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desinin tefsirine dair 3/420 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Memurin Kanunu 
Muvakkat Encümeni mazbatası 

2 — Gazete primleri hakkında 1/566 
numaralı kanun lâyihasile Giresun Meb'-
usu Hakkı Tarık Beyin Türk harflerinin 
kabul ve tatbiki hakkındaki kanunun me
riyeti tarihinde intişar eden Türkçe mat
buata prim verilmesine dair 2/104 numaralı 
kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazba
tası 71,86,87 

3 — Millî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi 
bütçesine 250 000 liralk munzam tahsisat 
verilmesine dair 1/598 numaralı kanun 
lâyihasile İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1929 senesi bütçesine 3 600 liralık 
munzam tahsisat verilmesine dair 2/124 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası 72,86,89 

4 — Anadolu-Bağdat Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 
1926 senesi fevkalade bütçe hesabı kafis ine 
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Demiryolları ve Haydarpaşa liman ve Rıh
tım İdaresinin 1926 senesi hesabı kafisine 
mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında 3/412 numaralı 
Divanı Mnhasebat Riyaseti tezkercleri le 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydar
paşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 senesi 
hesabı kafisi hakkında 1/545 numaralı ka
nun lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası 

5 — Demiryollar İnşaat ve İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1926 senesi hesabı 
kafisine mütedair mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında 3/414 
numaralı Divanı Muhasebat riyaseti tczke-
resile mülga Devlet Demiryolları inşaat 
ve İşletme Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi hesabı kafis i hakkında 1/538 nu
maralı kanun lâyihası ve Divanı Muhase
bat Encümeni mazbatası 

6 — Maaş kanununun bazı maddeleri
nin tefsirine dair 3/248 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
riyaseti tezkeresile Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları 

7 — Heyeti Mahsusaca nisbeti aske
riyelerinin kat'ına karar verilmiş 
olan zabıtandan Âlî Karar Heyetince 
haklarındaki Heyeti Mahsusa kararlarının 
refine kyra r verilmiş olanlara tekaüt 
maaşının hangi tarihten itibaren tahsisi 
lâzım geleceğinin tefsiri hakkında 3/350 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

8 — 1/411 numaralı Belediye kanunu 
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Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi hak
kında 2/40 numaralı kanun j tekli i i ve 
müsakkafat vergisi kanununun .4 üncü 
maddesinin 4 üncü fıkrasının tefsirine 
dair 3/270 numaralı Başvekâlet tezkeresile 

..-27-8-1990 
Sayfa 

C : 1 
Sayfa 

İstanbul Meb'usu Süreyya Paşanın, Bele
diye kanunu lâyihasının tadili hakkında
ki teklifi ve. Dahiliye ve Belediye Kanu-

,nu Lâyihası Muvakkat Encümenleri maz
bataları 74 

1 - SABIK ZABIT HULÂSASI 
Refet Beyin Riyasetlerile aktolunarak belediye kanunu lâyihasının 29 uncu maddesine 

kadar müzakere edildikten sonra perşembe günü toplanılmak üzere in'ikada nihayet verildi. 
Reis Kâtip Kâtip 

Tokat Denizli 
Refet S. Tevfik H. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 - Evkaf Umum Müdürlüğü 1930 senesi 

bütçesi hakkında kanun lâyihası ( Bütçe 
Encümenine ) 

2 - Evkaf Umum Müdürlüğü 1929jjenesi 
bütçesinde 62,000 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Almanya Hükü
meti arasında aktolunan konsolosluk mukavele
sinin tasdikine dair kanun lâyihası ( Hariciye 
Encümenine ). 

4 — ı Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan 
Krallığı arasında aktolunan iadei mücrimin 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (Hariciye Encümenine ) 

Mazbatalar 
5 — Arapsunun Ecikağıl köyünden olup 

Mucurun Kabaca köyünde mukim Kâhya oğulla
rından Abbasoğlu İbrahim ve Köse oğullarından 

Memetoğlu Mustafanın ölüm cezasına çarpıl
maları hakkında 3/417 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

6 — Gümrük tarife kanununa merbut tari
fenin (114) numaralı (A) fıkrasının ve 21 ma
yıs 1927 tarih ve 1039 numaralı muamele 
vergisi kanununun (3) üncü maddesinin ( H ) 
fıkrasının tadili hakkında 1/589 numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri maz-
taları (Ruznameye) 

7 — Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 33 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının tadili 
hakkında 1/591 numaralı kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8 — 22 nisan 1341 tarih ve 655 numaralı 
ticaret ve sanayi odaları kanununa müzeyyel 1/426 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,15 

Reis — Nurettin Ali B. 
Kâtipler : Süreyya Tevfik B. (TOKAT), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ) 

Reis — Celseyi açıyorum. 
3 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Memurin kanununun 35 inci maddesinin 
tefsirine dair 3/420 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni mazba

tası [1] 

[1] 91 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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Reis — Söz istiyen var mı? 
Reşit B. (Malatya) — Efendiler; memurin ka

nununun geçen gün iki maddesi tefsir edilmiştir. 
Memurin kanununun doksan maddesi vardır. Bu 
doksan madcfede muhtacı tefsir, yukarıdan aşağıya 
kadar malûldür. Bu maluliyetin tedavisi, ıslahı 
lâzımdır. Bunun için Hükümetin nazarı dikkatini 
celbederim; bu tefsiri de geri alsın birkaç gün 
zarfında ıslah edilecek maddeleri ıslah ederek 
getirsin yoksa hergün bunun gibi bir, iki madde
sini tefsir edersek bunun arkası gelmez. Çünkü yu
karıdan aşağıya kadar malûldür. Eğer Dahiliye 
Vekili Muhteremi bu kanaatte değilse, esbabı mu-
cibesini birer birer arzedeceğim. 

Zaten arza hacet yoktur, Dahiliye Vekiline 
soruyorum. Muhtacı ıslahmıdır, değilmidir ? 

M. M. Ahmet Hilmi B. ( Kayseri) — Efendim, 
mazbatada arz ve izah ettiğimiz üzere memurin ka
nununun bir maddesinin tefsiri için Sıhhiye Vekâ
letinin bir tezkeresi üzerine şu şekilde bir tefsir 
geçiyor. Sıhhiye Vekâletinin sorduğu şudur: Me
murların mecburî tahvilinde, inzibatî cezalarda 
olduğu gibi müdafaaları alındıktan ve inzibat 
komisyonu kararına iktiran ettikten sonra mı tah
vil icra edilecektir? yoksa mecburî tahvilde, bu 
bir idarî zaruretten inbias etmiştir, müfettiş gele
cek, tahkikatı icra edecek, müfettişin raporu inzi
bat komisyonuna verilecek, komisyonun kararile, 
ve memurun müdafaası alınmaksızın bunu tahvil 
edecekmidir? mesele budur. Anamur doktoru 
hakkında böyle bir vaziyet olmuştur. Bu vaziyet 
üzerine Meclisi Âliden sormuşlardı, Memurin En
cümeninin vermiş olduğu karar, vasıl olduğu ne
tice şudur: 

Memurin kanunu sarahaten zikir ve tadat 
ediyorki: şu, şu, şu esbap, cezayı müstelzim olan 
bir haldir. O vaziyette memurun müdafaası
nın alınmasına zaruret vardır. Kanun sarihtir. Fa
kat mecburî tahvilde bu zaruret yoktur. Farzedelim 
ki her hangi bir kaymakamı, her hangi bir memu
ru kanunen mes'ul etmek için hiç bir sebep yoktur. 
Fakat her hangi bir sebep ve vaziyet dolayisile o-
memurun, bulunduğu mahalde muvaffak olması ih
timali yoktur, hakkında şikâyet edilmiştir, müfettiş 
gitmiştir, tahkikat evrakı tanzim edilmiştir. Haki
katen bir kanaat hasıl olmuştur ki o memur orada 
senelerce kalsa hiç bir şeye muvaffak olamıyacak-
tır. Müfettiş gidiyor, her halde tebdili lâzımgelir, 
diyor buna inzibat komisyonlarının kanaati hasıl 
olduktan sonra, memurun müdafaasının alınmasına 
lüzum olmaksızın tahvil edilecektir. 

Mazbatamızda arz ve izah ettik; maddelerini 
zikrü tadat ettik, kanaatimiz şudur ki: mecburî tah
vilde memurun rızasının alınmasına lüzum yoktur. 
Diğer inzibatî cezalar gibi her hangi bir cezayı müs
telzim olan bir hal değildir. Bazı idarî ve içtimaî 
vaziyetler üzerine memurun tahviline kanaat hasıl 
olduktan sonra Vekâleti aidesi o memuru tahvil 
edebilir. Vaziyet budur, karar Heyeti Âliyenizindir. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? 

(Hayır sesleri). Mazbatayı kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Gazete primleri hakkında i/566 numaralı 
kanun lâyihasile Giresun Meb 'usu Hakkı Tarık 
Beyin Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki 
kanunun meriyeti tarihinde intişar eden Türkçe 
matbuata prim verilmesine dair 2/104 numaralı 
kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Gazete primleri hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin birinci maddesi encümenden gelmiştir. 
Müzakeresine devam edeceğiz. 

Gazate primleri hakkında kanun 
BİRÎNCÎ MADDE — Yeni Türk harflerinin 

kabul ve tatbiki hakkındaki kanunun meriyete 
girdiği tarihten beri filen çıkmakta bulunan siya
sî gazetelerin sahiplerine merbut cetvele göre üç 
sene müddetle pirim verilir. 

CETVEL 
1929 1930 1931 

900 650 450 

I — Rotatif maakinesin-
de basılanlar için 7000 5250 3500 

II — Düz makinede ba
sılanlar 

1 — Sayfası 47X62 
santimden büyük 
olonlar için 2200 1550 1100 

2 — Sayfası 40X56 
santimden büyük 
olanlanlar için 1800 1350 900 

3 — Sayfası 31X47 
santimden büyük 
olanlar için 

4 — Sayfası üçüncü sı
nıftan daha küçük 
olanlar için 

Not : 
I — Cetvelde gündelik çıkan gazeteler 

için verilecek prim miktarları gösterilmiştir. 
Diğer gazeteler için sınıflarına göre haftada 

bir çıkanlara i/6, haftada iki çikanlara 1/3 
haftada üç çikanlara 1/2 nisbetinde prim he
sap edilir. 

II — Gazetelerin dört sayfa çıkanları esas
tır. İki sayfa çıkanlara sınıflarına göre % 30 
noksanile prim verilir. 

Kılıcoğlu Hakkı B. ( Kocaeli) — Efendim, He
yeti Celilenizin bülent ruhunu tanıdığım için geçen 
defa vilâyet gazetelerine de bir prim verilmesini 
arzetmiştim. Bütçe Encümeni bunu kabul etmiş ve 

600 450 300 

[1] Evveliyatı 37 inci in'ikatzabtındadır. 
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mesele hallolunmuştur, Yalnız bendeniz o gün be
yanatta bulunurken, kendi gazetem için böyle bir 
talepte bulunmadığımı da arzetmiştim. Gazeteme 
verilecek primden sarfınazar ediyor ve bunun 
için de bir takrir veriyorum. 

Ahmet Enver B. ( i zmir ) — Şahsa ait bir me
seledir. Takrire lüzum yoktur. 

Reis— Takriri okumak mecburiyetindeyiz. 
Sonra Eeyi Âlinize arzederim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Sahibi bulunduğum Hür Fikir gazetesine ait 

primden feragat etmekte olduğumu arz ve teklif 
ederim 

Kocaeli 
Küıcoğlu Hakkı 

Reis — Efendim, bu bir temenniden ibarettir. 
Kanun müzakeresinde temenni takriri şayanı kabul 
değildir efendim. Birinci maddeyi Reyi Alinize arz
ediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

ÎKÎNOÎ MADDE — 1929 senesi primi karşılığı 
olan (59 000) lira Maliye bütçesinde (Gazeteler 
primi) namile açılacak 229 uncu fasla fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

Fuat B. (İstanbul) — Efendim, son tadilâta 
nazaran elli dokuz bin rakamı 60,700 lira olarak 
tashih edilecektir. 

Reis — Mütalea var mı efendim1? maddeyi tas
hih veçhile Reyi Âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 1930 ve 1931 primleri 
seneleri bütçelerine konularak o senelerin ikinci 
altı aylan zarfında verilir. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Primin verilmesi ga
zetelerin fasılasız çıkmalarına bağlıdır. Kapanan 
gazetelerin primleri kesilir. 

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

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

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

ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükmünü 
icraya Maliye Vekili memurdur. 

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

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini tayini 
esami ile Reyi Âlinize arzediyorum. 

3 - Mülî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi bütçesine 
250,000 liralık munzam tahsisat verilmesine dair 
1/598 numaralı kanun lâyihasile îdare Heyetinin, 
Büyük Millet Meclisi 1929 senesi bütçesine 3,600 

, liralık munzam tahsisat verilmesine dair 2/124 nu
maralı kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazba
tası[1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1929 senesi bütçesine tahsisatı munzamına veril
mesine ve münakale icrasına dair kanun 

BÎRÎNCÎ MADDE — 1929 senesi Millî Müda
faa Vekâleti bütçesinin (864) üncü nakliyat fas
lına (250,000) lira tahsisatı munzamma olarak ilâ
ve edilmiştir. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNOÎ MADDE — 1929 senesi Maliye Vekâ
leti bütçesinin (199) uncu tetkikatı maliye mas
rafı faslından (3,600) lira tenzil edilerek Büyük 
Millet Meclisi bütçesinin birinci faslının ikinci âza 
tahsisatı maddesine nakledilmiştir. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE —- Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE '— Bu kanunun hük
münü ieraya Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi tayini 
esami ile Reyi Âlinize arzediyorum. ' 

4 - Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydar
paşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 senesi fev
kalâde bütçe hesabı kafisine mütedair mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/411, 
Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Li
man ve Rıhtım İdaresinin 1926 senesi hesabı kaf
isine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/412 numaralı Divanı Muhase
bat Riyaseti tezkerelerile Anadolu - Bağdat Demir
yolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 
1926 senesi hesabı kat'isi hakkında 1/545 numaralı 
kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası [2] 

Reis ~ Heyeti Umumiyesi hakkında söz isti
yen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 mail 
senesi fevkalâde Bütçe hesabı kat'isi kanunu 
MADDE 1 — Anadolu - Bağdat Demiryolları 
[1] 96 numaralı matbua zaptın sonuna merbut

tur. 

tür. 
[2]"S5 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-
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Ve Haydarpaşa Laman ve Rıhtım idaresinin 1926 
malî senesi fevkalâde bütçe varidatı merbut (A) 
cetvelinde gösterildiği üzere (4 575 666) lira (5) 
kuruştur. 

Reis — Birinci maddeyi merbut cetvelle bera
ber kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin aynı sene fev
kalâde masarifi merbut (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere (5 677 358) lira (93) kuruştur. 

Beis — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi merbut cetvelle birlikte kabul 
edenler . . . Etmiyenler .-.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — (B) cetvelinin sütunu mah
susunda gösterildiği üzere atî seneye devri meş
rut tahsisat miktarı (1 861 111) lira (21) kuruştur. 

Beis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — işbu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa Vekili memurdur. 

Beis *— Kabul edenler . . . Etmiyenler . , . Kabul 
edilmiştir. 

Beis — Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiye-
sini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Efendim ; ikinci lâyihai kanuniyenin hey
eti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
(Hayır sesleri). Maddelere keçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydar 
paşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 

mali senesi hesabı kafisi kanunu 
MADDE 1— Anadolu - Bağdat Demiryolları ve 

Haydarpaşa liman ve RÜıtrm idaresinin 1926 malî 
senesi varidatı merbut (A) cetvelinde gösterildiği 
üzefe (8 545 596) lira (19) kuruştur. 

Beis — Söz istiyen var mı efendim? maddeyi 
merbutu cetvelle beraber kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene masa
rifi merbut (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
( 5 310 905 ) lira ( 41) kuruştur. 

Beis — Maddeyi merbutu cetvelle beraber ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

tyADDE 3 — Tahsisattan sarfedilmeyip ( B ) 
cetvelimin sütunu mahsusunda gösterilen (382 484) 
lira 59 kuruş iptal olunmuştur. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 —- işbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

\ Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — îşbu kanun ahkâmını icraya Na
fıa Vekili memurdur. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Beis — Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiye-
sini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa Vekili Mustafa Abdülhalik B. 
• ( Çankıri ) — Ruznamenin iki defa müzakereye 

tabi maddeleri sırasında bir kanun lâyihası va*rdır. 
Bu geçen gün de ruznamede idi. Bu mevkufiyete 
taallûk ediyor. Barem kanunu çıktıktan sonra 
yani 929 eylûlundân itibaren mevkuf zabitlere ye
mek veremiyoruz. 

Eski kanunumuz mucibince verebiliyorduk, im
kânı varsa şimdi okunacak olan kanundan sonra 
tercihan ve müstacelen müzakeresini teklif ediyo
rum. 

Beis — Efendim, Vekil Beyefendi iki defa mü
zakereye tabi bir lâyihanın müstacelen müzakere
sini teklif ediyorlar.,Bu teklifi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bir defa müzakereye tabi diğer bir kanun lâyi
hası ver. Ondan sonra bunun müzakeresine başla
yacağız. 

5 —Demiryolları inşaat ve İşletme Umum Mü
dürlüğünün 19%6 senesi hesabı kafisine mütedair 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 3/414 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresile mülga Devlet Demiryolları İnşaat ve İş
letme Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesi hesabı 
kat isi hakkında 1/538 numaralı kanun lâyihası ve 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası [1] 

Beis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler— Etmiyenler. . .Kabul edil
miştir. 

Mülga Demiryoları İnşaat ve İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1926 mali senesi hesabı 

kat'İsi kanunu 
MADDE 1 — Demiryolları inşaat ve işletme 

Umum Müdürlüğünün 1926 malî senesi varidatı 
merbut (A) cetvelinde gösterildiği üzere (13,487, 
245 lira (44) kuruştur. 

Beis —- Katyul edenler . . . Etmiyenler.-.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene ma
sarifi merbut (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(12,956,908) lira (24) kuruştur. 

Beis — Söz isteyen var mı efendim ? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

[I].- 92 nummrah matbua zapfon sonuna" mefbut-
tur. ı 

- 7 3 -



İ : 4 0 27^3-1930 C : 1 
MADDE 3 — (B) cetvelinin sütunu mahsu

sunda gösterildiği üzere âti seneye devri meşrut' 
tahsisat miktarı (1,074,263) lira (53) kuruştur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Tahsisattan sarfolunmayıp (B) 
cetvelinde gösterilen (815,366) lira (40) kuruş ip
tal olunmuştur. 

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

6 — Maaş kanununun bazı maddelerinin tefsi
rine dair 3/248 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Dahiliye Encümeni Riyaseti tezkeresi ile Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı efendim? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1108 numaralı maaş kanununa mttzeyyel 
kanun * 

BÎRÎNCİ MADDE — Dördüncü maddenin son 
fıkrasındaki (müstafa oddolunur) kaydi zabitlerle 
askerî memurlara şamil değildir. 

Hasan B. (Gümüşane) — Efendim; mazbata 
okunmadı. Binaenaleyh bir şey anlamadık. Bir de
fa mazbata odunsun tefsirde asıl olan mazbatadır. 
Okunsun da fıkrai tefsiriyenin manasını anlıyglım. 

Reis — Bu tefsir değil, beyim, lâyihai kanuni
yedir. Birinci maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — İhtilas ve irtikâptan baş
ka, vazifelerine müteallik hususlardan dolayı mu
hakeme edilmek üzere açığa alınan zabitlerle as
kerî memurlara muhakemeleri müddetince yarım 
maaş verilir. Muhakemeleri neticesi beraet etseler 
de kendilerine ayrıca bir şey verilmez. 

Reis — Mütalea var mı efendim ? (Bayır sesleri) 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — İhtilas ve irtikâp suçla-
rile açığa çıkarılan ve vazifelerinden veya adî ve 
şahsî suçlardan mevkuf olarak muhakeme altına 

„ f 

[1] 88 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

alınan zabitlerle askerî memurların muhakemeleri 
müddetince yalnız efrat gibi iaşeleri temin olunup 
kendilerine beraet etseler dahi mevkuf oldukları 
müddet için bir şey verilmez. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

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

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Millî Müdafaa Vekilleri memur
dur. 

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

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Lâyihanın heyeti umu
miyesi kabul edilmiştir. 

7 — Heyeti Mahsusaca nisbeti askeriyelerinin 
kat'ına karar verilmiş olan zabitandan Âlî Karar 
Heyetince haklarındaki Heyeti Mahsusa kararları 
nın ref'ine karar verilmiş olanlara tekaüt maaşının 
hangi tarihten itibaren tahsisi lâzım geldiğinin tef
siri hakkında 3/350 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları [1] 

Bütçe Encümeni namına Fuat B. (istanbul — 
Bu lâyihai kanuniyenin encümene iadesini teklif 
ediyorum. 

Reis—-^ Efendim, encümen bu lâyihai kanuni
yenin iadesini teklif ediyor, (Muvafık sesleri) En
cümene iade ediyoruz. 

Efendim reylerini vermiyen zevet var mı? istih
sali âra muamelesi hitam bulmuştur. 

8 — 1/411 numaralı belediye kanunu lâyiha-
sile Kırklareli Meb'usu Doktor Fuat Bey ve rüfe-
kasının, oyun ve eğlence mahalleri tesis ve idare 
etmek hakkının Himayei Etfal Cemiyetine veril
mesi hakkında 2/40 numaralı kanun teklifi ve mü
sakkafat vergisi kanununun 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasının tefsirine dair 3/270 numaralı 
Başvekâlet tezkeresile îstnbul Meb'usu Süreyya 
Paşanın, belediye kanunu lâyihasının tadili hakkın
daki teklifi ve Dahiliye ve Belediye kanunu lâyihası 
Muvükkat Encümenleri mazbataları. 

Reis — Efendim, belediye kanununun müza-
kersine geçiyoruz. 

Sabık reis ve azanın riayete mecbur olduğu 
hususlar 

MADDE 29 —- Belediye reisleri veya belediye 
âzası riyaset veya meclis âzalığmdan çekilip üze
rinden bir sene geçmedikçe mensup olduğu bele
diye aleyhine münferiden veya müştereken dava 

[1] 90 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

MADDE 5 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir 

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

MADDE 6 — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa Vekili memurdur. 

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

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini reye 
p* arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-
I bul edilmiştir. 
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vekâleti deruhte edemez, mensup olduğu belediye 
bütçesinden maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin 
edilemez, münferiden veya müşareket suretile men
sup olduğu belediyeye ait bir iş taahhüt eyliyemez. 
Belediye reisi ve belediye âzası avukatlık kanunu
nun 9 uncu maddesi mucibince reislik ve âzalık 
müddeti esnasında vaz'ıyet etmiş bulundukları 
veya itayi rey eyledikleri mevada müteallik dea-
viyi kabulden memnudur. 

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

Âzalık şartları zail olursa 
MADDE 30-T-Âza olmak için lâzım gelen 

şartlardan her hangi birine halel geldiği takdirde 
âzalık sıfatı zail olur. Ancak âzalık sıfatının her 
hangi bir suretle zevaline azadan. birinin müstafi 
addine veya istif asının kabulüne meclis karar ve
rir. 

İhsan B. ( Ankara ) — Bundan evvelki mad
delerden birinde; âza intihap olunan zatın âzalığı 
kabulden : istinkâfı halinde hakkında dört sene 
hakkı intihaptan mahrumiyet muamelesi yapılır, 
denmişti. Âzalığa intihap olunan zat, intihap olun
duktan sonra istifa edecek olursa, meclis bu mad
dede verilen salâhiyet mucibince bu istifayı kabul 
edecek midir? Yoksa kabulden istinkâf etmiş ad
dederek dört sene hakkı intihaptan mahrum mu 
bırakacaktır? nasıl telâkki edilecektir. 

Belediye Kanunu Muvakkat Encümeni namına 
Abdülmuttşalip B. (Malatya) — Efendim, bir defa 
kabul edip içtimaa iştirakten sonra imtina mevzu-
bahs değildir. Geçen de arzettiğim ' veçhile bu mil
letten itimat "kazanmış olan bir zatin belediye âza-
lığını reddetmemesi için konmuş bir müeyyideden 
ibarettir. Geçenki içtimada Sivas Meb'usü Remzi 
Bey başka memleketlerde şahıslar için böyle ceza 
olmadığını söylemişti. Bendeniz cevaben arzedi-
yorum. Belçikada vardır. 

intihaba iştirak etmiyen müntehipler mazeret
lerini vesaiki mutebere ile sulh hâkimlerine bildi
rirler.. Zabıta intihaptan bir hafta sonra intihaba 
iştirak etmiyen müntehiplerin isimlerini toplar, ve 
verir. Bir sene zarfında intihaba iştirak etmiyen 
müntehip için ceza asgarî 25 franktan ibarettir. 
6 sene zarfında iki defa intihaptan imtina edenler 
para eezasile beraber intihabata iştirak'etmiyenler 
listesine ithal edilerek belediye konağında ilân 
edilir. 

On sene hitamında yani üç devrei intihabiye 
zarfında intihap etmezse, on sene müddetle bele
diye intihabı hakkından mahrum olduğu gibi Dev
let ve belediye memurluğu di . alamaz. Yalnız bu 
hususta itiraz hakkı vardır. Başka memleketlerde 
müntehipler için böyle ağır cezalar olduğu halde 
bizim kanunumuza müntehipler için bir şey koy
madık. Müntehipler hakkında bu arzettiğim madde 
vardır ve Beyefendinin sualine de müspet cevap 
verdim. Meclisin içtimaına gelipte sonradan devam 
etmiyenler hakkında ahkâmı umumiye tatbik j 
olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

O—İntihap muameleâtı 
intihap müddeti ve hitamı 

MADDE 31 — Belediye meclisi intihabı ey-
?lûl iptidasından başlar teşrinievvel yirmisinde 
biter ve fesh ve iptal ve istif a suretile meclis vaktin 
den evvel dağılırsa yeni meclisin intihabı tebligat 
tarihinden s itibaren bir ay zarfında başlar ve bu 
takdirde intihap muamelâtına ait müddetler, in
tihabın başladığı günden hesap ve belediyece 
ilân olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

» intihap encümeninin teşkili 
MADDE 32 — intihap senesi eylül ayı girince 

intihap işinin icrasına bakmak üzere belediye 
reisi veya belediye şube müdürleri tarafından her 
mahallenin muhtarına tezkere ile haber verilerek 
her mahalleden belediye intihap hakkını haiz, ter-
cihan okur ve' yazar ikişer - kişi istenir. Her ma
hallenin ihtiyar meclisi muhtarın riyasetinde 
toplanır. Gizli rey ile istenilen adette ma
halle halkından seçer. Mahallelerden seçilenler 
her kaç kişi olursa olsun cümlesi belediye dairesine 
veya şubelerine davet olunup en az üçte biri hazır 
olduğu halde cümlesinin ismine kur'a çekilerek 
içlerinden kur'a sırası ile en çok on ve en az beş 
ve belediye şubelerine ayrılan beldelerin her bele
diye şubesi için en çok on ve en az beş kişi ayrılır 
ye bu suretle her beldede bir, müteaddit belediye 
şubelerine münkasem beldelerde belediye şubelerinin 
adedi kadar intihap encümeni teşkil olunur. 

I Reis — Kabul edenler... Etmiyenler .'.. Ka
bul edilmiştir. 

! intihap şubeleri 
MADDE 33 — Belediye intihabının teshili 

için beldenin veya belediye şubelerinin nüfusu beş 
yüzden aşağı olmamak üzere intihap şubelerine 
tefriki eaizdir. Bu takdirde mahallelerden seçile'ı 
zevat arasından intihap edileceklerin miktarı ve 
her intihap şubesine kaç zat tefrik edileceği bele
diye meclisi kararı ve mahallî en büyük mülkiye 
memurunun tasdiki ile tespit olunur, Şube taksi
matına dair olan kararlarda şubelerin hangi ma
halle ve sokaklardan müteşekkil olduğu tasrih olun
mak muktazidir.; intihap şubeleri hakkında mahal
lî en büyük mülkiye memurunun tasdikina iktiran 
eden belediye meclisi karan intihabattan en az 
altı ay evvel mahallî gazetelerle ve diğer vasıta
larla ilân edilir, intihap şubeleri intihap encümen
lerine ayrılan zevatın miktarı en az beştir. Bunlar 
belediye meclisi âzasından bir zati; bulunmadığı 
takdirde arasından birisini reis intihap ederler. 

Belediye meclisi âzasından gimlerin hangi şu
belere riyaset edecekleri belediye meclisi tarafından 
kur'a ile tayin olunur, intihap encümeni âza
lığı için ismine kur'a çıkanlardan istifa eden veya 
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istif asız encümene gelmiyen ve yazılan davetname
ye icabet etmiyen bulunursa onun yerine kur 'a 
sırasile diğerleri davet olunur. İntihap encümeni
ne belediye reisi veya vekili veya belediye şube 
müdürleri riyaset eder. Azanın sûlüsanı içtima ve 
içtimaa iştirak edenlerin nısfından bir ziyadesinin 
reyi inzimam etmedikçe encümen kararlan mute
ber olmaz. İntihap encümeninde, sahifeleri numa
ralı ve idare heyetinden tasdikli bir zabıt defteri 
bulunur ve muamelât, mukarrerat zabıtları bu 
deftere yazılır ve reis ve azalar tarafından imza 
olunur. 

Kâzım B. ( Aksaray ) — Bir şey soracağım 
efendim. İntihap encümeninden istifa eden beledi
ye meclisi âzalarının yerine çekilecek kur 'a nere
de çekilecektir? Belediyede mi çekilecek, intihap 
encümeninde mi? 

M. M. Âbdülmuttalip B. (Malatya) — Beledi
yede müteşekkil encümende çekilecektir. Beledi
ye meclisi malûmu âliniz aşağıda yazılı olduğu 
veçhile senede üç defa teşekkül eder. 

Kâzım B. (Aksaray) — Encümen tarafından 
olacaktır diye tasrih lâzımdır. İkinci şubei intiha-
biye teşkil edilen yerlerde belediye reisleri şube 
encümenlerine riyaset edecekler midir 1 

M. M. Âbdülmuttalip B. (Malatya) — Şube encü
menine riyaset edeceklerdir. Çünkü reisler de âza 
meyanmdadır. Yukarıda geçmiştir. Belediye Encü
menine ayrılan azadan biri ve yahut reis bulunma
dığı takdirde encümen içlerinden birini encümen 
reisi olarak intihap ederler. 

Kâzım B. (Aksaray) — Riyaset eder diye bir 
kayit yoktur. 

M. M. Âbdülmuttalip B. (Malatya) — Yukarıda 
vardır efendim; arzedeyim. En az altı ay evvel 
mahallî gazetelerle ve diğer vasıtalarla ilân edilir. 
İntihap şubeleri intihap encümenlerine ayrılan ze
vatın miktarı en az beş olacak ve bunlara riyaset 
etmek üzere belediye meclisi âzasından bulunmazsa 
aralarından birini riyasete intihap ederler. Bele
diye reisi de âza olduğu için onu intihap ederlerse 
şubeye riyaset eder. Reisi intihap etmeyipte azadan 
birini intihap ederlerse o şubeye reislik yapar. 

Kâzım B. (Aksaray)— Şube teşkilâtı yapılmı-
yan yerlerde belediye reisi intihan encümeninin 
reisidir, diye kayit vardır. Şube teşkilâtı olan yer
lerde belediye reisleri bu haktan mahrummudur? 

M. Mi Âbdülmuttalip B. (Malatya) — Hayır 
edilmiyor. İntihap şubesi isterse belediye reisini 
reis intihap eder. Aksi takdirde riyasete intihap> 
ettikleri âza reislik^ yapar. Bendeniz mahrumiyet 
görmüyorum. Zati Âliniz görüyorsanız izah ediniz. 

Kâzım B. (Aksaray) — Efendim; şube teşkilâtı 
yapilmiyan yerlerde belediye reisleri şubelere ri
yaset edecektir, diyor bu doğru. Bir de şubei inti-
habiyc olan yerlerde deniyor ki bu şubelerin riya
setine kura ile belediye encümeni azalarından 
birisi; bulunmazsa şube âzası •* kendi meyanm-
dan birini intihap1 eder deniyor. Burada belediye 
reisine lüzum kalmıyor. 

Belediye reisinin de intihap encümenlerine ri
yaset etmesi lâzım gelir. Böyle şubei intihabiye 
teşkil edilen mahallerde belediye reisleri be
lediye dairesi merkez olmak üzere teessüs edecek 
şubeye riyaset ederler. Diğer şubelerde de belediye 
âzasından, bulunmadığı takdirde kura ile içlerin
den birisini reis intihap ederler, şeklinde olursa 
daha muvafık olur. Bunu teklif ediyorum. 

Aziz B. (Erzurum ) — Efendim; İntihap şube
lerinde şube müdürleri ve merkezdeki encümene de 
belediye reisleri riyaset ederler. Maddede sarahat 
vardır. 

M. M. Âbdülmuttalip B. (Malatya) — Efen
dim; demin arzettiğim veçhile belediye reisleri de 
âza mey anında olduğu için bir şubeye riyaset eder. 
Fakat Kâzım Bey ayrı bir noktai nazar serdettiler. 
Riyaseti belediye reisi yapsın dediler. Bu ayrı bir 
tekliftir. Tahriren Heyeti Celilenize tekliflerini 
bildirirler. Heyeti Celileniz bunu kabul buyurursa 
mesele sarahaten yazılmış olur. Encümen, maddede 
görüldüğü veçhile noktai nazarını tespit etmiştir. 
Belediye reislerinin bir intihap şubesinin reisliğini 
yapması için burada bir mani yoktur. 

Reis —- Encümen bunu istiyorum? 
M. M. Âbdülmuttalip B. (Malatya) — Hayır 

Efendim; istemiyoruz. 
Mazhâr Müfit B. ( Denizli) — Efendim; tek

life lüzum yoktur. Kâzım Beyefendinin dedikleri 
kanunda vardır. Ne teklif yapacağız lütfen kanu
nu okuyalım. (Belediye reisleri, belediye reisleri 
olmazsa, 74 üncü sayfanın sonlarını okursanız gö
rürsünüz ki intihap encümenine, belediye reisi veya 
vekili veya belediye şube müdürü riyaset eder. 
Daha başka ne var. Bilmiyorum. 

Hamdi B. ( Yozgat) ~ O başka . . . Münakaşa 
edilen o değil. 

Reis — Efendim; takrir var okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kura sırasile davet olunur ibaresinden sonra 

(intihap şubeleri teşkiline lüzum görülmiyen belde
lerde belediye intihap encümenine, şubelere tefrik 
edilen beldelerde belediye dairesi de bir şube inti
hap merkezi ittihaz edilerek bu şubenin intihap 
encümenine ) kaydının ilâvesini arz ve teklif eyle
rim Efendim. 

Aksaray 
Kâzım 

( Encümene sesleri ) 
Reis — Takriri encümen istemiyor. Buna naza

ran takririn encümene gidebilmesi için reyinize 
müracaat etmek lâzımdır. 

Efendim* Kâzım Beyin bu takririni nazarı dik
kate alanlar . . . Nazarı dikkate almıyanlar . . . 
Elendim, anlaşılmadı: takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen ayağa kalksınlar. Nazarı dikkate almı
yanlar lütfen ayağa kalksın. Takrir nazarı dik
kate alınmıştır. 

Encümene havale ediyoruz. 
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İntihap defterleri 

MADDE 34 — İntihap Encümeni marifetile â-
za intihabına rey vermeğe hakkı olanların ve âza 
intihap olunmağa salâhiyeti bulunanların beledi
yelerce ayrı ayrı birer defteri yapılır. İntihap cet
vellerinin suretleri Hükümet ve. belediye dairele
ri kapıları ile umumun görebileceği diğer yerlerde 
tatil günleri hariç olmak üzere altı gün müddetle 
asjlır. 

Reis — Mütalea var mı efendim? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

İntihap işlerinin ilânı, defterlerin asılması 
MADDE ,35 — Defterler talik edilmeden kaç 

gün asılı kalacağı, defterde yazılı olup olmıyan-
ların hangi güne kadar itiraz hakkı olacağı, hangi 
güaden itibaren itiraz kabul olunamıyacağı, 
İntihabın hangi gün başlıyacağı, kaç gün devam 
edeceği, her mahalle müntehiplerinin hangi gün
lerde rey vermeğe gelmeleri jktiza edeceği, intihap 
sandığının nereye konulacağı gazete ile ve icabın
da diğer münasip vasıtalarla halka ilân ettirilir. 

Beis — Söz istiyen var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

İtirazlar 
MADDE 30 — Defterlerin asılı kaldığı altı 

gün zarfında müntehiplerin isimleri, hüviyetleri 
defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç 
yazılmamış olduğuna dair ileri sürülecek itirazlar, 
intihfcp encümenince dinlenilip işbu encümen 
kararile lâzımgelen tashihat yapılır. İntihap 
encümenince itiraz varit görülmediği takdirde 
reddi mutazammın kararın sureti, muterize usulen 
tebliğ olunur. Defterler asıldığının altıncı günü! 
akşamı saat an sekizde kaldırılır. Ondan sonra 
bu itiraz iddiası dinlenmez. İntihap encümeni 
salâhiyeti dahilindeki tashihatı eylülün son günü 
akşamına kadar bitirmeğe mecburdur. 

Beis —<- Madde hakkında mütalea var mı efen
dim ? Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
madde kabul edilmiştir. 

İntihap encümeni kararlarına itiraz 
MADDE 37 —. İntihap encümeninin kararına 

razı olmıyanların, kararın usulen tebliği tarihin
den itibaren üç gün zarfında mahalli mahkemei 
asliyesine bulunmıyan yerlerde sulh hakimine 
intihap encümeni kararile birlikte müracaatla 
istinaf etmeğe hakları vardır. Bu müddet bittik
ten sonra istinaf hakkı kalmaz. 

Mahkeme istinaf iddialarını en çok altı gün 
zarfında kat'î karâra rapteder. 

Reis — Mütalea var mı efendim? 
Ahmet Enver B. (İzmir) —Maddede istinaf 

kelimesi geçiyor. Bu kelime evvelki maddelerden 
birinde de geçmiş ve bu kelime itiraza tahvil edi-
miştir. Bu da o suretle tashih edilmelidir. 

Reis — Efendim bu suretle maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Reylerin kaç günde sandığa atılacağı 
MADDE 38—• Reylerin bir günde sandığa 

atılması kabil olmıyacaksa kaç gün mühlet verile
ceği ve son günde hangi saate kadar reylerin 
kabul edileceği belediye meclisinin kararı ve ma
hallî en büyük mülkiye memurunun tasdıkile 
tayin olunur. 

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

Müntehipler listesi -
MADDE 39 — Reylerin sandığa atıldığı salon

da reylerin kabulü devam ettiği müddetçe rey 
hakkında malik olanların listesi salon duvarında 
asılı kalır. 

Reis •— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. • K 

Sandığın, muayenesi, mühürlenmesi 
MADDE 40 — Sandığa rey puslaları atılma

ğa başlanmazdan. evvel intihap encümeni reisi 
azalara ve sair hazır bulunanlara sandığın boş 
olduğunu gösterdikten sonra dört tarafını sicimle 
bağlayıp düğüm yerlerini mühürle mühürler. 
Sandığın başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, 
üzerinde ince bir mektup sığacak kadar yarığı 
bulunur. İntihap devam ettiği günlerde akşamlan 
rey atmağa mahsus yarık encümen huzurunda 
bir kâğıtla kapatılarak dört tarafı reis ve âza 
tarafından mühür mumu ile mühürlenir ve sa
bahlan yine encümen huzurunda açılır. 

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

Reylerin sandığa atılması 
MADDE 41 — Her müntehip kendi reyini ge

tirip intihap sandığına atmakla mükelleftir. Hiç 
bir sebep ve suretle başkasının namına intihap pus-
lası sandığa atılmaz,. İntihap puslasında mün-
tehibin ismi, adresi, imzası veya mühürü konulur. 
Her müntehibin elinde nüfus, hüviyet cüzdanı ol
duğu halde intihap eneümeni huzuruna gelerek 
evvelen musaddak intihap defterlerindeki ismi 
hizasına imzalaması veya Türkçe okuyup yazma bil
miyorsa parmak basması ve ondan sonra rey pus-
lası alarak orada intihap olunacak âza miktarı
nın iki misli isim yazıp veya Türkçe okuyup yaz
mak bilmiyorsa emniyet ettiği kimseye yine orada 
yazdırıp sandığa encümen huzurunda bizzat koy
ması şarttır. İntihap sandığının açılabilmesi için 
müntehîplerden en az yarısından fazlasının inti
haba iştirak etmiş olması lâzımdır. Sandığa rey 
atılması için tayin edilen son günün akşamı mün-
tehiplerden yarısından ziyadesinin iştirak etme
miş olduğu bitfetkik anlaşıldığı takdirde .sandık 
açılmıyarak intihap encümeni kararile rey atıl
mak müddeti bir hafta temdit ve keyfiyet ilân 
olunur. Bu müddetin hitamında 42 inei madde 
mucibince sandık açılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler.»-. Etmiyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 
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Sandığın açılması, reylerin sayılması 

MADDE 42 — İntihabın sonunda meclis âzası 
adedi 12 olan yerlerde intihap encümeni azasının 
en az üçünün ve diğer yerlerde en az yedisinin 
huzurile sandık açılır. 

1-Rey puslaları sayılarak musaddak def ter
lerdeki imzalı ve işaretli müntehipler esamisi ye
kûnu ile mukayese edilir. 

2 - Yazısı okunmıyan puslalarla seçilenin 
kim olduğu belli olmıyan puslalar bir tarafa 
ayrılır. 

3 - Âzalık evsafını haiz olmıyan isimler na
zarı itibare alınmaz. 

4 - Adedi mürettepten eksik esamiyi ihtiva 
eden puslalarda münderiç isimler hesaba katılır. 
Adedi mürettepten fazla olan isimler sondan 
itibaren silinir. 

5 - İntihap puslalarınm tadat ve tasnifi bu 
suretle ikmal edildikten sonra en ziyade rey kaza
nandan itibaren sırasile her namzedin kaç rey 
almış olduğu tespit edilir. 

6 - Müsavi rey kazananlardan evli olan, evliler
den yaşı büyük olan, bu da müsavi ise çocuğu çok 
olan tercih olunur. Çocuk adedinde de müsavat ha
linde kura çekilerek işbu kuradan ismi önce çıkan 
sırada evvel olur. 

7 - En çok rey kazananlardan itibaren adedi 
mürekkep miktarı isim, âzalığa ve bunun bir misli 
de yedek âzalığa ayrılır. 

8 - Mazbatanın tanzimi üzerine intihap pus
laları ile tasnif cetvelleri ve nazarı itibare alm-
mıyan puslalar ayrı ayrı bir zarfa konularak 
zarf intihap encümeni tarafından mühürlenir ve 
belediyelerce evrak kasalarında saklanır. 

Reis — Mütalea var mı efendim? 
Kâzım B. (Aksaray) — İntihabın sonunda 

meclis âzası adedi on iki olan yerlerde intihap encü
meni azasının en az üçünün diğer yerlerde yedisinin 
huzurile sandık açılır deniyor. Burada yanlışlık-
mı vardır. Yoksa ben mi yanlış anliyorum. Yani 
âzası mecmuu on iki olan yerlerde mi demektir ?. 

M. M. Abdülmuttalip B. (Malatya) — Evet 
iki ve yahut üç mahalleden mürekkep kazalarda 
yedikişi bulunmadığı takdirde üç kişi ile iktifa 
edilecektir. Belediye azaları on iki olan yerler 
hakkındaki madde yukarıda geçmiştir. Yani nü
fus üç bini geçmiyen yerlerde en az üç kişinin hu
zurile sandık açılacak demektir. r 

Kâzım B. ( Aksaray ) — Şubelerden gelecek 
intihap sandıklarını kim açacaktır ve ârâyı tasnif 
edecek kimlerdir! yoksa her şube kendisi açıp 
mazbatasını mı getirecektir i 

M. M. Abdülmuttalip B. ( Malatya ) — Müşte
rek encümen onları toplıyarak mazbatayı en bü
yük mülkiye memuruna verecektir. İntihap encü
meni onları tasnif ederek müşterek bir mazbata 
yapacaktır. 

Kâzım B. ( Aksaray ) — Encümen reisleri top-
lansalar maksat hasıl olmaz mı? 

M. M. Abdülmuttalip B. (Malatya) — Bilmi
yorum bu da bir noktai nazardır. 

Reis — Başka mütalea yoktur. Maddeyi aynen 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İntihap mazbataları 
MADDE 43 — Maddei sabıkada muharrer tas

nifin hitamında intihap encümeni tarafından me-
vaddı atiyeyi ihtiva etmek üzere bir intihap maz
batası tanzim ve mahallin en büyük mülkiye me
muruna tevdi olunur: 

1 - İntihap ne gün başladığı ve ne gün hitam 
bulduğu, •• * 

2 - Sandığın ne zaman ve intihap encümeni 
âzasından kimlerin huzurile açıldığı, 

3 - Rey puslalarından kaç dane zuhur eyle
diği ve musaddak intihap defterlerindeki isimlerin 
kaç danesinin hizasına imza ve işaret vazedilmiş 
ve kaç ismin hizası boş kalmış olduğu, 

4 - Rey puslalarından kaç adedi ne sebeplerle 
gayri muteber sayıldığı; 

5 - Muteber sayılan rey puslalarınm tasnif 
neticesinde hangi isimlerin en çoktan en aza doğru 
kaç rey kazandığı; 

6 - Meclis adedi mürettebine göre âzalığa ve 
yedek âzalığa kimlerin ayrıldığı; 

7 İntihabın kanuna muhalif bir şekilde yapıl
dığı belde hemşehrilerinden biri tarafından ihbar 
ve iddia edildiği takdirde ihbar ve şikâyetin neden 
ibaret olduğu. 

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

İntihabın sonu 
MADDE 44 — Teşrinievvelin yirminci günün

den evvel gönderilecek olan intihap mazbatası 
üzerine kaymakam veya vali tarafından tezkere 
ile intihap keyfiyeti intihap olunan azalara ve 
belediye reisine bildirilir. 

Reis — Maddeyi kabul • edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Meclis vazifesinin encümen tarafından ifası 
MADDE 45 — İntihap mazbatalarının bir 

sureti meclis odasına asılır. Âzalık inhilâlinde 
yedek âza sırasile belediye reisi tarafından âza
lığa davet olunur: Bunlar mütebaki müddeti ik
mal ederler. Belediye meclisi azaları temamen 
istifa ettikleri takdirde yeni intihabın hitamına 
kadar belediye meclisi vazifesi belediye encüme
ni tarafından ifa olunur. Belediye reisi de istifa 
etmişse muavini, muavin yoksa veya varda bu da 
istifa etmişse vali tarafından bir zat muvakka
ten riyasete ikame olunur. 

Kâzım B. ( Aksaray ) — İntihap mazbatasımı-
dır., intihap mazbatalarımıdır ? 

M. M. Abdülmuttalip B. ( Malatya) — İntihap 
mazbatasıdır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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C — İntihap cezaları 
Hilafı kanun rey verenler 

MADDE 46 — Sahte bir isim ve sıfat takına
rak intihap hakkından mahrum olduğunu saklıya-
rak kendisini intihap defterine yazdıranlar bir 
haftadan aşağı olmamak üzere hafif hapis ile ce
zalandırılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müntehipleri tehdit edenler 
MADDE 47 — Ya bizzat intihap olunmak 

veya başka bir zatı intihap ettirmek kasdile mün
tehipleri tehdit edenler, bir haftadan aşağı olma
mak üzere hafif hapis ile beraber beş liradan iki 
yüz liraya kadar hafif para cezasile mücazat olu
nurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

İntihap işlerini menedenler, bozanlar 
MADDE 48 — İntihap sandığını salâhiyeti ha

ricinde açan, intihap işine ait resmî kâğıt ve def
terleri ve intihap encümeninin tayin ettiği müddet 
içinde açıkta duran ilânları ve intihap cetvellerini 
ve reypuslalarını çalan veya parçalıyanlar ve inti
hap işlerini menedenler hakkında bir aydan aşağı 
olmamak üzere hafif hapis ile beraber ayrıca 
yirmi beş liradan 200 liraya kadar, hafif para ce
zası hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

intihabı ifsat ve bitaraflığını ihlâl eden 
encümen âzası hakkında ceza 

MADDE 49 — intihap encümeni heyetinden bir 
veya bir kaçı veya hepsi her ne suretle olursa 
olsun intihabı ifsat ve bitaraflığı ihlâl edecek 
bir iş yaparlarsa altı aydan aşağı olmamak üzere 
hafif hapis veya elli liradan iki yüz liraya kadar 
hafif para cezasile veya bu cezaların her ikisi ile 
birlikte cezalandırılırlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

intihap işlerinde nüfuzu memuriyeti sui istimal 
MADDE 50 — Belediye intihap işlerinde nü

fuzu memuriyeti sui istimal eden Hükümet memur
ları türk ceza kanunu mucibince cezalandırılırlar. 

Reis— Mütalea var mı efendim? 
Enver B. ( îzmir ) — Bendeniz bu maddenin 

hikmeti tedvinini anlamadım. Zaten ceza kanunu
muz sarihtir, ayrıca böyle bir madde koymanın 
sebebini lütfen izah buyursunlar. 

M. M. Abdülmuttalip B. ( Malatya) — Efen
dim, bu intihap cezalarında müruru zamanın ceza 
kanunundaki müruru zaman müddetinden az 
olmasını istediğimiz için altı ay koyduk: hüküm
den sonra ise bir senedir. Ceza kanunundaki müd
det ise uzundur, halbuki intihap için bu müddetin 
uzun olması mahzurludur. 

Enver B..(îzmir ) — Bendeniz bu ciheti sor
madım. Belediye intihap işlerinde memuriyetini 
sui istimal edenler cezalandırılır, deniyor. Halbuki 
ceza kanunu her kim nüfuzu memuriyetini sui 
istimal ederse cezalandırılır diyor. Belediye intiha
bı da resmidir. Binaenaleyh orada da vazifesini 
sui istimal, eden bir memurun ceza kanunu muci
bince cezalandırılması emri tabiidir. Şu halde bu 
maddenin hikmeti tedvini nedir? 

M. M. Abdülmuttalip B. ( Malatya ) — Kanun
da müntehipler ve intihap encümeni için ceza yazıl
dığından memurlar hakkında da meskût geçilme
mesi için böyle umumî olarak madde yazılmıştır. 
Cezanın nevi ve miktarını yine ceza kanunu tayin 
eder. 

Enver B. (îzmir) — Efendim; bu maddede mün
hasıran Hükümet memurları istihdaf edilmeseydi 
Abdülmuttalip Beyefendinin mütalealarına bende
niz de iştirak ederdim. Fakat ceza kanununda 
memurini Devletin umuru memurelerini ifa sade
dinde yapılacak sui muamelâtın ve sui istimalâtın 
cezası gösterilmiştir. Belediye intihabı da resmî bir 
intihaptır. Ne için burada ayrıca tasrih ediyoruz. 
Eğer bu hal bir cürüm ise Abdülmuttalip Beyin 
dediği gibi efradı saireye de teşmil etmelidir. 

Niçin münhasıran memurlara teşmil ediliyor? 
Binaenaleyh bendenizee bu maddenin vücuduna 
lüzum yoktur. Tayyini teklif ederim. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim; burada 
bu fıkranın kalması lâzımdır. Çünkü, memurlar 
her hangi bir sui istimal halinde cezaya maruz 
kalacaklarını bilmeli ve bu kanunda görmelidir
ler. Belki ceza kanununda musarrah olan bu mad
de müntehiplerce malûm değildir. Belki intihap-
cîlar sıfatı memuriyetini sui istimal eden bir ada
mın böyle bir cezaya maruz .kalacağını bilmezler. 
Bu böyle olursa müdahale eder, ve memurun ceza
lanmasını talep edebilirler. Sonra ayni maddenin 
iki kanunda tekrar edilmesinde bendenizee bir 
mahzur yoktur. Burada tekrar edilmiştir, öteki 
kanuna hiç bir muhalefeti yoktur. Binaenaleyh 
intihapcılara bunu bir daha telkin etmek daha 
iyidir. Bunun kalması lâzımdır. 

Reis — Efendim; maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . kabul edilmiştir. 

intihap cezalarında müruruzaman 
MADDE 51 —Belediye intihaplarına müteferri 

hukuku umumiye davalarında müruru zaman 
müddeti hükümden evvel altı ay, hükümden 
sonra bir senedir. 

Reis — Mütalea var mı? Maddeyi kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . .Kabul edilmiştir 

D— Belediye intihabının iptali 
intihabın iptali 

MADDE 52 — Belediye intihaplarında bu ka
nunun hükümlerine mugayir bir hareket yukuu 
bir sene zarfında ya teftiş yapılırken anlaşıldığı 
yahut intihabın hitamından itibaren ayni müddet 
zarfında her hangi bir müntehip tarafından iddia 
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edildiği takdirde tahkikat yapılır. Tahkikat 

•neticesi intihabın muallel bulunduğunu müeyyit 
ise tahkikat evrakı Şurayı Devlete verilir. Şurayı 
Devlet evrakın verildiği tarihten itibaren iki ay 
zarfında bir karar verir ve bu karar intihabın iptali 
merkezinde ise yeniden intihap yapılır. Bu takdirde 
yeni meclis iptal edilen meclisten* bakiye kalan 
müddeti ikmal eder. 

Reis — Mütalea var mı? 
Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim; söz 

isterim bu madde hakkında mütaleamı serdetme-
den evvel muhterem mazbata muharriri Beyefen
diden bir noktanın izah edilmesini rica edeceğim. 
Ben bu maddeyi şöyle anlıyorum, intihap bitmiş 
ve heyet teşekkül etmiş ve icraata başlamış on bir 
ay 29 gün sonra bir teftiş neticesinde ve yahut her 
hangi bir alâkadarın yani münethip dediğimiz 
alâkadarlardan birisinin ihbarı üzerine bir tahkikat 
yapılıyor, netice intihabatın muallel olduğunu gös
teriyor, mesele Şurayi Devlete gidiyor. Şurayi 
Devlet te iki ay zarfında karar veriyor ve 
bu kararda meclisin feshini istihdaf ediyorsa 
meclis feshediliyor onun yerine gelen mecliste 
bunun müddetini ikmal ediyor. Demek ki 
birinci meclis takriben bir buçuk sene dağıtılmak 
tehlikesi altında bulunuyor. Herhangi bir ihbar 
üzerine veya maddede denildiği gibi indetteftiş 
bu teftişin müddetide bir sene olarak konmuştur. 
Yani teftiş ikinci ayda da beşincide de hatta on 
ikinci ayın yirmi dokuzuncu gününde de olabilir, 
bütün bu muamele Şurayi Devlete yazılacak - bi
zim merasimi kırtasiyemizi bilirsiniz bu da çok 
uzayacak Şurayi Devlet te iki ay sonra karar- ve
recek ve ondan sonra meclis fesholunacaktır. Ben 
bunu bu manada anlıyorum, doğru mudur? 

Encümen namına Abdülmuttalip B. (Malat
ya) — Evet doğrudur. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — O halde Heyeti 
Aliyenizden soruyorum, böyle bir buçuk sene sonra 
herhangi bir ihbar üzerine fesih tehdidi altında 
bulunan bir meclis huzur ve istirahati kalple iş 
görebilir mi? 

Biz kendimiz böyle bir tehlike altında bulun-
saydık vaziyetimiz gayri muayyen olsa idi bir bu
çuk sene esnasında iş görmek imkânı var mı idi? 
sonra intihabın muallel olduğunu teyit etmiştir far-
zedelim, bir buçuk sene bunlar idare etmişler, ka
rarlar vermişler, icraatta bulunmuşlar, bu icraatın, 
bu kararların bir mahiyeti hukukiyesi var mıdır, 
bunlar ne olacaktır? vaziyet son derece mühimdir. 
Bu şekil bir kere o cemiyetin faaliyetini iptal eder, 
atalete uğratır,, kendisinden emin olmıyan her
hangi bir meclis, bir heyet faaliyet ibraz edemez. 
îstirahti vicdanla hareket edemez. Etmiş olsa bile 
acaba yaptığım şeyler bilâhare ne olacaktır, diye 
düşünmez mi? 

Böyle bir belediye ile bir buçuk sene esnasında 
hangi'müteahhit, hangi şirket işe girişebilir, çünkü 
bu meclis bir buçuk sene sonra iptal olunmak teh
likesine maruzdur. Binaenaleyh ben bu maddeyi 

baştan başa hata alût addediyorum, bir takririm 
vardır. Maddenin tadilini rica ediyorum. 

(tntihabatın sonunda teşekkül edecek olan be
lediye meclisinin ilk içtimaından itibaren intihap 
mazbatalarının tetkikine başlanır.) 

İntihapları muallel olan âza yerine yedek âza 
gelir, intihap mazbatalarının tetkiki için hususî bir 
encümen teşkil olunur bu mealde bir takrir veri
yorum. Nasıl ki biz yapıyoruz meclis kendi intihap 
mazbatalarını tetkik eder. Ve bundan sonra meclis 
teşekkül eder ve artık huzuru kalp ve istirahati 
vicdanla işine başlar, devam eder. 

Yoksa bir buçuk sene dağıtılmak tehlikesi al
tında kalan bir meclisten bendenizce hayır bekle
nemez. Bunun imkânı yoktur. 

Encümen namına Abdülmuttalip B. (Malat
ya) — Ahmet Beyefendi üstadımız meclisin iptali 
hakkında müsbet veya menfi bir şey söylemediler. 
Bir sene azamî müddet konmuştur. Onu aldılar, 
iki ay Şurayi Devlete gidecek diye hesap ettiler; 
bilâhare bir buçuk sene zarfında meclisi tehdit 
altında bulundurdular. Halbuki maddenin ruhu 
öyle değildir. Belki müddet uzun veya kısa ola
bilir, bu ayrı bir meseledir. 

Bu maddeden kastedilen mana şudur. On iki ay 
zarfında herhangi bir vatandaşın şikâyeti üzerine 
yapılan tahkikat neticesinde ve yahut bir müfet
tişin teftişi esnasında kanunsuz teşekkül ettiği an
laşılan meclislerin tahkikat evrakı Şurayı Devlete 
gidecektir. 

Şurayı Devlete bütün meclis için karar verecek. 
tir. Mazbatası talil edilen bir âza değildir. Çünki 
yukarıki madde de bir mazbata yapılmasını kabul 
ettik. Sonra Şurayi Devlet bunlar için kanunsuz
luk vardır derse bu meclis dağılmasın mı? belki 
müddet uzun olabilir. 

Tasdi etmezsem, buna çok taallûku vardır. Bir 
hikâye arzedeyim. Vaktile bizde yeniçeriler zama
nında belediye vazaifini kadılar ifa ederlerdi. O 
zamanın müstebit valilerinden biri belediye vazai-
finin ifa edilmemesinden dolayı bir iki kadıyı ağır 
surette cezalandırmış yeni gelen birisi anlamış ki 
kendisi de ceza görecek, valiye gitmiş buyrultusu
nu alarak geriye dönmüş, vali bunun sebebini sor
muş, belki ben de rüyanıza girerim; demiştir. Bina
enaleyh valinin ve yahut tahkikatı yapacak yüksek 
makamların rüyalarına girecek değildir, böyle feshe
dilecek değildir. Kanunî .sebep bulunacak ve Şu
rayı Devlette bu kanunsuzluğu tetkik edecek ka
nunsuz olduğunu Şurayı Devlet tasdik ettikten 
sonra bu meclis devam edecek mi? 

Bendeniz Beyefendiden bunu soruyorum, sonra 
belediye meclislerini bizim meclisle beraber tuttu
lar ve benzettiler. Halbuki aralarında katiyen mu
tabakat yoktur. Devlet siyaseti, meclis siyasetile, 
belediye siyaseti büsbütün ayrıdır, Aralarında 
hiç bir münasebet yoktur. 

•ı Ahmet Hamdi B.' (Yozgat) —: Efendim bun
dan evvel kabul ettiğimiz 51 inci maddede inti
haptan mütevellit davaların'müruru zaman müd-
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deti altı aydır buyurdunuz, burada bir sene zar-1 
fında takibat -yapılacaktır deniyor, bu iki madde 
yekdiğerini mütenakig gibi görünüyor. Bilmiyo-1 
rum aeeba böyle midir, değil midir?. 

AbdülnHi'ttalip <B. ( Malatya) ^ - Oradaki müd
det hükümden evvel altı aydır. Bir sene konması
nın sebebi de teftiş yapılması imkânını vermek i-
çindir. Bu müddet heyeti celüeniz tensip buyurursa 
altı ay olarak-ta kabul eder. Müruru zamanı hü
kümden evvel altı ay ve hükümden sonra bir sene 
olarak kabul ettik, heyeti celile kabul buyurursa bu
radaki bir senelik müddet altı aya iner. 

Hasani'FehmiB. ( Gümüşane ) — Hamdi Bey 
Sual ettiler. îki madde sarihan yekdiğerile taaruz 
halindedir. 

Encümen namına Abdülmuttalip B. (Malat
ya } — Bendeniz arzettim.buradaki bir sene müd
det altı aya tahvil edildi ve bu suretle aralarında | 
tenakuz kalmadı. 

Ağapğlu Ahmet B. < Kars) — Muhterem maz
bata muharriri Beyefendi mütalealarının esaslı 
olduğunu kabul ettiler. Böyle bir sene, bir buçuk 
sene, meelisin muattal kalmasının ve kendi. ken-. 
dinden şüphe etmesinin tehlikeli olacağını 
kabul buyurdular. Fakat bu müddeti de altı ay 
olarak kabul ettiler. 

Bendeniz altı ayı da çok görüyorum. Bir mec
lis, teşekkülünden hiç olmazsa bir ay sonra kendi 
mevcudiyetini hissetmelidir. Demekki vardır mu
allak, havaya asılmış bir şey değildir. Onu intihap 
eden ahali bilmelidir ki ; kendisinin intihap ettiği 
bir meclise hürmet olunmaktadır. Onun varlığı, 
her türlü şüpheden azadedir. Maddede deniliyor ki 
bir sene esnasında indetteftiş;.. Yani bir memur 
ilhamı ilâhiden mülhem olarak bir sene esnasında 
teftiş yapacak bu adeta her hangi bir belediye bir 
sene imtihan müddeti geçirecek demektir ve o 
zaman belki* o ilham vaki olur ve o ilhamın tesirile 
vaziyet tavazzuh, eder, meclis dağılır. Efendiler 
rica ederim bir intihapçi-, memleketi ile alâkası 
ola,nbir adam, bir yolsuzluğu, ihbar için bir sene 
beklerimi? Bir adam görmüş kü intihabatın heyeti 
umumiyesinde sui istimal var. O adam bir sene bek
ler mi ? Ve bir sene beklerse artık bunun ihbarının 
ehemmiyeti ve manevî kıymeti .kalır mı? Bir sene 
beklendikten sonra yapılan bir ihbarın kıymeti ne 
olabilir? Beklemiş beklemiş meclis bir takım mü-
zakeratta bulunmuş müntahip beyin hoşuna git
memiştir.-- Onun tesirile bir şey yazılmıştır. Bunun 
üzerine - indetteftiş meclis dağıtılmıştır. Bunlara 
meydan vermiyelim. Bunlar ahlâk i üzerinde derin 
tesirler icra ederler. Pek âlâ ben de razıyım, 
takririmi geri alayım, bir müddet olsun, bunu ben 
de kabul-ediyorum. Bir ay müddet esnasında böyle 
bir ihbar-tvaki olmazsa, meclis olduğu gibi mevcu
diyeti hukukiyesini tanıtır ve işine başlar. Bu su
retle* olursa-bir sene müddeti bendeniz de kabul 
ederim. 

51 inci maddede, belediye intihaplarında, hu
kuku•> umumiye/davalarında - müruru zaman müd-l 

I deti gösterilmiştir. Bunula, 52 inci madde arasın
daki zaman kayitleri ayrı ayrıdır. Birisi cezaî ma-

I niyetteki cürümlerin cezalandırılması meselesidir. 
Yani hukuku umumiye davaları meselesidir. 

öteki de meclisin feshine ait müddet meselesi
dir ki bu idarî bir mahiyettedir, Şurayı Devlet 
tarafından yapılacak bir meseledir. 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat ) — Efendim, Ahmet 
Beyefendinin, buyurdukları gibi buradaki bir sene 
müddet bir aya indirilemez evvelce altı ay müd
detle müruru zaman davaları kabul ettiniz. Bu 
gibi davalar hakkındaki takibatı altı ay müddetle 
takyit ettik. 

Şimdi bir dava hakkında altı aya kadar taki
bat yapılacağını kabul ettikten sonra bir ay sonra 
tahkikat yapriamaz demek muvafık mıdır, (öyle de-

\ğil-sesleri) altı aya kadar takibat yapılınca, bir ay 
l sonra bir teftiş neticesinde, takibat yapılamaz, ya
pılamazsa* yukarıda kabul ettiğimiz altı ayın hük
mü yoktur. Şu halde (51) inci maddede altı ayın 
kabul edilmemesi lâzımdır. 

Yahut 52 inci maddede altı aya kadar takibat 
yapılması; >kabul edilmelidir. Bunun bir aya indi
rilmesi evvelce kabul ettiğimiz maddeyi nakzeder. 
, Ahmet Enver B. (izmir) — Efendim; bu iki 

maddenin manaları ayrı ayrıdır. 51 inci maddenin 
matlabı, intihap cezalarının müruru zamanıdır.' 
25 inci maddede mevzubahs olan iptal davasıdır. 

O madde ayrıdır bu madde de ayrıdır. Binaen
aleyh iptal kaydının, bir ay müddetle takyidi 
hakkında Ahmet Beyefendinin.fikirlerine bende
niz de iştirak ediyorum. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) • — 
Efendiler; görülüyor ki, muhtelif hatıpların kana
atleri arasında, prensip itibarile hiç bir fark, -hiç 
bir muhalefet yoktur. 

Mesele, Müddet bir sene mi olsun, altı ay mı 
olsun, bir aymı olsun, encümen altı ayı kabul et
miştir. Memleketimiz için hangi müddet daha 
ziyade muvafıksa onu kabul etmek lâzımdır. Bu
nun arşını ve mikyası, elimizdedir. Bizim mem
leketimizde belediye intihabatında, ne gibi usul
süzlükler olabilir. Şüphesiz belediye intihabatımız 
da büyük meclisimiz gibi olacaktır. Diğer büyük 
intihabımız gibi usul dairesinde cereyan edecek
tir. Buna şüphe yok. Fakat şimdiye kadar ne gibi 
usulsüzlükler eereyan etmiştir. Belediye intiha
bında bulunanlar bunu bilirler. Kanun, olabilecek 
ihtimalatı nazarı dikkate almağa mecburdur. 
Bir vatandaşın bir müntehibin hakkı iskat olun
muştur. Neden? sandığın şurası delinip reylerin 
alınması dolayisile; buna muttali olmuştur. Kendi
si intihap- eneümeninde değildir. Fakat intihap
tan bir ay sonra haber verilmiştir ki hakikaten 
intihabata? fesat karıştırılmıştır. 

Ey bu adam ne yapacaktır t Farzediniz ki memur 
dur. Kaymakamına, valisine, mülkiye müfettişine 
haber-vermişlerdir. Böyle bir şey vardır diye teftiş 
etmişler anlaşılmış ki bir hile ve fesat vardır. Fakat 

I aradan bir ay geçtiği için takibat yapılamıyacaktır 
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Halbuki yukarıda intihap cezalarında, kendisine 
altı ay zarfında ceza verilecek diye söylenmiştir, 
Fakat o memurun hile neticesinde intihabına imkân 
verdiği şey devam edecektir. Bazı memleketlerde 
doğrudan doğruya feshi ele almışlardır. Böyle bir 
şey olduğu takdirde feshediyorlar. Bazı memleket
lerde mahkemelere vermişler bizde kendi tertibatı
mızı nazarı dikkata alarak, böyle bir şey vuku bula
bilir, vazii kanun bunu nazarı dikkata almağa 
mecburdur diye Şurayı Devlete verdik, şikâyet ola
caktır, teftiş olacaktır. İddiayı mucip olan şey, fe
sat tahakkuk edecek, ondan sonra karar için Şurayı 
Devlete gidecek. Encümen bu esası kabul ediyor. 
Şimdi bizim memleketimizin vüsatini istihbaratını 
nazarı itibara alarak Meclisi Âli bir ay zarfında 
bunun yapılacağına kani ise bir ay kabul ederiz. 
Diğer maddeye konan müddet gibi altı ay derse; 
altı ay olur. Memleketimizin istihbaratı vüsati tef -
tişatı halkımızın belediye intihabatına olan de-
recei münasebatı nazarı dikkate alınarak heyeti 
âlinizce piratik olarak bir müddet konur.' 

Kemal B. ( Adana ) — Belediye meclisi teşek
kül etti. Bir takım kararlar ittihaz etti, teahhüde 
girdi. Her hangi bir sebepten dolayı meclis feshe
dildi, bu kararlar ne olacaktır?. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
O karar bakidir ve eşhası salisenin hukuku ve 
onların hiç bir suretle zarar görmez, zaten 
bu diğer memleketlerde de vardır, öyle olmasa bile 
bizim nazariyatı hukukiyemizce böyle olmalıdır. 
Bir hatadan dolayı eşhası sâlisenin hukukuna zarar-
iras edilemez. Sırf intihabat meselesinde vaki olan 
bir haksızlığı bir usulsüzlüğü meydandan kaldır
mak için bu, yine milletin aldığı bir kefalettir. 
Efendiler; millet kefile diyor ki ben hile 
yaptırtmam hileye beş altı ay sonrada muttali ol
sam bozarım, dediğim gibi müddet meselesi takdi
rinize bağlıdır. ( Altı ay sesleri ) 

Reis — Takrir vardır efendim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
52 inci maddede zikrolunan bir sene yerine 

üç aya indirilmesini rica ederim. 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Elli ikinci maddedeki bir senenin (altı) ay ola
rak kabulünü teklif ederim. 

Yozgat 
Hamdı 

Reis — Efendim; bu iki takrirden Hamdi Be
yin takrirlerine encümen de iştirak ediyor. 

Hasan Fehmi B. ( Grümüşane )— Reis Beyefendi 
en ziyade tadili tazammun eden üç ayı havi olan 
Ahmet Beyin takriridir. Binaenaleyh onun terci-
han reye konması lâzımdır. 

Reis — Evvelâ Ahmet Beyefendinin takririni 
reye koyuyorum, nazarı mütaleaya alanlar ... Al-
mıyanlar ... Nazarı mütaleaya alınmıştır. Takriri 

encümene könderiyoruz. 
M. M. Abdülmuttalip B. ( Malatya ) — Reis 

Bey bir sene yerine üç ay yazılacak encümene 
gitmeğe lüzum yoktur. 

Reis — Maddeyi bu tadil ile Reyi Âlinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

E — Belediye meclisinin feshi 
Meclisin feshi 

v MADDE 53 — 1 - Kanunen muayyen olan içti-
maatı adiye ve fevkalâde haricinde toplanırsa. 

2 - Kanunen muayyen olan yerden gayri bir 
mevkide akdi içtima ederse. 

3 - Kanunen uhdesine mürettep vazaifi miadı 
kanunisi zarfında ifadan imtina eder ve keyfiyeti 
imtina meclise mevdu işleri sekteye ve teehhura 
uğratırsa. 

4 - Siyasiyata dair müzakeratla iştigal veya 
temenniyatı siyasiye izhar ederse. 

5 - Belediye âzalıkları birer suretle inhilâl 
ederek yedek âza bulunmamak dolayısile âzayi 
meveude miktarı adedi mürettebin yarısından 
daha az kalırsa. 

6 - Bir, iki, dördüncü numaralarda yazılı ah
valin vukuu takdirinde Dahilye Vekâletinin 
inhası İcra Vekilleri Heyetinin kararı ; üçüncü 
fıkradaki ahvalin hudusunda Dahiliye Vekâletinin 
iş'arı ve Şurayı Devletin kararı üzerine meclis 
feshedilir. 

5 numaralı hükmün hudusunda mülhakat 
belediyeleri için valinin ve vilâyet merkezindeki 
belediyeler içinde Dahiliye Vekâletinin emri ile 
yeniden intihap yapılır. Valiler bu fıkraya ait 
salâhiyetlerini istimal ettikleri takdirde Dahiliye 
Vekâletine malûmat verirler. Bu takdirde nihayet 
iki ay zarfında intihap edilecek olan yeni meclis, 
eski meclisten bakiye kalan müddeti ikmal eder. 
< Reis — Mütalea var mı efendim ? 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Muhterem arka
daşlar, sık sık buraya çıkacağım, sizi taciz edece
ğim af finizi rica ederim. (Estağfirullah sesleri). 
Çünkü bir adamı sık sık burada görmek hoş bir 
manzara değildir. Bu maddenin 6 inci fıkrasını 
bendeniz kafiyen muhtar bir heyetin mevcudiyeti 
ile kabili telif görmiyorum. 

Burada filân filân fıkralarda tasrih edilmiş 
olan hadiseler hakkında vali, Dahiliye Vekili tah
kikat yapar, Şurayi Devlete gönderir ve meclisi 
fesheder deniliyor, şimdi eğer meclisi belediye 
muhtar bir heyet ise, kendi faaliyeti içinde serbest 
ise bu faaliyetin, icrası esnasında zuhur edecek 
hataların takdiri müddei bir makama tevdi 
olunmamalıdır. Halbuki burada hem müd-
deî hem hüküm veren idare memurlarıdır. Bunu 
ben muvafık görmüyorum. Eğer hakikaten mec
lisin ifa ettiği vazifeler arasında, icra ettiği faa
liyet meyanında gayri kanunî işler varsa bunları 
nezareti aliyesi olan Hükümet Dahiliye "Vekili 
tespit eder ve Şurayi Devlete arzeder. Şurayi 
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Devlet bu hususta ne karar verirse tabiatıla ona 
ittiba lâzım gelir. Eğer meclisin infisahı la
zımsa meclis feshedilir. Başka bir hüküm verilirse 
ona göre hareket eder. Fakat bu hüküm verilin-
ciye kadar valilerin, Dahiliye Vekilinin meclisi 
feshetmek salâhiyeti olmamalıdır. Olursa meclisin 
mahiyeti ihlâl edilmiş olur. O gün umumî beyana
tımda arzettim ki ; bir teşekkülün esas hututuna, 
mahiyeti hukukiyesine riayet edilmezse o teşekkül 
feyzini veremez. Belediye muhtar ve kendi işini 
kendisi gören bir heyettir. Filhakika bu heyet 
dahi hata edebilir. Fakat bu hatanın tashihi ve ce
zası kendisile münasebatı bulunmıyan kendisile 
alâkadar olmıyan başka bir müesseseye ait bulun
malıdır. Yoksa kendisinin başı üzerinde bulunan 
ve hergün kendisile beraber bulunan valiye fazla 
bir müdahale hakkı verilirse bu; iki müessese ara
sındaki muvazeneyi bozar ve belediye teşekkülün
den beklenen feyizler hiçe inmiş olur. Binaenaleyh 
bendeniz bu fıkranın dahi değişmesini ve âtideki 
tarzda tadil edilmesini Heyeti Âliyenizden rica 
edeceğim. 

" i şbu numaralardaki ahvalin vukuu takdirinde 
Dahiliye Vekili meseleyi Şurayi Devlete. arzeder. 
Şurayi Devlet kararı, meclisin feshini istilzam 
ederse, bu karar Reisicumhurun tasdikine arzolu 
nur. Bu suretle feshedilmiş olan meclisin yerine ni
hayet iki ay zarfında yeni bir meclis gelir. Ve eski 
meclisin müddetini ikmal eder.,, yani Dahiliye Ve
kili bir kanunsuzluk müşahede ederse meseleyi 
Şurayi Devlete arzeder. Şurayi Devlet kararını 
verir, lüzum görülürse feshi icap edecek derecede 
mesele mühim görülürse feshini emreder. Ve ona 
göre hareket edilir. Şurayı Devletçe karar veri-
lineiye kadar bendenizce meclise dokunulmama-
lıdır. 

M. M. Abdülmuttalip B. (Malatya) — Efen
dim, Ağaoğlu Ahmet Beyefendinin beşinci fıkrayı 
kabul ettiğini anlıyorum. Yani yedek âza bulun
mak suretile mecliste ekseriyet teşkil edilemezse 
tabiatile münfesihtir. Yerine intihap yapılır. 
Fıkrada (valiler bu fıkraya ait salâhiyeti 
istimal ettikleri takdirde Dahiliye Vekâleti
ne malûmat verirler) diyor. Beşinci fıkra 
budur, Üçüncü fıraya gelince: (kanunen uh
desine mürettep vezaifi miadı kanunisi zarfında 
ifadan imtina eder. Ve keyfiyeti imtina meclise 
mevdu işleri sekteye ve teehhüre uğratırsa Dahili
ye Vekâletinin iş'arile Şurayı Devlete verilir.) 
Zaten kendi talepleri de budur. Şurayı Devletin 
kararı üzerine meclis feshediliyor. , Bunda itiraz
ları yoktur zannediyorum, itirazları birinci, ikinci 
dördüncü fıkralaradır. Bu fıkraları tetkik edelim: 
Birinci fıkra; (Meclis kanunen muayyen olan iç
timai adiye veya fevkalâde haricinde toplanırsa 
ikinci fıkra (Kanunen muayyen olan yerden gay
rı biı* mevkide içtima ederse) 4 üncü fıkra (siya
siyata dair müzakeratla iştigal veya temenniyatı 
siyasiye izhar ederse.) Bu, memleketin siyasetile 
alâkadardır. Devletin belediyeler üzerinde, bil

hassa belediye meclisleri üezerindeki kontrolünü 
kabul ettikten sonra memleketin siyasetile alâka
dar hareketlerde bulunan bir meclis üzerinde 
kontrolünü ifa için bu salâhiyeti hükümete verdi
ğimiz takdirde belediye meclisleri hükümetin 
kontrolü altında bir teşekkül halinden çıkar, o ise, 
bu lâyihanın ruhuna muğyirdir. Beyefendinin tek
lifleri ayrı bir noktayi nazardır. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim, buyur
dukları hallerde meclisin cezasız kalması taraftarı 
değilim. Fakat cezayı kim verecek? mesele orada
dır. Tezahüratı siyasiyeye vesaire; bitaraf bir mü
essese tarafından taayyün etmeden karar ittihaz 
etmek doğrumudur? 

Vali, karar verilmedikçe, Meclis hakkında hiç 
bir teşebbüste bulunamaz. Bunu arzetmek istiyo
rum. Vali meclis üzerinde bir şey yapmak hakkını 
haiz olmasın. Fakat hepimizin itimat ettiği bitaraf 
bir müessese kararını verdikten sonra cürüm, ka
nunsuzluk ne kadar ağır ise, o nisbette ceza veril
sin. Buna taraftarım. Vali ile belediye bir şehirde 
yan yana çalışıyorlar. Biliyoruz ki bu iki müessese 
mütamadiyen tesadüm halindedirler. Aralarında 
mütemadiyen ihtilâf vardır. Meclis siyasî bir cü
rüm irtikâp ettiği zaman derhal icraata geçmek 
salâhiyetini valiye verirseniz o müessesenin hiç bir 
kıymeti kalmaz. Bendeniz bunu arzediyorum. Mesele 
Şurayı Devlete gitsin, tetkik edilsin ve karar versin. 
Ben bitaraf bir müessese tarafından tetkik edilmesi
ni arzediyorum. Ceza verilmesine ben de taraftarım. , 

Celâl Sahir B. ( Zonguldak) — Ahmet Beye- / 
fendinin bu kanunun muhtelif maddelrine ait mü-/ 
dafaa ettiği fikirler bir sistemdir. Bu sistem de 
belediyenin muhtariyetini mevkiinin ehemmiyet ve 
mümtaziyetini tanıtmağa matuftur; bu noktadan^ 
mütaleaları çok doğrudur. Yalnız burada 1, 2 ve 
bilhassa dördüncü maddelerdeki meselelerin de 
Devlet noktai nazarından azim ehemmiyeti vardır. 
Bu iki noktayi tevhit etmek lâzımdır. Yani Devle
tin asayişini ve muhtelif teşekküllerin kendi vazi
fesi haricine çıkmamasını temin etmekle beraber 
bir taraftan doğrudan doğruya feshe gitmemeli 
diğer taraftan da bu içtimai hemen kapatmalıdır. 
Yani belediye meclisi siyasetle iştigal etmeğe baş
ladığı takdirde veyahut kanunen kendisine gös
terilen yerlerde toplanmadığı hallerde haklarını 
tecavüz etmiş vaziyettedirler. Buna derhal müda
hale lâzımdır. Fakat bu olabilir ki ; yanlış ta gö
rülebilir ve tahkikat neticesinde tahakkuk etmiye-
bilir. Onun için de hemen feshe gitmemelidir. Bu 
halin ve keyfiyetin vukua gelmesine mani olacak 
tedbir almalı ve mani olmalı. Fakat fesh ciheti 
Şurayı Devlete bırakılmalıdır. Binaenaleyh orta 
bir şekil bulunabilir. Dahiliye Vekâleti Heyeti 
Vekile kararile hemen içtimaa nihayet verir ve 
meselenin tahkiki ile -bir karara raptmı da Şurayı 
Devlete havale eder ve onun kararile fesholunur. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, Ahmet 
Beyefendinin mütaleaları belediye mecalisinin va
linin emrijç feşhedümemesi merkezindedir. Buna, 
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tamamen bendeniz de iştirak ederim. Fakat müza
kere edilen bu madde valinin belediye mecalisini 
feshedebileceğine dair bir şey gömüyorum. Yalnız 
son '•fıkra var, son fıkrada zaten meclis kendi ken
dine münfesihtir; âza kalmıyor, yedek âza yok. 
Adedi mürettebin nısfından aşağı inmiştir. Zaten j 
mürifehistir. Vali o zaman intihap yapacaktır. Ge-1 
lelim meclisin ne suretle f esholuriabileceğine; bu-! 
rada diyor k i : kanun birinci, ikinci, dördüncü \ 
fıkralardaki ahval vukuunda Dahiliye Vekâleti
nin inhasile ve İcra Vekilleri Heyetinin kararile 
feshölunacaktır. Ne vali yapacaktır; ne de Dahi
liye Vekili yapabilecektir. Birinci fıkrayı okursak 
görürüz; birinci fıkrada ' ' kanunen muayyen olan 
içtimaatı âdiye ve fevkalâde haricinde toplanma,, 
sonra ikinci fıkra; ' ' kanunen muayyen olan yer
lerden gayri bir mevkide toplanma,, Efendiler 
buna hacet yok. Zaten içtimaat kanunu bunu me-
neder. 

Bu kanun değil, ben vali olsam bu ahval oldu-
mu içtimaat kanunu'mucibince menederim. (Gü
rültüler) Müsaade buyurun rica ederim. (Kanunen 
muayyen olan içtimaatı âdiye ve fevkalâde hari
cinde toplanma, içtima için muayyen olan mahal
lin gayri bir yerde içtima) meselâ mitingler için filân 
yerde içtima edilecektir diye müsaade alınır ve 
onun haricinde toplamlırsa onu içtimaat kanunu 
meneder. 

Ahmet Enver B. (izmir) — Belediye meclisinin 
intihap ve faaliyetinden bahsediyoruz. 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Arzedeyim; 
bendeniz fesih taraftarı değilim; eğer bu iki vak'a 
vukua gelirse içtimaat'kanununa da tatbik olun
mak imkânı var. Bunu söylemek istiyorum. Bun-»| 
dan sarfınazar bizim korkumuz nedir? şu 1, 2, 4 
üncü: fıkralardaki ahvalde valiler fesheder. Efen
diler; valilerin feshe salâhiyeti yoktur. Bu 1, 2, 4 [ 
üncü fıkralardaki ahval vukua gelirse, bunu kim' 
feshediyor. Dahiliye Vekâletinin inhasile icra Ve
killeri Heyeti fesheder. 

Demek ki valinin feshe salâhiyeti yoktur. Bu 
nereden çıktı anlamıyorum. Burada gayet sarihtir. 
(Dahiliye Vekâletinin inhası ve İcra Vekilleri He
yetinin kararı) üçüncü fıkra olursa, Dahiliye Ve
kâletinin inhası, Şurayi Devletin kararı, beşinci 
fıkraya gelince; esasen onda fesih yoktur. Şu 
halde'endişeye mahal yoktur zannediyorum. Vali
lerin feshedebileceğine dair hiçbir sarahat yoktur. 
Bunun için tekrar ediyorum. Endişeye mahal yoktur 
Salâhiyeti kanunileri olduğunu görüyorsanız söy
leyiniz ben de aleyhtarım, ben göremiyorum. 

DaSfaiîiye Vekili Ş ü M Kaya B. (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlar; buradaki esbabı fesh, üç 
esâsâ:istinat eder. 

1 - Hukuk ve salâhiyetin tayini; bu malûmatı 
hukukiyeye istinat eden bir heyetin takdirine va
beste' olduğu nazarı itibare alınmış ve Şurayı 
Devlete gönderilmiştir. Vazifesini yapmış veya 
yapmamış, bu evvel emirde'Şurayı Devlete gider; 
Şurayı Devlet bakar; ve neticede, ya senin inhan 

doğru değildir, meclis devam edecektir yahut ta 
meclisi feshetmek lâzımdır der... 

Zannederim ki üçüncü fıkra budur. Bir beşinci 
fıkra var. Orada zaten infisah etmiştir. Filen mec-
lis yoktur. Binaenaleyh orada yeniden intihap 
yapılır. Bunda da mesele yoktur. Kalır 1, 2, 4 üncü 
fıkralar • bu doğrudan doğruya siyasî bir mese
ledir. Memlekette Devletin siyaseti umumiyesine 
muhalif siyaseti tayin edecek, Heyeti Âliyenize 
karşı mes'ul olan ancak icra Vekilleri Heye
tidir. Bunun takdiri Şurayı Devlete, şuraya> bu
raya verilemez. Çünkü Devletin siyaseti dahiliye
sinden mes'ul olan bir Hükümet vardır . Ondan 
soracaksınız. Bu suretle belediyelere en büyük 
garanti verilmiştir. Çünkü koskoca bir Devletin 
mes 'uliyetini kabul eden Heyeti Icraiye feshediyor. 
Ta Reisicumhura kadar mes'uliyeti yüklenerek 
sonra huzuru Âlinizde buna cevap verecektir. Bir 
vali bir kaymakam bunu hiffetle teklif edemez. 
itimadınıza mazhar olan bir Dahiliye Vekili bunu 
hiffetle inha edemez. 10, 12 kişiden mürekkep olan 
bir Hükümet heyeti bunu hiffetle kabul edemez. 
Çünkü o zamana kadar, bu mertebeleri geçinceye 
kadar elbette ve elbette mesele tenevvür etmiş 
olur ve yapılsa dahi Heyeti Âliyenize karşı mes
uldür. Mes'ul olan bir makamdan gayri mes'ul bir 
makama götürülmek isteniyor ki bu haddi zatında 
meselenin esasına muhaliftir. Çünkü mesele tak
dirî değildir. Doğrudan doğruya siyasidir. Her 
hangi bir belediye bu gün bizim tatbik etmekte 
olduğumuz esaslara muhalif bir karar vermiştir. 
Bekliyeceğim; Şurayı Devlet kararını versin ama 
o her gün içtima etmektedir ve her gün bilmem 
kim hudutlarımızın haricinden gelsin, bilmem kim 
hudutlarımızın haricine çıksın diye karar vermek
tedir. Böyle meseleler memleketimizde belki binde 
bir olmaz. Fakat vazu kanun sıfatile biz bunu na
zarı itibare almak mecburiyetindeyiz. Bu kafiyen 
ve katıbeten belediyelerin hukukuna tecavüz eden 
bir keyfiyet değildir. 

Çünkü mes'uliyeti üzerine alan Hükümet bura
ya gelip hesap vermeğe mecbur olacaktır. Nitekim 
icap edenler ayrılmış ve Şurayı Devlete veril
miştir. Rica ederim, bu maddayi lütfen bu nok
tadan tetkik buyurun. (Doğru sesleri ) 

Reis — Efendim, takrir okunacak. 

YÜKSEK RİYASETE 
53 üncü maddenin 6 inci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini teklif ederim: 
" işbu numaralardaki ahvalin vukuu takdirin

de Dahiliye Vekâleti meseleyi Şurayı Devlete 
arzeyler; Şurayı Devlet karan meclisin feshini 
istilzam ederse, karar Reisi Cumhurun tasdikine 
arzolunur. Bu surette feshedilmiş olan meclisin 
yerine nihayet iki ay zarfında yeni bir meclis in
tihap olunur. Ve bu meclis eski meclisin müdde
tini ikmal eder. 

Kars 
V Aq& oğlu Ahmef 
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' îsmet B.r (^orum)—Efendim, takrir sahibin

den bir noktanın izahını riea ediyorum. Şurayı 
' Devlet kararının doğrudan doğruya Reisi Cumhur 

tarafından tasdiki iade hakkını ifade eder bir 
tasdik midir. ? Yoksa alelusul bir tasdik midir % 
istişari kararın böyle tasdikten geçmesi çok mü
himdir. Dahiliye Vekili Bey de bu noktayi izah 
ettiler Ahmet Bey noktai nazarlarnı izah etsinler. 

Ağa oğlu Ahmet B. (Kars)— ismet Beyefen
di pek alâ biliyorlar ki, Şurayı Devlet daima isti
şari bir mahiyette değildir. Şurayı Devlet bazan-
de mahkeme halindedir. (Gürültüler) Müsaade 

. buyurunuz bazen Şurayı Devlet Heyeti Vekileye 
karşı istişarî mahiyettedir. "Fakat diğer taraftan da 
bazı meseleler hakkında kat'i kararını verir. Ve 
kararı nafizdir. Bunu bu kanun bir çok yerlerde 
son merci olarak telakki etmiş ve onun kararını 
vacibülitaa olarak kabul etmiş ve biz de bu kararı 
kabul eylemişizdir. Binaenaleyh* bu kanun bir çok 
yerlerde* bir çok maddelerde Şurayı Devlete arze-
dilir. Ve Şurayı Devletin vereceği karar mucibince 
hareket edilir diyor. Binaenaleyh burada istişarî ve
ya gayri istişarî bir şey yoktur. 

Efendiler; bendeniz takririmdeki bir noktayi 
izah etmek isterim. Bir meelis Devletin esasatr umu-
miyesine muhalif tezahüratı siyasiyede bulunmuşsa 
bu cürüm kavanini umumiyemizce tayin edilmiş 
bir cürümdür. Bu cürümden dolayi her hangi bir 
heyeti tecziye etmek daima Hükümetin elindedir. 
ister belediye meclisi olsun, ister her hangi bir 
heyet olsun daima Hükümetin elindedir ve-bu gibi 
cürümlerin cezası kavanini, umumiyemizle teeyyüt 

!" etmiştir. Eğer bir belediye meclisi çıkmışta meselâ, 
Cumhuriyetin aleyhine idarei kelâm etmişse derhal 

-"•' onu, ve heyeti umumiy esini yakalar fevkalâde bir 
mahkemeye tevdi eder ve cezalandırır, (öyle değil 
•sesleri) öyledir efendiler öyledir. Fevkalâde mah-

- keme^ olmasın alelade mahkeme olsun bu gibi cü~ 
-Tümler kavanini umumiyemizle taayyün etmiştir, 
Bunun hususî bir şeye tabi olmasına lüzum yoktur. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (llİBğla) —-
^ Efradı milletin siyasiyat hakkında kanaatini ale

nen izhar etmesi ve temenniyatta bulunması de
mokrasinin esaslarıdır. Mevzuu bahis olan temen-
niyat heyet halinde toplanan resmi bir camianın 
karandır ki «ürüm teşkil eden odur. Yoksa bir 
.ferdin mütalaatı siyasiyesini< beyan etmesinde bir 
<cürüm yoktur. Meselâ, vazifesini tecavüz ederek 
Cumhuriyetin ilgasına karar veren, vermiş olan bir 
•belediye hayatta artık bir saniye duramaz. Çünkü 

^vüettdile cürüm temadi eder. 
* fiasaıi Fehmi B. < CHimüşane ) — Müddei umu-

:mî onları hapseder 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B . ( Muğla) .—' 

Edemez, kanunu eezada sarih olmıyan şeylerde 
müddei umuminin hapsetmeğe hakkı yoktur; «sas 
budur.; yani birinci halde toplanan bir cemiyetin 
Ikanunen "kendisine tevdi edilen vazifeyi tecavüz 
ederek siyasî kanaatte bulunmasıdır. Bunun ceza 
ile mahkeme ile alâkası yoktur. Bu doğrudan doğ-

> 

rüya siyasî bir şeydir. Tabidir k i ; bunun da tak
tiri siyasetin tedviri kendisine tevdi edilen ve. bü
yük meclisin, itimadına mazhar olan heyete, aittir. 
Eğer heyet hata etmiş ise meclisin huzuruna- gelir; 
cevabını verir. Hata etmiş ise ademi itimat Teyi alır 
yerine başkası intihap olunur. O Hükümet gider 
başkası gelir bunun cezası budur. Mes'ele tamami-
le siyasidir ve şunu tekrar arzedeyim ki; Türkiye 
Cumhuriyetinde bu salâhiyeti haiz olmıyan bir 
Hükümet Meclisi Âlinizin karşısında çok zail bir 
mevkide kalır. Bunu tekrar arzediyorum. 

İsmet B. (Çorum ) — E f e n d i m ; Ahmet Beye
fendinin Şurayı Devlet salâhiyetleri hakkındaki 
izahı bendenizi tatmin etmedi. Şurayı Devletin 
istişarî ve kazaî iki salâhiyeti vardır. Eğer salâ
hiyeti kazaî ise Reisicumhurun tasdikine arzın 
manası nedir ?; O vakit sorarım hakkı iadesi mi 
vardır? yoksa usulen mi tasdik edecektir? Kazaî 
kararlar mahkeme kararlarıdır. Mahkeme kararları 
Reisicumhurun tasdikina gider. mi ? istişarî ise 
istişarî bir heyetin kararının Reisicumhurun huzu
runa gitmesi mesul Hükümetin mevkiini nasıl tayin 
edecektir ve nerede bırakacaktır ?.. Bu mesele şayanı 
dikkat bir meseledir. Bundan dolayı sordum. İBenj 
tatmin etmemiştir. 

Heis —-Başka söz isteyen var mı efendim, 
Bthem B. < Samsun) — Efendim; Ahmet Be

yefendi hukuku siyasiye âlimlerinden, hukuku e-
sasiye âlimlerindendir, nazariyatı ilmiyeleri geniş 

ve bütün hesap ve kitabı bu nazariyata istinat ettin 
mek istemektedirler. Biz onun gördüklerini-aynı 
zaviyei rüyetten görürüz. Fakat buyurdular ki | 
ben atiyen de, sizi tasdi edeceğim ve çıkıp soracar 
ğım, idare âmirleri her nerede vazife -almışlarsa 
bu kanunda hep oralara itiraz etmek gibi bir na
zariye takip etmektedirler. Binaenaleyh belediye 
meclisleri yazaifini ifa ederken kanun haricinde 
hareketleri zuhur ederse onlara idare âmirleri, Hür 
Mmet âmirleri hiç karışmasın, Şurayı Devlet "ka.-
rışsın, diyorlar. Bunlar nazariyatı ilmiye esasatını 
teşkil eden bir takım mevzulara temas eder. Aftcak 
şunu kabul etmek lâzım gelir k i ; aşiretle-reviyet
le, kemali adlü hakkaniyetle -vazifesini ifa ^den 
heyetlere karşı kimse şoz söyliyeeek değildir; jFa,-
kat vazifesi ieabatını hakkile ifa etmiyen hemşehri
lerin ve bir beldede1 sakin ahalinin menafime, taal
lûk eden işlerde ihmalkârlık yapanların az çok ü-
zerlerinde murakabe hakkını memurini mülkiyeye 
vermekte ne zarar teemmül olunabilir? Bu ^heyet
leri rencide etmek muzır bir şeydir. . Her hâlde 
rencide edecek olan âmirler bir kanunsuzluk ya
pıyorlarsa, onun cezası mevcuttur. 

Cezası mevcut olan bir iş üzerinde fazla müda
hale ediliyor. Binaenaleyh bu müdahalâtı havai
yat ve nazariyatla değil.... 

Ağaoğh* Ahmet B. (Kars) — O havaiyatı ve 
nazariyatı geri al. 

Bthem B. (Devamla) — B u meseleyi filen hal
ledelim. Binaenalyh filiyatta bu nazariyatın bu 
fareziyatın.... 
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Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendi sözünü 
geri al nazariyatın ne olduğunu anlamamışsın. 

Ethem B. (Devamla) — Filiyatta bu nazariya
tın kıymeti çok kere azdır Beyefendiler. Çok me
seleler vardır ki filiyatta o nazariyatı hükümden 
iskat eder. Binaenalyh encümenin teklifi doğru
dur, Heyeti Celileden bu maddenin aynen kabu
lünü bendeniz de rica ederim. (Bravo sesleri) 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim, bir tek 
noktanın tavzihini rica ederim. Çünkü muhterem 
arkadaşlar burada beyan edilen şimdiki fikirle 
bana bir şey isnat edilmek istenildi. Güya ben 
yüksek mülkiye memurlarını istihfaf etmek istiyo
rum ben bu fikri tamamen reddederim. Ben böyle 
bir' fikirde değilim; hiçbir zaman böyle bir fi
kir de taşımadım. Ben memlekete hizmet eden her
hangi bir unsuru hürmetle telâkki ederim. Biz bir 
prensip meselesini münakaşa ediyoruz. Bir devlet 
meselesini müzakere ediyoruz. Yarın meselâ ayni 
vaziyet, ayni mesele muallimlerle olabilir ki ben 
o mesleğe mensubum; diğer gün askerlerle olabilir. 
Her zaman böyle bir mesele çıktığı vakit ey Efen
di; sen askeri tahkir ediyorsun, muallimi istih
faf ediyorsun, mülkiye memurunu tezlil ediyorsun 
denmemelidir. Bu zihniyetle burada serbest müza
kere imkânı yoktur. Binaenaleyh rica ederim bu 
zihniyeti terkediniz. O nazariyat, havaiyat dediği
niz şeyi de tashih ediniz bir memleketin nazariyatı 
olmaz ve o memleket yalnız hayat adamı sıfatını 
takınan kimselerden teşekkül ederse bu hal o mem
leket için felâkettir, ilmî hakikatlar, nazariyat bir 
memlekette kuvvetli olmalıdır ki hayat adamları 
onlardan ilham alsınlar. Yoksa işkembeden ilham 
alınmaz. (Alkışlar, handeler) 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, Ahmet 
Beyefendi üstadımızın nazariyat hakkındaki müta-
lealarını kemali ehemmiyetle dinledik. Hiç şüphe 
etmiyorum ki, cümlemiz nazariyatın kıymetini müd
rikiz ve takdir ederiz. Zaten nazariyat zannı aciza-
neme göre ameliyattan çıkmıştır. (Handeler) öyle 
midir T Ahmet Beyefendi. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Öyledir. 
Mazhar Müfit B. (Devamla) — Binaenaleyh 

nazariyatı ne kadar takdir edersek onun menşei 
olan ameliyatla bir arada gitmesini de o kadar arzu 
etmeliyiz. Buna şüphe yoktur. Yalnız Ahmet Be
yefendiye bir noktada cevap vereceğim. Buyurdu
lar ki ; bu mevzubahs olan mevat Şurayi Devlete 
havale edilsin Ahmet Beyefendiye şunu hatırlatmak 
ve arzetmek isterim ki, Şurayi Devletin idarî ve 
kazaî iki vazifesi varsa da kazaî vazifesi, de idarî 
kazaidir. Siyasî kazaî hakkı yoktur. Siyasî hakkı 
kazası olmayınca da siyasî mesailin Şurayi Dev
lette muhakemesine imkân yoktur. Şu halde madde 
çok doğrudur. Demin de arzettim eğer valilere 
hakkı fesih verilse idi buna ben de muhaliftim. 

Fakat valilerin hakkı feshi yoktur. Şurayı Dev
letin de siyâsî kaza hakkı yoktur. Binaenaleyh 
maddenin aynen kabulü lâzım gelir. (Müzakere 
kâfi sesleri ) 

Reis — Efendim bir takrir daha var okuna
caktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
53 üncü maddenin 6 numaralı fıkrasının böyle 

tadilini teklif ederim. 
6 - 1 , 2, 4 üncü numaralarda yazılı ahvalin 

vukuu takdirinde Dahiliye Vekilliğinin ve îcra 
Vekilleri Heyetinin kararile belediye meclisi mu
vakkaten içtimadan men ve keyfiyet Şurayı Dev
lete iş'ar edilir ve onun kararı üzerine Reisicum
hurun tasdikile meclis fesholunur. 

Zonguldak 
Celâl Sahir 

Reis — Efendim; evvelâ Ahmet Beyin takririni 
reyinize arzedeceğim. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli) — Celâl Sahir Bey
den bir şey soracağım; belediye meclisine muvak
katen işten el çektirecek, yeni intihap yapılıncaya 
kadar belediye işlerini kim görecektir? 

Yusuf B. ( Denizli) — Şurayı Devlet esasen 
bu işe bakmaz; mehakimi umumiyeye tevdi eder. 

Kâmil B. (İzmir ) — Belediye meclislerinin 
infisahını istilzam eden hususat ile, feshin hangi 
makamlar tarafında yapılacağı kanunda sarahaten 
mezkûrdur. Bu mesele Vekil Beyefendinin bu kür
süden ifade buyurdukları gibi bir Hükümet mese
lesidir ve Heyeti Hükümete ki Meclisi Âliye karşı 
mes'uldür. Bu salâhiyet lâzımdır. Şurayı Devlete 
gidecek aksam da ayrıca gösterilmiştir. Diğer taraf 
doğrudan doğruya îcra Vekilleri Heyetinin ve 
Hükümetin salâhiyeti dahilindedir. Meclisi Âliye 
karşı mes'ul olan da bu heyettir. Maddenin aynen 
kabulünü rica ederim. 

Reis — Efendim; Ahmet Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar ... Almıyanlar... Alınmamıştır, 

Celâl Sahir Beyin takririni nazarı dikkate 
alanlar . . . Almıyanlar . . . Alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler .,.., Kabul edilmiştir. 

Deminki reylerin neticesini arzedeceğim. 
Gazete primleri hakkındaki kanuna ( 225 ) 

zat, kabul etmek suretile rey vermiştir. Mu
amele tamamdır. Kanun (225) reyle kabul edil
miştir. 

1929 senesi bütçesine tahsisatı munzamma veril
mesine ve münakale icrasına dair kanuna (215) 
zat kabul etmek suretüe rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun, (215), reyle kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat (15) te toplanmak üzere 
in'ikata nihayeti veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 



I : 40 27-3-49S0 C : 1 
Gazete primleri hakkındaki kanunun neticei aras ı 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Kadri B. 
Zamir B. 

Afyonkarahisarı 
Haydar B. 
Musa Kâzını B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
AİİB. 
Halit Ferit B. 
îhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
îsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

316 
215 
215 

0 
0 

100 
1 

/ Kabul edenler / 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
îhsan B. 
Ha'it B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Aoaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
MustafaAbdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustâfa B. 
îsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. , 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Nakyeddin B. 
Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. îsmail Besim Pş 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Fuar, B. 
Hamdi B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 
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Kocaeli 

İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 
Kemal Zahn B. 

H ütahya 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Ragıp B. 

• Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B.1 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 

Kani B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 

Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Kardhisar 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih. B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 

Memet Nazif B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Hilmi B. 
Kemal B. 

Afyon Karahisarı 
Ali B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (R. C.) 
Şakir B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (M. M. R.) 

Bayazıt 
Şefik B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
llyas Samı B. 

Bolu 

Cevat Abbas B. 
FalihRıfkı B.(1.A.) 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Muhlis B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şükrü B. (I. A.) 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

îçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Dr.TevfikRüştüB.(V.) 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
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Kırklareli 
Doktor Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Salâhaddin B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
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Hasan Cavit B. 

Samsun 
Malatya 

Dr. Fazıl Berki B. 
îsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Mitat B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

İsmail B. 
Ordu 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 

Adil B. 
Doktor Asım B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Rasim B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 
Ragıp B. 

1929 senesi bütçesine tahsisatı munzamma verilmesi ve münakale yapılması 
hakkındaki kanunun neticei arası 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Kara hisar 
Haydar B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller : 

: 316 
: 215" 
: 215 

0 
0 
100 
1 

/ Kabul edenler / 
Ankara 

AliB. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B, 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Tamiri R Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osm an Niyazi B. 

Sadık B. 
Bayazıt 

Ihscin B. 
Halit B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhi/Lin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr Fmin Cemal B 
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Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Saüh Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Bakteriyolog Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
MustafaAbdülhalik B. 
Rifat B. " 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Z iyaB . 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ah Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. ismail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüsane 
Halil Nihat 'E. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B.> 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

i Kırklareli 
İ Memet Nahit B. 
! Şevket B. 

Kocaeli 
; ibrahim B. 
I ibrahim Süreyya B. 
jKemalettin B. 
jKılıcoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 

i Kâzım Hüsnü B. 
| Kemsl Zaim B. 
| Mustafa B. 
i Naim Hazim B. < 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
ismail Hakkı B. 

i Ragıp B. 
Malatya 

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

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

M ar aş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 

j Memet B. 
i 
! Mardin 
• Abdürrezzak B. 
i Ali Rıza B. 
•i İrfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

j Hakkı B. 
] Muğla 
İ Ali Nazmi B. 
| Yunus Nadi B. 

. i Niğde 
Ata B. 
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IFaik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik ismail B. 

Sıva* 
İbrahim Alâettin B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 
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Yozgat 

Hamdi B. 

Adana 
Hilmi B. 
Kemal B. 

Afyon Kara hisar 
Ali B. 
izzet B. 
izzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Ps. (R. C.) 
Şakir B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (M. M. R.) 

Bayazıt 
Şefik B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (I. A.) 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Şefik lûtfi B. 
Muhlis B. 

Cebelibereket, 
Ali Rıza B. 

Salih B. 
Tahsin B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. (I. A.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. (V.) 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
ihsan Pş. 
Süreyya Pş. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Tevfik Kâmil B. 

Dr.Tevfik RüştüB.(V.) 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Salâhaddin B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B, (V.) 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Bahri B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Mitat B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Halil B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Ordu 
ismail B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Doktor Asım B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Rasim B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Hüsnü B. 
Ragıp B. 

[Reye iştirak etmiyenler J 



T. B. M. M. Matbaası 



SIRA No 91 
Memurin kanununun 35 inbi maddesinin tefsirine dair 3/420 
numaralr Başvekâlet tezkeresi ve Memurin Kanunu Mu

vakkat Encümeni mazbatası. 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 
Sayı 6/644 2 - I I - 1 9 3 0 

B. ül. M. Yüksek Reisliğine 
Memurin kanununun 35 inci maddesinin tefsiri hakkında S. İ. M. Vekâletinden yazılan 

18/N/930 tarih ve 27/265 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim olunmuştur. 
Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Aleyhine inzibatî ve cezaî bir muameleyi müstelzim olmamak ve memurin kanununun 

35 inci maddesinde tasrih edilen şekle tamamen uygun olarak memuriyeti tahvil edilmiş olan 
Anamur Hükümet Tabibi Hayrettin Beyin Şurayı Devlete vaki müracaati üzerine ittihamı 
mucip mevadın kendisine karardan evvel tebliğ kılihmamasına müsteniden vekâlet inzibat ko
misyonunun karan nakzedilmiştir. 

Memurin kanununun 35 inci maddesinin metni bu maddenin mahza Devlet otoritesinin 
tahkimi için vazedilmiş olduğunu zannetmektedir ki inzibatî cezaları gösteren 26 inci madde
de sayılmaması bu zanm takviye etmekte ve idarî bir, mahiyette olduğunu göstermektedir. 

Buna nazaran 26 mcı maddedeki inzibatî cezaların tatbikından evvel 55 inci maddenin 
nazarı dikkate alınması meşrut olup 35 inci madde için kanunda bir sarahat mevcut olmaması
na ve Şurayı Devletin teşekkülünden beri 35 inci maddeye göre vekâletin tatbik ettiği karar
lardan Şurayı Devlete müracaat edilenler aynen tasdik edilip bu son Hayrettin Bey meselesinde 
de kanunun tefsir suretile 35 inci maddenin tatbiki için dahi 55 inci maddeyi nazarı itibare 
almak lüzumunun gösterilmesi ve sırf bu mütaleaya istinaden kararımızın nakzedilmesi 
vekâletçe tereddüdü mucip ve Şurayı Devletin bu tefsir salâhiyetini haiz olmadığı kanaatini 
tevlit ettiğinden keyfiyetin Meclisi Âlice bir karara raptı hususuna müsaade buyrulmasını arz 
ve istirham eylerim efendim. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekili 
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T. B. M. M. 
M. K- M.Encameni 

Karar M 5 
Esas M 3/420 22 - III - 1930 

Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni mazbatası 
YÜKSEK RİYASETE 

Aleyhinde inzibatî ve cezaî bir muameleyi müstelzim olmıyarak ve memurin kanununun 
35 inci maddesinde tasrih edilen şekle tamamen muvafık olarak yapılacak mecburî tahvillerde 
inzibatî cezalarda olduğu gibi kanunu mezkûrun 55 inci maddesi hükmüne tevfikan evvele
mirde alâkadar memura tebligat yapılarak cevap alındıktan sonramı karar ittihaz edileceği 
Sıhhiye Vekâletince tereddüdü mucip olduğundan meselenin tetkik ve bir karara raptı 
Başvekâletin 23-11-1930 tarih ve 6/644 numaralı tezkeresi ile talep edilmektedir.. 

Hususu mezkûr encümenimizce şu şekilde müzakere ve mütalaa edilmiştir. 
Memurların inzibatî cezaları Memurin Kanununun 26 inci maddesinde zikir ve tadat 

olunduktan sonra 55 inci maddesinde ittihamı mucip mevat memura tebliğ edilerek cevap 
alınmadan inzibat komisyonlarının karar ittihaz edemiyecekleri tasrih edilmektedir . Bundan 
başka olarak mecburî tahvil maddesi memur aleyhine inzibatî ve cözaî bir muameleyi müstelzim 
olmamak üzere halk tarafından vuku bulan ve dairei aidesi tarafından varit görülen şikâyet 
üzerine mahalline müfettiş veya muhakkik gönderilerek tahkik raporları üzerine badettetkik 
vaki şikâyet teeyyüt edince memurun rizasına bakılmıyarak inzibat komisvonlarının kararile 
tahvilin caiz olduğunu gösterir bir madde olduğu gibi mecburî tahvilin inzibatî cezalardan 
madut olmadığı bedihidir . Bu sebebe ve maddelerin vaziyet ve sarahatine binaen esbabı 
muhikka ve zaruriyeye tevafuk ettiğine badettetkik komisyonca kanaat hasıl olmak şartile 
memurun müdafaasının alınmasına lüzum yoktur. Maddeler kâfi derecede vuzuhu haiz olup 
tefsire mahal olmadığı ve Sıhhiye Vekâletinin noktai nazarının musip olduğu Encümenimizin 
müttefikan kanaati cümlesinden olduğunun arzile Yüksek Riyasete takdim kılındı. 

Memurin Kanunu Muvakkat En. Rs. M. M. Kâtip Âza Âza 
Tekirdağ Kayseri Konya Antalya 
M. Fayık A- Hilmi Ahmet Saki Vahit 

Âza Âza Âza 
Mardin Kayseri Yozgat 

Ali Rıza Dr. Bürhanettin S. Sırrı 



SİRA No 9 6 
Millî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi bütçesine 250 000 liralık 
munzam tahsisat verilmesine dair 5^ numaralı kanun lâyi-
hasile İdare Heyetinin, BüyüK Millet Meclisi 1929 senesi 
bütçesine 3 600 liralıK munzam tahsisat verilmesine dair 

m numaralı kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 22-3-930 
Sayı 6/884 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesine tahsisatı munzama olarak ( 250,000) lira ilâvesi hakkında 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19/3/930 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Fsbabı mucibe lâyihası 
Her sene iki defa celbedilmekte olan bir buçuk senelik efradın bu sene bir defa da ve 

mayıs ayı zarfında celp ve kıtata şevki zarurî görülmesine ve Avrupadan mübayea edilen 
bir çok mühimmatın mürettep mahallere nakli için 1929 malî senesi Millî Müdafaa Vekâleti 
bütçesinin 864 üncü nakliyat faslına mevzu tahsisatın ademi kifayesine binaen Ermistrong 
fabrikasından alman 150 000 isterlinden mütebaki meblağ karşılık ittihaz olunmak üzere 
250 000 lira tahsisatı munzamma ilâvesi muktazi görülerek merbut kanun lâyihası tanzim ve 
takdim kılınmıştır efendim. 

Hükümetin teklifi 
Kanun Lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa Vekâleti 1929 malî senesi bütçesinin 864 üncü nakliyat 
faslına 250,000 lira tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım icraya Maliye Vekili memurdur. 

19/111/930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhatıh «Ş. KayaSf. Br. T. Rüştü Ş. Saraeağlu 

İç t imada bulunmadı 

Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Cemal Hüsnü Recep Şakir Br. Refik 

Riyaseti delileye 
Elaziz Meb'usluğuna intihap edilen Ahmet Beyefendiye 1929 senesi için itası muktazi 

3 600 lira tahsisata ait olmak üzere atideki mevadı kanuniyenin kabulünü arz ve teklif ederiz. 
İdare Amiri İdare Amiri 

Şükrü Necip Ali 

İdare Heyetinin teklifi 
MADDE ı — 1929 senei maliyesi Meclis bütçesinin ikinci faslının birinci maddesine 

3 600 lira tahsisat zam ve ilâve edilmiştir. 
MADDE 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe Encümeninin tadili 
1929 senesi bütçesine tahsisatı munzama verilmesine ve münakale icrasına dair k&nun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1929 senesi Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin ( 864) üncü nakliyat 
faslına ( 250 000 ) lira tahsisatı munzama olarak ilâve edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — 1929 senesi Maliye Vekâleti bütçesinin ( 199 ) uncu tetkikatı maliye 
masrafı faslından. (3 600) lira tenzil edilerek Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci faslının 
ikinci âza tahsisatı maddesine nakledilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 24 - IH - 1930 

M 55 M' 
Esas M 1İ598 

2İ124 
Bütçe Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
1929 senesi Büyük Millet Meclisi ve Millî Müdafaa Vekâleti bütçelerine munzam tahsisat 
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verilmesine dair olup Encümenimize havale edilen İdare Amirlerinin kanun teklifleri ile 
bir adet kanun lâyihası ayrı ayrı tetkik ve müzakere olundu. 

Büyük Millet Meclisi bütçesine talep edilen 3 600 liralık munzam tahsisat bu kerre Elaziz 
Mebusluğuna intihap edilen Ahmet Beye verilecek tahsisat karşılığı olup bu tahsisatın Maliye 
Vekâleti bütçesinin 199 uncu faslından münakale suretile temini muvafık görülmüştür. 

(250 000) liralık munzam tahsisat ise lâyihaya merbut esbabı mucibede izah olunduğu üzere 
nakliyat tertibine,mevzu tahsisatın sene nihayetine kadar kifayet etmiyeceği dolayısile Millî 
Müdafaa Vekâletince istenildiği ve Ermistrong fabrikasından alınan mebaliğden bir kısmının bu 
munzam tahsisata karşılık gösterildiği anlaşılmış ve lâyiha teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Her iki teklif birleştirilmek suretile hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 
arzolunur. 

B. E. R. Rs. Vekili M. M. Kâ. 
İstanbul Bursa GaziAntep Aydın Bordur Bursa Erzurum 

Fuat Muhlis Remzi Mitat Vahit Ş. Lutfi fi. Aziz 

İsparta Maraş Niğde Yozgat Elaziz 
Mükerrem Behçet Faik S . Sırrı fi. Tahsin 





SIRA No 93 
Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım 
idaresinin 1926 senesi fevkalâde bütçe hesabı katisine mütedair mu
tabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/411, Aanadolu 
Bağdat Demiryolları veHaydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 
senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/4İ2 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezke-
relerile Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıh
tım İdaresinin 1926 senesi hesabı katisi hakkında 1/545 numaralı 

kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. C. 
Divanı Muhasebat 17 - II - 930 

Sayı 4251/81 
B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Anadolu - Bağdat Demiryolları veHaydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 senesi 
fevkalâde bütçe hesabı kafisine müteallik olarak tanzim edilen mutabakat beyannamesinin 
cedavili müteferriasile birlikte leffen takdim kılındığı arzolunur efendim hazretleri. 

D. M. Rs. Vekili 
Faik 

T. C. 
Divanı Muhasebat 17-11-1930 

Sayı 4250/80 
B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Anadolu - Bağdat ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 senesi hesabı kafisine 
{[müteallik olarak tanzim edilen mutabakat beyannamesinin cedavili müteferriasile birlikte leffen 
takdim kılındığı arzolunur efendim hazretleri. D. M. Rs. Vekili 

Faik 

T.C. 
Başvekâlet \\ -XII- 1929 

Muamelât Müdürlüğü. 
Şube 1 

Sayı 6/4465 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
_ Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 hesabı 

kafisi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4-XII-929 tarihli 
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içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihaları ile esbabı mucibe ve her iki 
bütçenin varidat ve masarifi ile merbutatı leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtlm İdaresinin 
1 9 2 6 senesi ( m a r t 9 2 6 ilâ gayei kânunuevvel 9 2 6 on aylık) hesabı 

kafis ine ait esbabı mucibe lâyihası 
Anadolu - Bağdat Demiryolları İdaresiyle Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 

senesi (mart 926 ilâ gayei kânunuevvel 926 on aylık)hesabı umumisi, hesabı kat'î cetvellerile 
birlikte mefbuten arz ve takdim kılınmıştır. 

Tetkik ve mütaleasmdan dahi müsteban olacağı veçhile mezkûr hesabat 1926 senesi 
bütçe kanununun birinci maddesi mucibince 1926 senesi martından kânunuevvel gayesine 
kadar on aylık hidemat ve tahsisatı ihtiva etmektedir. 

Anadolu - Bağdat Demiryollarının 1926 senesi on aylık bütçesi biri adî diğeri fevkalâde 
olmak üzere iki kısımdan mürekkep idi. Bu kısımlardan adi bütçe ( 5 693 390 ) Hra olarak 
tayin edilmiş ve varidat muhammenatı da (7 968 000) Hra olarak tahmin edilmiştir. 

Sene mezkûre zarfındaki nakliyat tahminden fazla zuhur etmiş ve binnetice varidatı umumiye 
muhammenattan (577 596) lira 19 kuruş fazlasile (8 545 596) Hra (19) kuruş olarak tahakkuk 
ve tahsil edilmiş ve buna ait müfredat (A) cetvelinde gösterilmiştir. 

Tahsisata gelince; evvelce de arzedildiği veçhile mezkûr sene tahsisatı adiyesi merbut ( B ) 
cetvelinde gösterildiği veçhile (5 693 390) liradan ibarettir 

Mezkûr sene bütçe kanununun 9 uncu maddesi mucibince fasıl yekûnunu tecavüz etmemek 
şartile bütçe mevadı beyninde münakalat icrasına Meclisi İdare salâhiyettar olduğundan senesi 
içinde görülen lüzum ve zarurete binaen yapılan münakalât mezkûr cetvelin kısmı mahsusunda 
gösterilmiş ve bundan maada senesi zarfında vukubulan tediyat ile gayri ezsarf bakiye kalan 
mebaliğ sütunu mahsuslarında irae edilmiştir. 

Bu hesabı kafiye göre masarifin heyeti umumiyesi ( 5 310 905 Hra ( 41 ) kuruş olup 
buna nazaran mezkûr sene tahsisatından ( 382 484 ) lira ( 59 ) kuruşun tasarruf edildiği 
anlaşılmıştır. 

Fevkalâde bütçe tahsilat ve tahsisatına gelince; 1926 senesi fevkalâde bütçe tahsisatı merbut 
(D) cetvelinde gösterildiği veçhile ( 5 890 000 ) Hra olarak tahmin edilmiştir. Karşılığı da 
( 1 400 000 ) lirası 1340 ve 1341 seneleri Nafia bütçelerine mevzu tahsisat bakiyesi ve 
( 1 574 610 ) lirası da idarenin 1926 senesi varidat fazlası olarak ceman ( 2 974 610 ) 
lira olarak tahmin edilmiş olup merbut cetvellerin ( C ) kısmında gösterilmiştir. 

Berveçhi maruz 1340, 1341 seneleri Nafia bütçelerine mevzu tahsisat bakiyesi ( 13 366 ) 
lira ( 17 ) kuruş noksanile tahsil edilmiş olduğu halde mezkûr sene varidatı fazlası tahminin 
pek çok fevkinde ve hemen bir misli fazlasile zuhur ederek binnetice ( 2 974 610 ) Hra mu-
hammenata mukabil ( 4 575 666 ) Hra ( 5 ) kuruş tahsilat vuku bulmuştur. Binaenaleyh mez
kûr sene muhammenatı umumiyei kafiyesi için olup muhasebei umumiye kanununun mevadı 
mahsusasına tevfikan biri adî, diğeri fevkalâde bütçemize ait iki kıfa kanun lâyihası tanzim 
ve takdim kılınmıştır, 
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T. B.M. M. 
Di. Mu. Encümeni 

Esas M° 1 '545,31411,3/412 
Karar M XIII x 

Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
YÜKSEK RİYASETE 

Anadolu-Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 malî senesi 
âdi ve fevkalâde bütçe hesabı kafileri hakkında Başvekâleti Celilenin i l Kânunuevvel 1929 
tarihli ve 6/4465 numaralı tezkerelerile teklif olunan kanun lâyihaları Divanı Muhasebat 
Riyasetinin 2 şubat 1930 tarih ve 80,81 numaralı iki kıt'a tezkeresile mürsel mutabakat 
beyannameleri le birlikte müzakere ve cetveller üzerinde tetkikat ifa olundu. 

Âdi bütçeye ait lâyihai kanuniye ile merbutu cetvelin muhteviyatı mutabakat beyannamesine 
muvafık görülmüş ve şeklen bazı tadilât icra edilerek kabul edilmiştir . 

Fevkalâde bütçeye ait kanun lâyihasının birinci ve ikinci maddelerinde murakkam varidat 
ve sarfiyat miktarları mutabakat beyannamesine muvafık görülmüş ve aynen ipka edilmiştir. 
Ancak kanun lâyihasının üçüncü maddesinde 1341-1925 hesabı kat'î kanunu ile 1926 senesi 
iptidasına devrolunan ( \ 648 470 ) üra (14 ) kuruş nazarı dikkate alınmış ve 1926 senesi 
fevkalâde bütçesile verilen (5 890 000 J Ura tahsisattan sarfiyat miktarı olan (5 677 358 ) 
lira (93) kuruşun hini tenzilinde ( 10 000 ) lira sehiv vaki olmuş ve bu suretle 507 numaralı 
kanun mucibince âti seneye devri lâzımgelen tahsisat bakiyesi ( l 658 470 ) lira (14) kuruş 
nöksanile (202 641 ) lira (7) kuruş gösterilmiş olduğundan işbu maddede murakkam meblâğ 
( 1 861 111 ) lira (21) kuruş olarak tadil ve dört ve beşinci maddeler kabul edilmiştir . 

* Keyfiyet heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 
Rs. M.M. Kâ. Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

/. Hakkı Kâzım Hüsnü M. Ali Ali Şefik Yusuf Arif Hüseyin 

Hükümetin teklifi 

Anadolu-Bağdat Demir yolları ye Haydarpa
şa liman ve rıhtım idaresinin 1926 malî senesi 
fevkalâde bütçe hesabı kafisi kanun lâyihası 

MADDE İ —Anadolu - Bağdat Demir yollan 
ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 
1926senesi martından kânunu evvel sonuna kadar 
on aylık fevkalâde bütçesi varidat karşıkğı 
(C) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere 
(4575666) lira (5) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkur idarenin ayni sene 
favkalâde masarifi (D) işaretli cetvelde göste
rildiği veçhile (5677358) lira (93) kuruştur. 

MADDE 3••'— Tahsisattan senesi zarfında 
sarf ohtnmıyan (202641) lira (7) kuruş kanunu 
mahsusuna^ tevfikan 1927 senesine devredil
miştir. 

MAPDE.4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir; 

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Divanı Muhasebat Encümeninin 
tadili 

Anadolu - Bağdat Demir yolları ve Haydarpaşa 
liman ve rıhtım idaresinin 1926 malî senesi 
fevkalâdg bütçe hesabı kafisi kanun lâyihası 

MADDE 1 — Anadolu-Bağdat Demir 
yolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idare
sinin 1926 malî senesi fevkalâde bütçe vari
datı merbut (A) cetvelinde gösterildiği üzere 
(4 575 66^ ) lira (5 ) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr İdarenin ayni sene 
fevkalâde masarifi merbut (£) cetvelinde göste
rildiği üzere ( 5 677 358 ) lira (93) kuruştur.. 

MADDE 3 — ( B ) cetvelinin sütunu mah
susunda gösterildiği üzere atî seneye devri 
meşrut tahsisat miktarı (1 861 111) lira 
(21 ) kuruştur 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDD 5 — İşbu kanun ahkâmını icraya 
Nafıa Vekili memurdur.. 



(A) Cetveli 
Anadolu - Bağdat Demir Yalları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin fevkalade bütçeye 

ait 926 varidat hesabı kati cetveli 

F. Varidatın nev'i 

1340 ve 1341 seneleri Nafıa bütçelerine mevzu 
tahsisat bakiyesi 
İdarenin 926 senesi fazla varidatı 

Yekûn 

926 senesi bütçe
sinde yazılı olan 

muhmmenat 
L. K. 

1 400 000 0 
1 574 610 0 
2 974 610 0 

Senesi zarfında 
tahsil olunan 

L. K. 

1 386 633 83 
3 189 032 22 
4 575 666 5 

( B ) Cetveli 
Anadolu - Bağdat demir yolları-ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin fevkalade bütçesine 

ait 1926 senesi masraf hesabı kaVi cetveli 
Atî seneye devr̂  
olunan tahsisat 

bakiyesi 
Lira K. F. Muhassasât 

Tahsisat 
Lira 

Masarif 7 538 470 

K. 

14 

Tediyat 
Eira 

5 677 358 

K. 

93 1 861 111 21 

Hükümetin teklifi 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 
Liman ve rıhtım idaresinin 1926 senesi adî 

bütçe hesabı kat'î kanun lâyihası 
MADDE 1 — Anadolu - Bağdat Demir 

yolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idare
sinin 1926 malî senesi martından kânunu 
evveli gayesine kadar ıo aylık varidatı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (8,545,596) 
lira (19) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene 
masarifi (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu 
veçhile (5,310,905 ) lira (41) kuruştur. • 

MADDE 3 — 1926 senesi içinde sarf 
edilmiyen (3^2,484) İha (59) kuruşluk mu
hassasât bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Divanı Muhasebat Encümeninin 
tadili 

Anadolu-Bağdat demir Yollan ve Haydarpaşa 
liman ve rihtım idaresinin 1926 malî senesi 

hesabı hafisi kanun lâyihası 
MADDE 1 — Anadolu-Bağdat Demir Yolları 

ve Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1926 
malî senesi varidatı merbut (A) cetvelinde gös
terildiği üzere (8545596) lira (19) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene 
masarifi merbut (B) cetvelinde gösterildiği 
üzere (5 310 905) lira (41) kuruştur*. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfedilmeyip 
(B) cetvelinin sütunu mahsusunda gösterilen 
(382 484) lira 59 kuruş iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — İşbu kanun ahkâmını icraya 
Nafıa Vekili memurdur. 



(A) Cetveli 
Ânâdöİu- âağdat Deniiryollan ve Haydarpaşa liman ve rıhtım İdaresinin 926 senesi varidat 

hesabı kati cetveli 

F. 
1 

2 

3 

4 

5 

M. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
İ İ 

Varidatın nev'i 
Yolcu 
Ağırlık 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Tahmil ve tahliye 
Arziye 

antariye 
Birinci faslın yekûnu 

Tatili edevat 
Zabıta cezası 
İşletme cezası 
Bedeli icar 
Eşcarı müsmire satışı 

ksılatı mütenevvia 

İkinci faslın yekûnu 
Sıhhiye tevkif atı 

Üçüncü faslın yekûnu 

Derince limanı 
Dördüncü faslın yekûnu 

Haydarpaşa liman ve rıhtım varidatı 
Palamar 
Rıhtım 
Tahmil ve tahliye 
Demiryolu ücreti 
Kantariye 
Arziye 
Varidatı muhtelife 
Bedeli icar 
Su satışı 
Seyri sefain ve duba icarı 
Elektirik satışı 

Beşinci faslın yekûnu 

Yekûnu Umumî 

Bütçede mürakkam 
olan miktarı muham-

menat 
Lira K. 

2 879 150 
101 000 
209 400 

4 155 400 
59 150 

3 300 
15 000 

7 422 400 
21 100 

2 300 
4 000 
3 400 
1 250 

23 750 

55 800 
58 300 
58 300 ~~ 
55 000 ~~ 
55 000 

10 800 
125 000 
142 600 

7 ?500 
20 000 
10 000 

650 
20 000 

1 650 
12 500 
25 800 

376 500 

7 968 000 

Senesi zarfında tah
sil olunan 
Lira 

2 882 
126 
317 

4 409 

219 
379 
456 
163 

55 621 
1 

28 
7 820 

21 
3 
4 
3 

75 

109 

ÎT 
71_ 
51 
51 

547 
106 
495 

~227 
604 
790 
428 
778 
971 

801 
J322 
622 

^ 9 5 
395 

14 526 
128 612 
184 072 

' 34 415 
34 
20 

3 
19 

2 

751 
769 
703 
809 
665 

16 027 
32 

492 

8 545 

928 
280 

~596 

K. 
82 
91 
58 
01 
86 
97 
50 
65 
78 
56 
61 
99 
08 
57 

59 
72 
72 
72 
72 

08 
08 
07 
2i 
21 
13 
46 
95 
18 
48 
66 
51 

19 



(B) Cetveli 
Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1926 senesi 

masraf hesabı kafi cetveli 
İptal olunan 

Tahsisat Tediyat tahsisat 
F Muhassasat Lira K. Lira K< Lira K. 
7 Maaşat, ücürat yevmiye- 2 554 590 . 2 329 838 73 224 751 27 

ler, aidat ve ikramiyeler 
2 Masarif 3 126 300 2 974 962 04 151 337 96 
3 Masarifi mütenevvİa 12 500 6 104 64 6 395 36 

Yekûn 5 693 390 5 310 905 41 382 484 59 



SİRA Ng 9 2 
Demir yolları İnşaat ve İşletme Umum Müdürlüğünün 1926 senesi 
hesabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/414 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresHe 
Mülga Devlet Demiryolları inşaat ve İşletme Müdüriyeti Umumiyesi
nin 1926 senesi hesabı katisi hakkında 1/538 numaralı kanun lâyihası 

ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. C. 
Divanı Muhasebat + 

Sayı 4252/82 . 1 7 - 2 - 1 9 3 0 

B. M. M, Riyaseti Celileşine 
Demir Yolları İnşaat ve İşletme Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesi hesabı kafisine 

müteallik olarak tanzim edilen mutabakat beyannamesinin cedavili müteferriasile birlikte leffçn 
takdim kılındığı arzolunur efendim hazretleri. 

D. M. 
Reis vekili 

Faik 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube i 
Sayı d/4304 30-11-1939 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Mülga Devlet Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 senesine ait 

Nafıa Vekâletinden gönderilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 20/11/929 tarihli içtimaında YÜKsek 
Meclise arzı kararlaştırılan hesabı kat'î kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile ve merbutu 
cetveller birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin İşarına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Mülga Demiryolları İnşaat ve İşletme Umum Müdürlüğünün 1926 senesi hesabı kafisine 

ait kanun lâyihası leffen takdim kılınmıştır. , 
Kanun lâyihasının birinci maddesi kavanini mahsusasına tevfikan tahsil olunan varidat ile 

bütçeden muavenet suretiîe alınan mebaliğin yekûnunu göstermekte olup « 13 487 245 44 » 
on üç milyon dörtyüz seksen yedi bin ikiyüz kırk beş lira kırk dört kuruştur. 
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Bütçeye mevzu muhammen miktara nazaran işletme hasılatı tahminden epi noksan zuhur 

etmiş, mütenevvi hasılat ve sıhhiye tevkifatında ise tezayüt görülmüştür. Varidatın hatlar 
itibarile müfredatım gösteren bir kıt'a varidat cetveli ayrıca 1 M tahtında işbu kanun lâyihasına 
raptedilmiştir. 

Mülga İşletme ve İnşaat İdaresinin 1926 malî senesi masrafı merbut (B) cetvelinde 
gösterildiği gibi « 12 956 908 24 » on iki milyon dokuz yüz elli altı bin dokuz yüz sekiz 
lira yirmi dört kuruştan ibarettir. 

İşbu masarifin taallûk ettiği fusul ve mevat itibarile müfredatı lâyihaya merbut III numa
ralı cetvelde irae edilmiş olup ayrıca II numaralı cetvelde de gerek muvazene kanunu ve ge
rekse munzam tahsisat kanunlarile verilen muhassasat ile senesi zarfında yapılan münakalât 
alelmüfredat gösterilmiştir. Ayrıca IV numaralı cetvelde de malî sene zarfında hatlar itibarile 
yapılan masarifin miktar ve envai irae edilmiştir. 

Cetvellerin tetkikinden de müsteban olacağı veçhile mülga işletme ve inşaat umum mü
dürlüğüne mevdu işlerin kavanini mahsusasile verilen muhassasat dairesinde ifa ve ikmali için 
mesai sarfedilmiş ve tahsisatın bilâ lüzum imhasına meydan verilmemiştir. 

Kavanini mahsusasına tevfikan sinini atiyeye devri icap eden muhassasat (B) cetvelinin 
sütunu mahsusunda irae edilmiş ve kanun lâyihasının (3) üncü maddesinde zikredildiği 
veçhile bu muhassasatın miktarı «ı,074;263,» bir milyon yetmiş dört bin iki yüz altmış 
üç lira «53» elli üç kuruştan ibaret bulunmuştur. 

Senesi zarfında sarfına lüzum kalmayıp imhası lâzımgelen muhassasat ise «815 366 40 » 
sekiz yüz on beş bin üç yüz altmış altı lira kırk kuruş olup kanun lâyihasının (4) üncü 
maddesinde zikredilmiştir. 

Malî sene zarfındaki muamelâtı hesabiyeyi natık umumî mizanın bir sureti V numara 
tahtında kanun lâyihasına raptedilmiştir efendim. 

T. B. M. M. 
Di. Mh. Encümeni 13 - III- 1930 
Esas M 1/538, 3/414 . 
Kara JV? XII 

Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
VÜKSEK REİSLİĞE 

Demiryollar İnşaat ve İşletme Umum Müdürlüğünün 1926 malî senesi hesabı kafisi hakk
ında Başvekâleti edilenin 30 T. sani 929 tarihli ve 6/4304 numaralı tezkeresile teklif olunan 
kanun lâyihası Divanı Muhasebat Riyasetinin 17 şubat 930 tarih ve 4225/82 numaralı tezke-
resile gönderilen mutabakat beyannamesile birlikte müzakere ve cetveller üzerinde tetkikat 
ifa olundu. 

Kanun lâyihasında murakkam varidat ve sayrfiyat ve iptal ve atî seneye devri lâzım gelen 
tahsisat bakiyeleri mutabakat beyannamesine muvafık görülmüş olduğundan aynen kabul 
edilmiştir. 

Divanı Muhasebatın mutabakat beyannamesinde zikrolunduğu veçhile varidat maddelere 
tefrik edilmeksizin kaydedilmiş olduğundan atî senelerde muhasebei umumiye kanunu ahkâ
mına tevfiki muamele olunması ve 340 senesi muvazenei umumiye kanununun28 inci maddesi 
ile 814 numaralı kanun ahkâmına riayet olunmayarak veresiye nakliyat yapıldığı anlaşıldığından 
ahkâmı kanuniyenin temamii muhafazası ve bakayanın takip ve tahsili ve Samsun-Sivas hattı için 
mubayaa edilen çimentoların mevzu olduğu altmış üç bin çuvaldan kırk üç bin adedinin zayi 
edilmesi ve yirmi bin adedinin de muayyen müddet zarfında müteahhitlerine iade edilmemesi 
yüzünden idarenin (18900) lira tazminat vermesine sebebiyet vermiş olanların meydana çıkarı-
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larak bu paranın kendilerinden tahsil ve istifa 
celbi encümenimizce şayanı temenni görülmüşl 

Keyfiyet Hey'eti Umumiyenin nazarı tasvit 
Reis M, M. Kâtip Âza 

Is. Hakkı Kâzım Hüsnü Ali 

Hükümeti» teklifi 
Mülga Demiryolları İnşaat ve İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1926 malî senesi hesabı kafi 

kanunu lâyihası 
MADDE 1 — Mülga Demiryolları İnşaat 

ve İşletme Umum Müdürlüğünün 1926 malî 
senesi umum varidatı merbut (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere (13 487 245) lira ( 44) 
kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr umum müdürlüğün 
ayni sene masarifi (B) işaretli cetvelde yazılı 
olduğu veçhile ( 12 956 908) lira ( 2 4 ) 
kuruştur. 

MADDE 3 — (B) Cetvelinin sütunu 
mahsusunda gösterildiği veçhile kavanini mah-
susasına tebean senei atiyeye devri meşrut 
tahsisat mikdarı (1 074 263) lira (53) kuruş
tan ibarettir. 

MADDE 4 — 1926 senesi içinde sarfedil-
miyen (815 366 ) lira ( 40 ) kuruş imha 
olunmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Nafıa 
Vekili memurdur. 

edilmesi hususunda Hükümetin nazarı dikkatinin 
ür. 
ine arzolunur. 

Aza Âza Âza Âza Âza 
. Ali Şefik Yusuf Hüseyin Arif " 

* c «e. •<?-•«-

Divanı Muhasebat 
Encümeninin tadili 

Mülga Demiryollar İnşaat ve İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1926 malî senesi hesabı kafisi 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Demiryollar İnşaat ve İşlet

me Umum Müdürlüğünün 1926 malî senesi 
varidatı merbut (A) cetvelinde gösterildiği 
üzere ( 13 487 245 ) lira ( 24 ) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene 
masarifi merbut ( B ) cetvelinde gösterildiği 
üzere ( 12 956 908 ) lira ( 44 ) kuruştur. 

MADDE 3 — ( B) cetvelinin sütunu mah
susunda gösterildiği üzere atî seneye devri 
meşrut tahsisat miktarı ( \ o74 263 ) lira 
( 53 ) kuruştur. 

MADDE 4 — Tahsisattan sarfolunamayıp 
(B) cetvelinde gösterilen (815 366 ) üra 
( 40 ) kuruş iptal olunmuştur. 

MADDE 5 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir.. 

MADDE 6 — İşbu kanunun ahkâmını 
icraya Nafıa Vekili memurdur. 



(A> Cetveli 
Demir Yollar İnşaat ve İşletme Müdüriyeti Umumiyesinin 926 varidat hesabı kafisi 

Bütçede murakkam 

M. Varidatın nev'i 

İşletme hasılatı 
Hasılatı müteferrika 
Sıhhiye tevkıfatı 
Muvazenei umumiyeden nıuhassas mebaliğ 

Yekûn 

olan miktarı 
muhammenat 
Lira K. 

1 099 600 
11 560 
21 200 

9 750 000 
10 882 360 

Senesi zarfında 
tahsil olunan 

Lira K. 

623 884 05 
141 122 12 

32 801 
12 689 438 27 
13 487 245 44 

•-==$»= 

(B) Cetveli 
Di 

• 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

emir yollar inşaat ve işletme Müdiriyeti Umumiyesinin 926 senesi masraf hesabı kafi cetveli 

Muhassasat 

Ücret, yevmiye, ikramiye. 
İşletme masarifi 
İşletme hasılatından hazinei 
maliyeye tediyesi lâzım gelen 
Ücret ve ikramiye 
inşaat masarifi 
Masarifi mütenevvia 

Yekûn 

Tahsisat 

Lira K. 

1019645 00 
1040692 19 

1000000 00 
748655 00 

11017011 98 
20534 00 

14846538 17 

Tediyat 

Lira 

912736 
734730 

600000 
520551 

10170852 
18037 

12956908 

K. 
91 
72 

00 
14 
31 
16 
24 

Ati seneye dev-
rolunan tahsisat İptal olunan 

bakiyesi tahsisat 

Lira K. Lira K. 
106908 09 
305961 47 

400000 00 
228103 86 
846159 67 

2496 84 
1074263 53 815366 40 



SIRA NQ 88 
Maaş kanununun bazı maddelerinin tefsirine dair jk numa -
ralr Başvekâlet tezkeresi ve Dahilye Encümeni Riyaseti 

tezkeresile Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı 6-814 ' 27 - II - 929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1108 numaralı maaş kanununun bazı maddelerinin tefsirine dair Millî Müdafaa Vekâletinden 

yazılan 18-11-929 tarih ve 1908-506 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır. 
Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulması rica olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

i 

Millî Müdafaa Vekâletinin 18-H-929 tarih ve 1608/306 numaralı 
tezkeresi suretidir 

1108 numaralı maaş kanununun askerî ve mülkî ahkâmı muhtevi bulunmasına binaen 
mevkii meriyete vazolunan 2-7-1927 tarihinden itibaren ordu mensubini hakkında da 
tatbikına emir verdirilmişti. Şimdiye kadar cereyan eden tatbikat neticesinde ciheti askeriyenin 
bazı hususî ve müstesna vaziyetlerile telif edilr.ıiyen bazı ahkâmının ciheti askeriyece tatbik 
olunup olunmiyacağı muhtacı tefsir görülmüştür. Şöyleki: 

Kanunun ikinci maddesinde yeniden veya naklen bir mahalle tayin olunan memurlar memu
riyetlerinin tebliği tarihinden itibaren azamî on beş gün zarfında o mahalle hareket etmeğe mec
burdurlar. Bu maddenin fıkrai ahiresinde her ne sebeple olursa olsun muayyen müddette 
mahalli memuriyetine muvasalat etmiyenlere yolda geçen fazla günler için maaş verilmez. 
Dördüncü maddesinde dahi on beş gün zarfında memuriyeti mahalline gitmiyen memurlara 
sabık vazifelerinden infikâkleri tarihi ile yeni vazifelerine başladıkları tarih arasında maaş 
verilmemek şartile on beş gün daha mühlet itası caizdir. Bu ikinci on beş gün zarfında dahi 
hastalık gibi bir mazerete müstenit olmaksızın memuriyeti mahalline gitmiyenler müstafa 
oddolunur diye muharrerdir . 

Kanunun tatbikatına göre tahvili memuriyet eden bir zabit emrini tebellüğ ettikten sonra 
on beş gün zarfında her ne sebeple olursa olsun muayyen müddette kıt'asına iltihak etmediği 
takdirde yeni kıt'asına iltihakına kadar maaştan mahrum kalması iktiza etmektedir. Vakıa tayin 
olunanların bilâlüzum şurada, burada vakit geçirerek kıt'alanna geç iltihak etmeleri katiyen 
iltizam edilemez. Fakat her hangi bir zabit tahvil emrini aldıktan sonra mahalli memuriyetlerine 
hareket edecekleri sırada hasbelbeşeriye kendisinin veyahut efradı ailesinden birinin hastalanması 
ve yahut gayet mühim ve mübrem bir aile işi zaruretile mezuniyet istihsal etmek ve yahut 
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hareket ettikten sonra esnayi rahta hastalanarak hastanelere yatmak mecburiyetine düşenlere 
maaş kanununun şekli zahirisine ve lâfız ve ibare mefadına tabi ve müncezip kalarak maaş 
verilmemesi hiç bir suretle karini adli nısfet görülmemektedir. 

Binaenaleyh kanunun üçüncü maddesi mezuniyetin istimali sırasında tahvili memuriyet 
edenlere mezuniyetlerinin hitamına kadar maaş itasını tecviz etmekte olmasına ve tahvili me
muriyet emrini tebellüğ etmeden mezuniyet almış olanlarla emrini tebellüğ ettikten sonra mezun 
olanlar arasında mahiyeten bir fark olmıyacağır.a nazaran tahvil emrini aldıktan sonra mezuniyet 
almış ve yahut yolda iken hastalanarak hastanelere yatmış olanların dahi mezuniyet ve tedavi 
müddetlerince maaşlarının tesviyesi muvafıkı madelet olur. 

Maaş kanununun on yedinci maddesinde vazife ve memuriyetlerine müteallik hususattan 
dolayı işten el çektirilen memurinin maaşları kat olunur. Tahkikat veya muhakeme ve yahut 
men'i muhakeme ve yahut beraet ve yahut ademi mesuliyet kararı alırlarsa maaşları kat olun
duğu tarihten itibaren tam ve tahsisatı fevkalâdeleri nısıf olarak verilir, muhakeme neticesinde 
mahkûm olanlara işten el çektirildiği tarihten itibaren bir şey verilmez. 

On sekizinci maddede vezaifi mevdualarına müteallik hususatın gayri ceraimden dolayi tahtı 
muhakemeye alman memurların gayri mevkuf olarak muhakemeleri icra edildiği takdirde 
vazifeye devamları müddetince maaş ve tahsisatları tam olarak verilir. Mevkuf olanlar beraet 
dahi etseler mevkuf bulundukları zaman için kendilerine bir şey verilmez diye muharrerdir. 

Müstagnii arz olduğu üzere zabitan ve mensubini askeriyenin nisbetleri kat edildikçe sıfatı 
askeriyelerini muhafaza etmekle beraber vazifei Tesmiyelerinden tebaüt eylemelerini müteakip 
başka bir işle de iştigal edemiyerek her an emre. amade bir vaziyette bulunmak mecburiyetinde 
olmalarına ve mumaileyhimin ve ailelerinin infakı devletin tahtı zıman ve tekeffülünde bulun
duğuna binaen açığa çıkarılıp tahtı muhakemeye alınanların neticei muhakemelerine kadar 
büsbütün marştan mahrumiyetleri manen ve maddeten şayanı teceviz olmadığı cihetle orduda 
ötedenberi meri ve müteamil olduğu veçhile yalnız ihtilas ve irtikâp gibi ef'ale mütecasir 
olanların neticei muhakemeye kadar maaşlarının verilmiyerek bundan başka gerek vazifei 
askeriyeden ve gerek ceraimi adiye ve şahsiyeden mütevellit bulunsun açığa çıkarılıp Divanı 
Harbe tevdi olunan zabitan ve mensubini askeriyenin neticei muhakemelerine kadar gayri müstah
dem bulunduklarına göre nısıf maaş ve nısıf tahsisat itası ve neticei muhakemede cezayi naktiye 
veya muayyen bir müddetle hapse mahkûm olanlarada yalnız mevkuf ve mahpusiyetleri müddetince 
maaşları verilmeyip bu müddet haricinde bir mahalle tayinlerine kadar geçecek müddet için de 
keza nısıf maaş ve nısıf tahsisat verilmesini vekâlet acizi pek lüzumlu ve zarurîfaddetmektedir, 

Maruzatı mebsutai acizanemin Meclisi Âlice tefsiren halli esbabının istikmaline müsaadei 
fahimanelerinin şayan buyurulması istirham olunur efendim. 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 14-XII-1929 
Karar j\? 6 
Esas „V 3/248 

Dahiliye Encümeni Riyaseti tezkeresi 
MALİYE ENCÜMENİ REİSLİĞİNE 

1103 numaralı maaş kanununun bazı maddelerinin tefsiri talebini mutazammın tezkerenin 
Encümeninize sunulması kararlaştırılmıştır. Bu tezkereye ekli olarak takdim olunur efendim. 

Dahiliye En. Reisi namına 
M. M. 
Malatya 

A. Mııttalip 
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T. B M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar M- 14 12-1-1930 
Esas Au 

Maliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK KEİSLİÖE 

1108 numaralı maaş kanununun mülkî ve askerî ahkâmı muhtevi bulunmasına binaen mevkii 
meriyete vazolunduğu 2-VII-927 tarihinden itibaren ordu mensubini hakkında tatbikine başlan-
mışjsede ciheti askeriyenin bazı hususî ve müstesna vaziyetlerile telifi, mümkün olmiyan bazı 
ahkâmı tatbikat neticesinde tebarüz etmiş olduğundan mezkûr kanunun bazı maddelerinin ciheti 
askeriyeye tatbik edilip edilmiyeceği muhtacı tefsir görülerek Yüksek Meclisin bu baptaki 
mütaleası sorulmaktadır. 

Muhtacı tefsir görülen maddeler şunlardır: 
Kanunun ikinci maddesinde yeniden veya naklen bir mahalle tayin olunan memurlar, memu

riyetlerinin tebliği tarihinden itibaren azamî on beş gün zarfında o mahalle hareket etmeğe 
mecburdurlar. 

Fıkraı ahiresinde her ne sebeple olursa olsun muayyen müddette mahalli memuriyetine 
muvasalat etmiyenlere yolda geçen fazla günler için maaş verilmez. 

Dördüncü maddesinde dahi on beş gün zarfında memuriyeti mahalline gitmiyen memurlara 
sabık vazifelerinden infikâkleri tarihi ile yeni vazifelerine başladıkları tarih arasında maaş veril
memek şartile on beş gün daha mühlet itası caizdir. Bu ikinci on beş gün zarfında dahi has
talık gibi bir mazerete müstenit olmaksızın memuriyeti mahalline gitmiyenler müstafa addolunur 
diye muharrerdir. 

Maliye ve Millî Müdafaa Vekilleri Beyefendiler de hazır olduğu halde keyfiyet tetkik ve müza
kere olundu. 

Maddelerin sarahati kâfiyeyi ihtiva eden şekilde muharrer olmasından keyfiyetin tefsir 
mevzuu olmadığına encümence karar verildikten sonra yukardaki maddelerin tatbikat sahasında 
askerlere şumuli muvafık ve mümkün olup olmadığı şekli tetkik olundu. Ordu mensubininin 
hususî vaziyetleri kavanini mahsusa ile muayyen ve mazbut bulunmakta olduğundan müstesna 
vazıyetlerine ahenkdar olarak maaş kanununa berveçhi, ati mevadın tezyili muvafık görülerek 
bermucibi havale Bütçe Encümenine takdim olunur. 

Ma- E- R- Na. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
M. M. Ankara İçel Kocaeli 
/hsm İhsan A. Hilmi Sami Emin R. Saffet 

Âza Âza 
Trabzon Kırklareli 

Şefik Şevket 

T. B. M. m 
Bütçe Encümen 

M 52 M. 
Esas M 3/248 

Bütçe Encümeni 
Ji 52 M. 18-III-1930 

Bütçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Maaş kanununun bazı maddelerinin tefsirine dair Dahiliye, Maliye ve Bütçe Encümenlerine 
havale edilen Başvekâlet tezkeresi Dahiliye ve Maliye Encümenlerinin mazbatalarile birlikte 
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encümenimize tevdi kılınmakla Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri Beyler hazır oldukfc halde 
tetkik ve müzakere edildi: 

Millî Müdafaa Vekâleti tezkeresinde: 
1 - Tahvil emrini alıpta şahsî veya ailevî bir mazeret dolayisile yeni kıt'asına iltihak ede

meyenlerin mazeretleri kabul olunarak müddet on beş günü geçse de mezuniyetleri devam 
ettikçe maaş alabilmeleri msfet icabı bulunduğu ve netekim mezuniyet aldıktan sonra memuri
yeti tahvil edenlere mezuniyetleri bitinceye kadar maaş verildiği, 

2 - Nisbetleri kat edilmeyen zabitlerle, askerî memurlar askerî sıfatlarını muhafaza ettiklerî 
her an emre amade bulundukları ve bunların ve ailelerinin infakı Devletin zımanı altında. 
olduğu cihetle açığa çıkarılıp muhakeme altına alınanların muhakeme neticesine kadar büsbütüm 
maaştan mahrumiyetleri manen ve maddeten caiz görülmediği ve ötedenberi ordu teamülüne: 
göre bunlara nısıf maaş ve nısıf tahsisat verilmek icap ettiği, 

Mütaleası ileri sürülerek tefsir istenilmektedir., 
Maliye Encümeni: 
Millî Müdafaa Vekaletinin bahsettiği meselelerin tefsirle halli kabil olmadığı, zabitlerle as£eri! 

memurlara da şamil bulunan maaş kanununun askerlik hususiyetine göre kısmen tadili l to® 
geldiği neticesine vararak maaş kanununa müzeyyl olmak üzere bir lâyiha teklif etmektedir. 

Gerek Millî Müdafaa Vekilliğinin ve gerekse Maliye Encümeninin fikirlerine esas itibarile 
iştirak eden Encümenimiz Millî Müdafaa Vekilliğinin temas ettiği mes'elelerle Maliye Encümeninin 
teklif ettiği müzeyyel maddeleri, maaş, kanununun diğer hükümleri ve askerlik teamüllerile 
karşılaştırılarak aşağıdaki neticeleri tespit etmiştir : 

1 - Tahvil emrini almış bulunduğu halde muayyen müddet zarfında kıtasına iltihak etmemek 
hususunda mülkiye memurlarıyla askerleri tefrik etmekte bir sebep görülememiştir. Maaş 
kanununun hükmü tahvil münasebetile memurların şurada burada kalmaları itiyadına mani 
olmak için hassatan konulmuştur . 

2 - Maaş kanununun dördüncü maddesinin son fıkrasındaki ( müstafi addolunur ) kaydı, 
Devlet menfaati namına zabitlerin ve askerî memurların tabi bulunması icap eden esaslara 
münafi olduğundan askerlerin bu kayıttan istisnası muvafıktır . 

3 - İhtilas ve irtikâptan başka vazifelerine müteallik hususattan dolayı muhakeme edilmek 
üzere açığa çıkarılan zabitlerle askerî memurların Millî Müdafaa Vekâleti tezkeresinde gösterilen 
sebepler dolayisile muhakeme neticesine kadar yarım maaş alması muvafık görülmüştür . 

Bunlar muhakeme neticesinde beraet etseler de mülkiye memurlarının beraet ettikleri 
takdirde alabilecekleri miktarı zaten almış bulunacaklarından bu miktarla iktifa icap eylemekte
dir. Bu sebeple Maliye Encümeninin teklifinde görülen ( neticei muhakemede hüküm müeddasına 
göre muamele yapılır. ) kaydı çıkarılmıştır. 

4 - İhtilas ve irtikâp suçlarıle açığa çıkarılan ve vazifelerinden veya adî ve şahsî suçlardan 
mevkuf ve mahpus olarak muhakeme altına alman zabitlerle askerî memurlara bir şey verilme
mesi ve yalnız iaşeleri temin olunması muvafık görülmüştür . İaşelerinin temini esasen askerlik 
usulü icabıdır. Ancak bunlar muhakeme neticesinde beraet etseler de vazifede bulunmadıkları, 
maaş ise ancak vazife ve hizmet karşılığı olduğu cihetle kendilerine bir şey verilmemek lâzımdır 

Bu sebeple (B) fıkrası tadil edilmiş ve müstakil madde haline konulmuştur. 
Tadil ve ikmal suretile hazırlanan müzeyyel kanun lâyihası Umumî Heyete arzolunur. 
Bütçe Encümeni Reisi Reis Vekili M. M., Kâtip Bordur 

İstanbul Bursa Gaziantep Gireson Vahit 
Fuat Muhlis Remzi M. Kâzım 

Erzurum Elâzız İsparta Diyarıbekir Sivas Yozgat 
ti. Aziz H. Tahsin Mükerrenı Rüştü Rasim S, Sırrı 



Maliye Encümeninin teklifi 
2Ö haziran 927 tarih ve 1108 numaralı maaş 
kanununun 4 üncü ve 17 inci maddelerine mü-

zeyyel mevat hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Maaş kanununun dördüncü 

maddesinin son fıkrasındaki müstafa addolu
nur, kaydı zabitan ve askerî memurlara şamil 
değildir. 

MADDE 2 — (A), ihtilas ve irtikâptan 
maada vazifei askeriyelerinden mütevellit cem
imden veyahut ceraimi adiye ve şahsiyeden 
muhakeme edilmek üzere açığa alınan zabitan 
ve askerî memurlara muhakemeleri neticesine 
kadar nısıf maaş verilir. Neticei muhakemede 
hüküm müeddasma göre muamele yapılır. 

(B), İhtilas ve irtikâp cürümlerile veya 
vezaifi askeriyeden veyahut ceraimi adiyeden 
mütevellit olup mevkuf ve mahpus olarak 
tahtı muhakemeye alınan zabitan ve askerî 
memurlara neticei muhakemeye kadar maaş 
verilmez, yalnız efrat gibi iaşeleri temin olunur. 

Neticei muhakemede hüküm icabına göre 
muamele yapılır. 

MADDE 3 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — İşbu kanunun icrasına Ma
liye ve Millî Müdafaa Vekilleri memurdur. 

Bütçe Encümeninin tadili 
1108 numaralı maaş kanununa müzeyyel 

kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Dördüncü maddenin 
son fıkrasındaki ( müstafa addolunur ) kaydı 
zabitlerle askerî memurlara şamil değildir. 

İKİNCİ MADDE — İhtilas ve irtikâptan 
başka, vazifelerine müteallik hususlardan dolayı 
muhakeme edilmek üzere açığa alman zabitlerle 
askerî memurlara muhakemeleri müddetince 
yarım maaş verilir. Muhakemeleri neticesi 

beraet etseler de kendilerine ayrıca bir şey 
verilmez. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İhtilas ve İrtikâp 
suçlarıla açığa çıkarılan ve vazifelerinden veya 
adî ve şahsî suçlardan mevkuf olarak muhake
me altına alınan zabitlerle askerî memurların 
muhakemeleri müddetince yalnız efrat gibi 
iaşeleri temin olunup kendilerine beraet etse
ler dahi mevkuf oldukları müddet için bir şey 
verilmez. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Millî Müdafaa Vekil
leri memurdur. 



/ 



SİRA No 9 0 
Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyelerinin kat'ına karar veril
miş olan zabitandan Âlî karar Heyetince haklarlndaKi Heyeti 
mahsusa kararlarının refine karar verilmiş olanlara tekaüt 
maaşının hangi tarihten itibaren tahsisi lâzım geleceğinin 
tefsiri hakkında,; Monumarah Başvekâlet tezkeresi ve Millî 

Müdafaa, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T- C 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 
Sayı 6]4450 7 - X I I - 9 2 9 

B. M. M. Yüksek Reisliğııe 
Heyeti Mahsusaca nisbeti askeriyelerinin Kat'ına karar verilmiş olan zabitandan 1289 numaralı 

Kanunla müteşekkil Âlî Karar Heyetince haklarındaki Heyeti Mahsusa kararının ref'ine karar 
verilmiş olanlara tekaüt maaşının hangi tarihten itibaren tahsisi lâzım geleceğinin B. M. M. 
ince tefsiri hakkında Millî Müdüfaa Vekâletinden yazılan 3-XII-1929 tarihli ve 2946 numaralı 
tezkerenin sureti lef fen takdim kılındı. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım arzederim efendim. 
' Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Ali Karar Heyeti hakkındaki 1289 numaralı kanunun altıncı maddesi; Heyeti Mahsusaca 

nisbeti askeriyelerinin kat'ına dair verilen kararın Âli Karar Heyetince ref'ine karar verilmiş 
olanların istihdam edüp etmemekte B. E. R. ini muhtar bırakmış ve B. E. R ği de bu 
gibilerin istihdam edilmiyerek tekaüt edilmelerine karar vermiştir. 

Âli karar Heyetinden bu suretle ref kararı alınış olanların takaütlerinin hangi tarihten 
itibaren icra edilmesi lâzım geleceğinde tereddüt hasıl olmuştur. İstiklâl harbine iştirak etme
miş olan bu Efendilerin emsali 25 eylül 1339 tarihli 347 numaralı kanunun 3 ve 4 üncü 
maddelerine tevfikan 1340 senesinde telcaüt edilmişlerdir. 

Halbuki bu efendilerin mezkûr kanunun birinci veya ikinci maddesine göre nisbeti askeriyeleri , 
katedilmiş olduğundan dolayı mezkûr tarihte tekaütleri icra edilmemiştir. Bu kere Âli Karar 
Heyetince ref kararı almaları üzerine karar tarihinden itibaren tekaütlerinin icrası halinde bir 
kısmının evvelki maaşla, bir kısmının da baremden müstefit okrak tekaüt kanununun tespit 
ettiği maaş üzerinden ve hatta bazılarının da Âli karar Heyetince tamiki tahkikai sebebile 
yeni tekaüt kanunu lâyihasının kabul ve neşri târihinden sonra tekaüt muameleleri icra edilerek 
tekaüt kanununun tespit edeceği maaş üzerinden tekaüt maşları hesap edilmek suretile de 
maaşça da müsavatsızlık husule gelecektir. 



Binaenaleyh 1289 numaralı kanunun altıncı maddesi mucibince ref kararı alanların tekaütlerinin 
nisbeti askeriyelerinin kat'ı tarihinden mi, yoksa Âlî Karar Heyetinin ref kararı üzerine Tasdiki 
Âliye iktiran edecek kararname tarihinden mi itibar edilmesi lâzım geleceğinin tefsiri için Büyük 
Millet Meclisine arz ve takdim edilmesine müsaade buyrulması maruzdur efendim. 

M. M. V. 
A/. Abdülhalik 

18-X-1Q29 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Heyeti mahsusaca askerî nisbetleri kesilmiş olan ordu mensuplarından Âlî Karar Heyetince 
haklarında ref kararı verilmiş olanların hangi tarihten itibaren tekaüt edileceklerinin tefsiri 
lâzım geldiğine dair 7-XlI-929 tarihli ve 6-4450 nrmaralı Başvekillik tezkeresi ve beraberindeki 
Millî Müdafaa Vekilliği tezkeresi okundu ve konuşuldu. Şöyleki: 

1289 numaralı kanunun altıncı maddesi mucibince haklarında refi kararı verilenlerin millî 
mücadeleye iştirak etmemiş olduklarına göre 347numaralı kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinin 
hükümlerine tabi olmaları, lâzım geleceği tabiî gürülmüştür. 

Çünkü 1289 numaralı kanunun altıncı maddesi bu gibileri Erkânı Harbiye Reisliğinin (istin 
tam edip etmemekte muhtar ) olduğunu yani bunların eski cürümlerinden beraet etmiş olacak
larını ve istihdamları da kanunen mümkün ve caiz olacağını göstermektedir. Erkânı Harbiye 
Reisliğinin aynı maddeye tutunarak vermiş olduğu tekaütlük kararı ise evvelden tayin edilmiş 
belli bir tarih gösterememektedir. Binaenaleyh bahsedilen zabitlerin Âlî Karar Heyetinin refi 
kararile eski hukukî vaziyetlerini yeniden kazanmış olacakları kanunun ve kararın ruh ve mana
sında mündemiç gürülmüştür. Şu halde Âlî Karar Heyetinden ref kararı almış olanlar hakk
ında 25 eylül 1339 tarihli ve 347 numaralı kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinin tatbiki, 
yani mezkûr maddelerde yazılı sebeplerden dolayı 340 senesinde tekaüt edilenler arasında 
bulunmaları icap edenlerin o tarihten itibaren tekaüt edilmiş sayılması ve yine işbu maddelerde 
izah edilen hallere göre istihdamı muvafık görülenler arasında bulunmaları mümkün olanların 
da refi kararı tarihinden itibaren tekaüt edilmiş olmaları lüzumuna encümenimizce karar veril
miş olduğu arz ve evrak havele mucibince Maliye Encümenine tevdi olunur efendim. 

Reis M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Cebelibereket İstanbul Bitlis Diyarıbekir Tokat L. Müfit 

Naci İhsan M. Nami Kâzim B. Liitfi H. Cemil 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar M: 17 
Esas M 1 6 - 1 - 1 9 3 0 

Maliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Heyeti Mahsusaca nisbeti askeriyelerinin kat'ına karar verilmiş olan zabitandan muahharan 
Âlî K^rar Hevetince haklarında ref kararı verilmiş olanların tekaüt maaşlarının hangi tarihten 

T. B. M. M. 
M. M.Encümeni 

Karar M 9 



itibaren tahsisi lâzım geleceğinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa Vekâletinden yazılan 3-XII-1929 
tarih ve 2946 numaralı tezkere suretinin gönderildiğine dair Başvekâletin 7-XII-1929 tarih 
ve 6/4450 numaralı tezkeresile Millî Müdafaa Encümeni mazbatası encümenimize havale buyrul-
muş olmakla Millî Müdafaa Vekili Beyfendi hazır olduğu halde müzakere ve tetkik olundu. 

23 eylül 339 tarih ve 347 numaralı kanun mütalea ve tetkik edildikte birinci ve ikinci 
maddeleri kimlerin nisbeti askeriyelerinin katolunacağını ve 3,4 üncü maddeleri dahi kimlerin 
tekaüt edileceğini veyahut terfi kıdemlerinden tenzil olunacağını göstermekte ve Âlî Karar Heyeti 
hakkındaki kanunun altıncı maddesi ise ref kararı almış olanları istihdam edip etmemekte 
Büyük Erkânı Harbiye Reisliğini muhtar bırakmaktadır. 

Şu hale nazaran ref kararı almış olanların tekaüde şevkleri halinde mebdei tekaüt
lerinin hangi tarihten itibar edileceğine dair kanunlarda ne sarahaten ve ne de delâleten bir 
kayit bulunmamasına ve başlı başına yeni bir hadise teşkil etmesine göre bu noktanın tefsir 
tarikile halli imkânı görülmemiş olduğundan yeniden bir maddei kanuniye tanzimi kararlaştırıl
mıştır. 

Tekaüt mebdeinin hangi tarihten itibar edilmesi noktasına gelince: Millî Müdafaa Encümeni
nin mazbatasında gösterilen esbabı mucibeye Encümenimiz dahi iştirak etmiş ve evvelce nisbeti 
askeriyeleri katolunupta muahharan haklarında Âlî Karar Heyetince ref kararı verilmiş olanların 
askeriyelerinin kat olunduğu tarihin tekaütlerine mebde addedilmesi muvafık görülmüştür. 
Askerî tekaüt ve istifa kanununa tezyil edilmeküzere tanzim edilen lâyihai kanuniye merbutatile 
birlikte havale mucibince Bütçe Encümenine tevdi kılındı. 
Ma. En. Rs. Na. M. M. M. M. Âza Âza Âza • Âza Âza 

İhsan İhsan Refik Fuat Kâmil Sami Emin 

T. BM. M. 
Bütçe Encümeni , 19 - III - 1930 
Kara K° 54 
Esas M 5/350 

Bütçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Heyeti Mahsusaca nisbeti askeriyelerinin kat'ına karar verilmiş olan zabitlerden 1289 
numaralı kanunla teşekkül eden Âlî Karar Heyetince haklarındaki Heyeti Mahsusa kararının 
ref'ine karar verilmiş olanlara tekaüt maaşlarının hangi tarihten itibaren tahsisi lâzımgeleceğinin 
tayin ve tefsiri hakkındaki Başvekâlet tezkeresi, Millî Müdafaa ve Maliye Encümenleri mazbata-
larile birlikte Encümenimize tevdi kılınarak tetkik olundu. 

Mevzu: 
Heyeti Mahsusaca askrî nisbetleri kat olunduğu halde Âlî Karar Heyetinden ref kararı 

almış bulunanların tekaütleri hangi tarihten ve ne gibi şartlar dairesinde icra edileceği 
mes'elesidir. 

Millî Müdafaa Vekâleti tezkeresinde: 
1 — Bu suretle karar almış olanların Heyeti Mahsusaya gitmiyen emsali 347 numaralı 

kanun mucibince kısmen 1340 senesinde tekaüt edilmiş bulunduğu, 
2 — Ref kararı almiş olanların ies evvelce askerî nisbetleri kat olunmuş bulunduğu, 
3 — Bunların ref kararı tarihinden itibaren tekaütleri yapılırsa tekaüt maaşlarında nisbet-

sizlik husule geleceği zikredilerek askerî nisbetlerinin kat'ı tarihinden mi yoksa ref kararı tarihin
den mi tekaütleri yapılmak lâzım geleceği sorulmaktadır. 

Millî Müdafaa Encümeni: Haklarında ref kararı verilenlerin Millî mücadeleye iştirak etmemiş 
olduklarına ve 347 numaralı kanunun altıncı maddesi ile Büyük Erkânı Harbiye Reisliği 



bunları istihdam edip etmemekte muhtar bırakıldığından yeniden istihdamlarının tecvizi eski 
cürümlerinden beraet etmiş bulunacaklarına delâlet eylediğine göre emsallerine yapılan 
muamelenin bunlar hakkında da tatbik edilmesi kanaatine varmaktadır. 

Maliye Encümeni ise: Ref kararı almış olanların tekaüde şevkleri halinde tekaüt meb'deleriuin 
hangi tarih olacağına dair kanunda bir sarahat bulunmadığı cihetle yeni bir hadise teşkil 
eden bu vaziyetin halli için nisbeti askeriyenin kat olunduğu tarihin meb'de ittihazı fikrile 
müzeyyel bir iâyiha teklif eylemektedir. 

Encümenimiz Maliye Encümeninin fikrine esas itibarile iştirak ederek mes'elenin tefsirle 
halli mümkün olmadığı kanaatindedir, kabul edilecek hükme gelince: 

1 - 347 numaralı kanun bir tasfiye kanunu olmak 
2 - Heyeti Mahsusa kararlan kanunu mucibince kat'î bulunmak 
3 - Âlî Karar Heyeti hakkındaki kanunun 6 inci maddesi bu gibilerin tekaüdü salâhiyetini 

Büyük Erkânı Harbiyeye vermek ve Erkânı Harbiyece bunlar kamilen tekaüt edilmek itibarile 
diğerlerinden farklı bulundukları kabul olunmak 

4 - Memuriyet veya tekaütlüğe istihkak ref kararile tehakkuk eylemek dolayisıyla ref kararı 
tarihinin tekaüt muamelesine mebd'e olması ve nisbeti askeriyelerinin kat'ı icap ettiren Heyeti 
Mahsusa kararile ref kararı arasında yeni bir hak iktisabını iktiza edecek hadise cereyan 
etmemiş bulunmak itibarile Heyeti Mahsusa kararı tarihindeki istihkaklarına göre tekaüt 
maaşları tahsis olunarak ref tarihinden itibaren tesviye edilmesi muvafık görülmüştür . 

Bu fikir ve mütaleaya binaen tadil ile hazırlanan lâyiha Umumî Heyete arzolunur. 
B. E. R. M. M. Kâ. 
İstanbul Gaziantep Giresun Bordur Bursa Elaziz 
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Maliye Encümeninin teklifi 
/ / ağustos 335 tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa 

kanununa müzeyyel madde hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 2 5 eylül 339 tarih ve 347 
numaralı kanun ahkâmına tevfikan Heyeti Mah-
susaca nisbeti askeriyelerinin kat'ına karar ve
rilmiş olupta Âlî Karar Heyetince haklarında 
ref kararı verilmiş olan erkân, ümera, zabitan 
ve memurin ve mensubini askeriye tekaüde 
sevk edildikleri takdirde nisbeti askeriyelerinin 
kat'ına karar verildiği tarihten itibaren tekaüt 
maaşı tahsis olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
«Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Bütçe Encümeninin tadili 
Âlî Karar Heyeti hakkındaki kanunun altıncı 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Âlî Karar Heyeti 
hakkındaki 24 mayıs 1928 tarih ve 1289 
numaralı kanunun altıncı maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir. 

er İstihdam edilmeyip tekaüde sevkolunan-
lara Heyeti Mahsusa karan tarihindeki istih
kaklarına göre ref kararı tarihinden itibaren 
tekaüt maaşları tahsis ve tesviye olunur. 

Esasen mütekait bulunanlara ref kararı 
tarihinden itibaren tekaüt maaşları iadeten 
tahsis ve tesviye olunur. » 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 


