileri meyanından Mahkemeyi 
Temyiz ve Şûrayı Devlet Heyeti Umumiyeleri tara-
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fından ayrı ayrı müntehap iki zat ile Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi sânisinden ibaret olmak üzere teşek
kül eder. Azayı asliyenin devamlı mazereti vukuunda 
vazifeye davet edilmek üzere Mahkemei Temyiz ve 
Şûrayı Devlet reisi sânileri arasından ve erkânı aske
riyeden birer ihtiyat aza kezalik Mahkemeyi Temyiz 
ve Şûrayı Devlet Heyetleri ile Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi tarafından intihap olunur. 

Âli Karar Heyeti ilk içtimaında kendi reisini inti
hap eder. 

3. — İşbu Kanunun neşri tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında Âli Karar Heyetinin Ankara'da teşekkü
lü için lâzım gelen muamelât ve intihabat ikmal edil
miş bulunacak ve mezkûr müddetin hitamından iti
baren heyet bilfiil ifayı vazifeye başlayacaktır. 

4. — Âli Karar Heyeti ifayı vazifeye başladığı ta
rihten itibaren üç ay zarfında vaki olan müracaatları 
kabul eyler, bu müddetin hitamından sonra vaki olan 
müracaatlar kabul edilmez. Müracaat müddeti dahil 
olduğu halde heyetin bir sene zarfında ikmali vazife 
eylemesi şarttır. 

5. — Âli Karar Heyetine müracaat tahriri olur. 
Heyetçe lâzım gelen tetkikat ve tahkikat icra ve talep 
vukuunda veya resen alâkadarlar veya görülecek lü
zum üzerine hadiseden malûmatı olanlar istimâ edil
dikten sonra karar verilir. Mukarrerat ekseriyetle ve 
sureti katiyede ittihaz olunur. 

6. —25.9.1339 tarih ve 347 numaralı Kanunun bi
rinci Ve ikinci maddelerine tevfikan nispeti askeriye
leri kat edilenler hakkındaki mükarreratın heyetçe refi 
halinde bunların muvazzaf veya ihtiyat olarak istih
damlarına Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi salâhiyet-
tardır. 

7. — Âli Karar Heyetinin kalemi ve memurini re
islerin mensup oldukları vekâletler tarafından Âli Ka
rar Heyetinin göstereceği ihtiyaca göre temin ve Âli 
Karar Heyetinin hakkı huzuru ve masarifi gayrı mel-
huzadan İcra Vekilleri Heyeti kararıyla tahsis olunur. 

8. — İşbu Kanun tarihi neşrinden itibaren meri
dir. 

9. — İşbu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heye
ti memurdur. 11 Nisan 1928 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Şükrü Kaya 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Maarif Vekili Nafıa Vekili 
Mustafa Necati Behiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İktisat Vekili İçtimaiye Vekili 

Mustafa Rahmi Doktor Refik 
Müdafaai Milliye Encümeninin Tadili 

Âli Karar Heyeti Hakkında Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Aynen. 
Madde 2. — Aynen. 
Madde 3. — Aynen. 
Madde 4. — Âli Karar Heyeti ifayı vazifeye baş

ladığı tarihten itibaren üç ay zarfında vaki olan mü
racaatları kabul eyler. Bu müddetin hitamından son
ra vaki olacak müracaatlar kabul edilmez. Müracaat 
müddeti dahil olduğu halde heyetin bir sene üç ay 
zarfında ikmali vazife eylemesi meşruttur. 

Madde 5. — Âli Karar Heyetine arzuhal ile mü
racaat olunur. Heyetçe lâzım gelen tetkikat ve tahki
kat icra ve talep vukuunda veya resen alâkadarlar 
veya görülecek lüzum üzerine hadiseden malûmatı 
olanlar istima edildikten sonra karar verilir. Mukarre
rat ekseriyetle ve sureti katiyede ittihaz olunur. 

Madde 6. — 25.9.1339 tarih ve 347 numaralı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerine tevfikan nispeti 
askeriyeleri ikatedilmiş olanlar hakkındaki mükarrera
tın heyetçe refi halinde bunlardan jandarmaya men
sup olanları Dahiliye Vekili ve Orduya mensup olan
ları dahi Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi tavzif veya 
tekaüde şevkte salâhiyettardır. 

Madde 7. — Âli Karar Heyetinin kalemi ve me
murinin heyet reis ve azalarının mensup oldukları ve
kâletler tarafından Âli Karar Heyetinin göstereceği 
ihtiyaca göre temin ve Âli Karar Heyetinin hakkı hu
zuru ye masarifi ve kalem memurlarının yevmiyesi 
masarifi gayrı melhuzadan İcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle tahsis olunur. 

Madde 8. — Aynen. 
(Madde 9. — Aynen. 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
Âli Karar Heyeti Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — 26.5.1926 tarih ve 854 numaralı Ka
nun mucibince ademi istihdamlarına karar verilenler 
ile 25.9.1339 tarih ve 347 numaralı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerine tevfikan nispeti askeriyeleri kat 
edilenler haklarındaki kararlar ikinci derecede «Âli Ka
rar Heyeti» tarafından tetkik olunur. 

Madde 2. — Âli Karar Heyeti Milli Hareketin 
başlangıcı olan 15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren 
milli hudutlar dahilinde aleddevam Hükümet hizme
tinde bulunmuş olan Mahkemei Temyiz ve Şûrayı 



Devlet Reisi sanileri veya azası arasından Mahkemei 
Temyiz ve Şûrayı Devlet Heyeti Umumiyelerince ay
rı ayrı müntehap iki zat ile erkânı askeriyeden olmak 
üzere Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin intihap ede
ceği bir zattan teşekkül eder. Aynı şeraiti haiz olmak 
üzere aslî aza gibi birer de ihtiyat aza intihap olunur. 
Aslî azadan birinin mazereti vukuunda yerine mensup 
olduğu heyet veya makamca intihap olunmuş ihtiyat 
aza komisyona muvakkaten devam eder. 

Âli Karar Heyeti ilk içtimaında kendi reisini in
tihap eder. 

Madde 3. — İşbu Kanunun neşri tarihinden itiba
ren on beş gün zarfında Âli Karar Heyetinin Anka
ra'da teşekkülü için lâzım gelen muamelât ve intiha
bat ikmal edilmiş bulunacak ve mezkûr müddetin hi
tamından itibaren heyet bilfiil ifayı vazifeye başlaya
caktır. 

Madde 4. — Âli Karar Heyeti vazifeye başladığı 
tarihten itibaren üç ay zarfında vaki olan müracaat
ları kabul eyler ve bu müddetin hitamından sonra va
ki olan müracaatlar kabul edilmez. Müracaat müddeti 
dahil olduğu halde heyetin azami bir buçuk sene zar
fında ikmali vazife eylemesi şarttır. 

Madde 5. — Âli Karar Heyetine arzuhal ile müra
caat olunur. Heyetçe lâzım gelen tetkikat ve tahkikat 
icra ve talep vukuunda veya resen alâkadarlar veya 
görülecek lüzum üzerine hadiseden malûmatı olanlar 
istima edildikten sonra karar verilir. Mükarrerat ek
seriyetle ve sureti katiyede ittihaz olunur. 

Madde 6. — 6.9.1339 tarihli ve 347 numaralı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerine tevfikan nispeti 
askeriyeleri katedilmiş olanlardan Orduya mensup bu
lunanları Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ve jandar
maya mensup olanları Dahiliye Vekâleti ve 26.5.1926 
tarihli ve 854 numaralı Kanun mucibince Devlet hiz
met ve müessesatında istihdam olunmalarına karar ve
rilenleri vekâleti aideleri tavzi veya tekaüde şevke sa-
lâhiyettardırlar. 

Madde 7. — Âli Karar Heyetinin kalemi ve me
murları heyet reis ve azasının mensup oldukları ve
kâletler tarafından Âli Karar Heyetinin göstereceği ih
tiyaca göre ve heyet azası için ikinci maddede mu
harrer şeraiti haiz bulunanlardan temin ve Âli Karar 
Heyetinin hakkı huzur ve masarifi ile kalem memur
larının yevmiyesi masarifi gayrı melhuzeden İcra Ve
killeri Heyeti karariyle tahsis olunur. 

Gerek heyet ve gerek kalem memurları dördüncü 
maddedeki müddetin hitamına kadar münhasıran bu 
iş ile iştigal ederek memuriyeti asliyelerinden mezun 
addedilirler. 

Madde 8. — Bu Kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 9. — Bu Kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Adliye Encümeninin Tadili 

Âli Karar Heyeti Hakkında Kanun Lâyihası 
Madde 1. — 26.5.1926 tarih ve 854 numaralı Ka

nun mucibince ademi istihdamlarına karar verilen
ler ile 25.9.1339 tarih ve 347 numaralı Kanunun bi
rinci ve ikinci maddelerine tevfikan nispeti askeriye
leri katedilenler haklarındaki kararları ikinci derece
de tetkik etmek üzere Âli Karar Heyeti teşkil edil
miştir. 

Madde 2. — Âli Karar Heyeti 15 Mayıs 1335 ta
rihinden itibaren milli hudutlar dahilinde aleddevam 
Hükümet hizmetinde bulunmuş olan Mahkemei Tem
yiz ve Şûrayı Devlet Reisi sanileri veya azaları ara
sından Mahkemei Temyiz ve Şûrayı Devlet Heyeti 
Umumiyelerince müntehap iki zat ile Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisinin erkânı askeriye arasından intihap 
edeceği bir zattan teşekkül eder. 

Aynı şeraiti haiz olmak üzere birer de ihtiyat aza 
intihap olunur. 

Aslı azadan birinin mazereti vukuunda mensup 
olduğu heyet veya makamca intihap edilmiş olan ih
tiyat aza onun yerine geçer. 

Âli Karar Heyeti ilk içtimaında kendi reisini inti
hap eder. 

Madde 3. — işbu Kanun neşri tarihinden itibaren 
on beş gün içinde Âli Karar Heyetinin teşekkülü için 
lâzım gelen muamelât ikmal edilecek ve bu müddetin 
hitamında heyet vazifeye başlayacaktır. 

Madde 4. — Âli Karar Heyeti vazifeye başladığı 
tarihten itibaren üç ay zarfında birinci madde mu
cibince haklarında karar verilenler tarafından, vefat 
etmişlerse veresesi taraflarından vaki olacak müraca
atlar kabul eder. Bu müddetin mürurundan sonra 
hiçbir müracaat kabul olunmaz. Müracaat müddeti 
dahil olduğu halde heyetin azami bir buçuk sene zar
fında ikmali vazife eylemesi şarttır. 

Madde 5. — Âli Karar Heyetine arzuhal ile mü
racaat olunur. Heyetçe lâzım gelen tetkikat ve tahki
kat icra ve talep vukuunda veya resen alâkadarlar 
veya görülecek lüzum üzerine hadiseden malûmatı 
olanlar istima edildikten sonra karar verilir. Mükar
rerat ekseriyet ve sureti katiyede ittihaz olunur. 

Madde 6. — Heyetçe verilen karar mukaddema 
verilmiş olan kararın ref ini mutazammın ise bunlar-



«dan orduya mensup bulunanları Erkânı Harbiyei Umu-j 
aniye Riyaseti ve jandarmaya mensup olanları Dahiliı 
ye Vekâleti ve diğerlerini vekâleti âideleri istihdam 
«edip etaıemekte muhtardır. 

Madde 7. — Âli Karar Heyetinin kalemi ve me
murları heyet reisi ve azasının mensup oldukları ve
kâletleri tarafından Ali Karar Heyetinin göstereceği 
ihtiyaca göre ve heyet azası için ikinci maddede mu
harrer şeraiti haiz bulunanlar temin ve Âli Karar He-
yetinin hakkı huzur ve masarifi ile kalem memurla

rının yevmiyesi masarifi gayrı.melhuzadan icra Ve-
killeri Heyeti kararıyla tahsis olunur. 

Gerek heyet ve gerek kalem memurları dördüncü 
maddedeki müddetin hitamına kadar münhasıran bu 
iş ile iştigal ederek memuriyeti asliyelerinden mezun 
addedilirler. 

Madde 8. — Bu Kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 9. — Bu Kanunun icrasına tcra Vekilleri 
Heyeti memurdur., 
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Sıra Numarası: 20# 

ERZİNCAN MEBUSU SAFFET BEY VE RÜFEKASININ, BEYNELMİLEL ERKÂMIN KABULÜ 
HAKKINDA (2/66) NUMARALI TEKLİFİ KANUNÎSİ VE MAARİF VE MALİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

18 Mayıs 1928 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Medeni alemle içtimai ve iktisadi münasebeti in-
fikâr kabul etmez bir hale gelmiş olan Türkiye'mizde 
beynelmilel kullanılmakta olan rakamların kabulü ve 
istimali artık bir zaruret olmuş ve esasen bu rakam
lar elyeVm mekteplerimizde talim ve tatbik edilmek-
te buhımmuş olduğundan bu bapta malfufen takdim 
kılınan Lâyihayı Kanuniyeriin kabulünü arz ve tek
lif eyleriz^ 

Erzincan Kocaeli 
Saffet! Reşit Saffet 
Çorum Balıkesir 

Mustafa Sâdık 

Türkiye 
Büyük MÜ et Meclisi 17 .5 . 1928 

IMaarif Encümeni 
14 Karar Numarası 

2/66 Esas Numarası 

Maarif Encümeni (Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erzincan Mebusu Saffet Bey ve rüfekast tarafın

dan beynelmilel rakamların: kabul ve istimali hakkın
daki Kanun Lâyihası mütalâa edildi. 

Teklifin aynen kabulü muvafık görülmekle maz
bata tanzim ve takdim kılınmıştır, efendim. 

'Reis* Mazbata Muharriri 
lîstanbul Bulunmadı. 

Bdkitor Nurettin • 
Kâtip Aza 

lAfyonlkaralhisai! 
İzzet Ulvi 

Aza Aza 
Râfet Şemsettün 
Aza Aza 
Ordu Afyonkarahisar 

Hamdı Haydar 
Aza 

Kocaeli 
İKihçopJ AH 

19 .5 . 1928' 
Türkiye 

IBüyük Millet Meclisi 
'Maliye Encümeni 

Karar 
m 

IMaliye Encümeni Mazbatası 
Lâtin erkâmının istimali hakkında Erzincan Me

busu Saf föt Bey ve rüfekası tarafından verilen Teklifi 
Kanuni Maarif Encümeninim mazba'tasıyla birlikte ve 
Maliye Vekili Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu : 

IMühasebei Umumiye Kanunu mucibince seneî 
maliye haziranın iptidasından muteber olmasına bina
en sene ortasına kadar tanzim ve imlâ edilmiş ve ica
bına göre merkeze gönderilmiş olan cetvel ve defatın 
hesabiyenin tebdili müşkülâtı ve muamelâtta teşevvü
şü istilzam edeceği cihetle hem itiyadın tepdili için 
kâfi mehil bırakılmış olmak hem de yeni senei mali
yenin bidayetinden itibaren hesabatta ittıradı tam 
temin edilmiş bulunmak noktasından Kanunu meri
yeti için Haziran 1929 birinci günü mebde itftiha? 
edilmesi yolunda Vekil Bey tarafından serdedilen 
mütalâata Encümenimizce de iştirak edilmiş ve ma-
haza o müddetten evvel Hükümetçe İmkân görülebi
len mahallerde daha evvelden tatbikine başlattırılmasr 
mucibi muhassenat olacağı da nazarı dikkate alınarak 
Hükümete o yolda bir salâhiyet verilmesi muvafık 
görülmekle ikinci madde o suretle tadilen Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. Bermucibi havale Ticaret 
Encümenine tevdi kılındı. 
IMaliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gümüşhane Gaziantep 
Hasan Fehmi 

Kâtip Aza 
Balıkesir; İstanbul 

Fuat 
Aza Aza 

Bayazıt Trabzon 
Şefik AK Becil 
Aza Aza 

Aza 
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Birinci madde hıikmüriün mekteplerle resmi 
muamelâta ve Hükümete ibraz edilecek 

evrak ve vesaika tahsisi maksadı 
temin eder< 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Erzincan Mebusu Saffet Beyin ve rüfekasınm 
Teklifi 

Beynelmilel erkamın kabulü hakkında Kanun Lâyihası 
Madde 1. — Bilumum muamelâtı tahririye ve he-

sabiyede 'beynelmilel rakamlar kullanılır. Hükümet 
buna münafi itiyadın devamını bu Kanunun meri 
olacağı tarihten itibaren men eder, 

Madde 2. — Bu Kanun 1 Kânunusani 1929 tari
hinden muteberdir. Ancak bu tarihe kadar imkân gö
rülen mahallerde mezkûr rakamları tatbike Hükümet 
vesair müessesat mezundurlar. 

Madde 3. — Bu Kanun Büyük Millet Meclisi ve 
îcra Vekilleri Heyeti tarafından icra olunur. 

Maliye Encümeninin Tadili 

Madde 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1 Haziran 1929 tarihinden muteber
dir. Ancak imkân görülen mahallerde bu tarihten 
daha evvel ve zaruret his olunan yerlerde de azami 
bir sene sonra tatbika İcra Vekilleri Heyeti salâhiyet-
tardıır.1 

Madde 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye! 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 
Karar, 
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Ticaret Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Ceîileye 

Beynelmilel erkamın istimali hakkında Erzincan 
Mebusu Saffet Bey ve rüfekası tarafından verilen 
Teklifi Kanuni ve Maarif ve Maliye Encümenlerinin 
mazbataları Enoümenimizce tetkik ve müzakere olun
d a 

İBirinci madde : Maliye Vekili Beyin Maliye En
cümeninin mazbatasmdaki beyanatında devairi Dev-
Itette müesses itiyadın tebdilini mehile ihtiyaç göste
rildiği bildirilmektedir, Devairi Devlette bu emrin 

tatbiki mehile ihtiyaç gösterdiği müselem odunca eş
has ve efradın aralarındaki muamelâittai itiyatlarının 
terkiyle yerine yenisinin ikamesi daha uzun bir za
mana mütevakkıf bulunduğu tabii ve zaruri görül
müştür. Bunu nazarı itibara alan Encümenimiz bi
rinci maddenin ikinci fıkrasının işbu mecburiyetin 
efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelâtta dahî 
tatbikini en kolay mahallerden başlamak suretiyle 
1931 Haziranına kadar temine Hükümet mezundur 
suretinde tadil ile Hükümetin en kolay tatbik oluna
cak yerlerden başlamak suretiyle tatbik keyfiyetinin 
1931 Haziranına kadar teminini muvafık görmüş
tür* 

ikinci madde 
kabul edilmiştir, 

Maliye Encümeninin tadili aynen 

Üçüncü madde : Kanunların tatbik mecburiyeti
nin Büyük MiHet MeclIMhin şahsında bulunduğu 
tabii olmakla beraber süverli tatbikiyesi Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun maddei mahsusası mucibince 
icra Vekilleri Heyetine mevdu olması itibariyle mad
denin «Bu Kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti 
mezundur.;» suretinde tadil edilerek berayı tasvip 
Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesine arz olu
nur.. 

Reis 
Burdur 

Mustafa Şeref 

Kâtip 
Şebinkarahisar 

Aza 
İstanbul , 
Hüseyin 

Aza 
Eskişehir 

Emin 

Aza 
Sinop 

Aza 
Kocaeli 

Aza 
•Gümüşhane 

-

Mazbata Muharriri namına 

Aza 
Niğde 

izzet 

Aza 
Afyonkarahisar 

İzzet 

Aza 
İstanbul 

Aza 
Rize 

Aza 
Trabzon 

Dâniş 

Aza 
Konya 

Aza 
Maraş 
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Ticaret Encümeminltos Tadli 
Birinci madde — Devlet, vilâyet, şehremaneti ve 

belediyeler gibi devair ve müessesatın bilumum mua-
mielâtı tahrMye ve hesabiyetibnde beynelmilel rakam-
îarm kularaânıaısı mecburıdik". 

İşbu mecburiyetin efralt ve eşhası hususiye arasını-
daikü muamelâtta dahi taltbiilkjirai en kolay mahallerden 
başlamak suretiyte temine, Hükümet mezundur^ 

îkinöi maddte — Bu Kanun 1 Haziran 1929 tark 
haniden muteberdir. Ancalk imkân görülen mahaller-' 
de bu tarlhltenj dahıa evvel ve zaruret hissolünan yer-ı 
İlerde de azamli bir sene sonra tatbike icra Vekilleri 
Heyeti salâbiyetltardır. 

Üçüncü madde — Bu Kanunun hükmünü icraya 
îcra Veküeri Heyeti mezundur., 


