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Seksenüçüncü İçtima 

14 Kânunusani 1340 Pazartesi 

Münderecat 

Sayfa 
83:84 

84 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 

Mazbatalar 84 
1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin Mil

lî mücahedaıtta şehidolan milis efrat ve 
zâbitan ailelerine nizamiye kıtaatındaki 
şehit malûller haklkındatki kavanin ve ni-
zjamatın tatbikine dair (4/137) numaralı 
talkriri ve Müdafaai Milliye En<yüm,enâ 
mazbatası. 84 

2. — Konya Mebusu Naim ıHazim Efen
di ve rüfeikasımn, Muallimin ve talebenin 
askerlikten tecilleri hakkındaki Kanuna 
üç mıadde ilâvesinle medarisi ilmiye tale
besinin de tecillerine dair (2/238) numa
ralı teklifi kanunisi ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. 84 

3. — Trabzon Mebusu RaMni Beyin, 
26 Şubat 1330 tarihli Rüsumu Belediye 
Kammuna zeyMmak üzere (2/242) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzake
re olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 84 

Sayfa 
4. — Bolu Mebusu Vasfi Bey ve rüfe-

kasının, ağnam tadat ve tahsilatı hakkın
da (2/243) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. . 84:85 

5. — Kastamonu Mebusu Halid Beyin, 
Ziraat Vtefeâleti veya müstaMl Ziraat Mü
düriyeti Umumiyesi teşkili hakkında 
(2/242) numaralı teklifi kanunisi ve şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası. 85 

6. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Tür
kiye Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bilû
mum mebanii resmiye ve milliye üzerin
deki tuğra ve methiyelerin kaldırılarak 
yerine Türkiye Cumhuriyeti kelimesiyle 
Gınmihuriyetin tarihi kabulünün hpk.ketıti-
rilmesine dair (2/245) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 85 

7. — Bozok Mebusu Aıhmed Haımdi 
Beyin, Kanunu Cezanın bâzı m^vaddın-
da mervcudolan Osmanlı şekli Hükümeti-ı 
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Sayfa 
ne ait ve saltanatı şahsiyeye müteallik 
tâbirat ve fıkaratm ıslah ve tadiline daıir 
(2/246) numaralı teklifi kanunisi ve şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 85 

8. — Bozok Mebusu Animed Hamdi Be
yin, Meni Müskirat Kanununun iki ve 
üçüncü maddelerinin tadiline dair (2/347) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 85 

9. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Be
yin 1330 ilâ 1:334 senelerine ait tekâlifi 
ıharibiye mazbatalarının, ashabının veya 
irae edecekleri eşhasın vergi ve sair zim-
ımeti emiriyelerine mâhsUbedilmesine dair 
(2/248) numaralı teklifi kanunisi ve şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazlbata'sı. 85 

10. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Karaköse kazası merkebinde Reisi
cumhur G-azi Mustafa. Kemal Paşa Hazret
leri namına bir idadi mektdbi tesis ve kü-
şadma dair (2/249) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
l ây iha Encümeni mazbatası. 85 

11. — Bize Mebusu Ekrem Beyin, şü-
leda ailelerine yapılacak muavenet hak^ 
landa (2/250) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Bucümeni mazbatası. 85 

Takrirler 85 
1. — Saruhan Mebusu Reşat ve G-azi-

anteıb Mebusu Ali Oenani beylerin, ma
haller zürraına muavenet olmak üzere 
muhtelif kanunlarla tavizan verilmiş olan 
zahire bedellerinin ilk taksidinin 1340 se
nesinden itibar edilmesi hakkında takri
ri (4/121) • 85 

2. -— Erzurum Mebusu Rüşdü Basa
nın, Erzurum - Kiği - Elâziz şosesinin tad
ilim ve Kiği suyu üzerindeki ahşap köp
rünün tamiri temenniyatına dair takriri 
(4/120) 85 

3. — Denizli M'ebusu Mazhar Müfid 
Beyin, Mübadelei Alhali Mukavelenamesi 
mucibince şimdiye kadar ne yapıldığı 

Sayfa 
hakkında heyet r'eisi Tevfiık Rüşdü Be
yin izahat vermesine dair takriri (4/149 
mükerrer) 85:86 

4. — Saruhan IMebusu Sahri Beyle re
fikinin, ruznam'enin yirmiyedinci madde
sini teşkil eden, telgraf ive telefon kanun 
lâyihasının müstacelen müzakeresine dair 
takriri. 107 

5. •— Çorum Mebusu Dr. Mustafa Bey
le rüfekasının, ıruznaimenin onyedined 
maddesini teşkil eden Tekaüt ve İstifa 
Kanununun ©İlimci ınıaddesıkıin fıkrai ahi
zesinin tefsirine dair tezkere ile Müdafaa! 
Milliye Encümeni im azib atasının müstaceli
yetle müzakeresine dair takriri. 107 :108 

Evrakı saire 86 
1. — İstanbul İstiklâl IMahkemesiimce 

maihkûım edilen Lâtifi Fikri Beyin affı is
tirhamına dair İs'tanlbul Banosu namına 
Reisisani Sadettin Fenid 'imzalı tellgrafna-
ıme (4/149) 86 

3. — Azayı kiram muamelâtı 86 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik He
yeti âzalığından .istifa eden Sivas Mebusu 
Rahmi Beyin yerine diğerinin intihanı 8G :87 

4. — Sualler, cevaplar 84,124 

1. — Zonguldak ıMebusu Halil Beyin, 
Ereğli Havzası kömürlerinin ücreti nakli
yesine dair Başvekâlet ve İktisat ve Mü-
dafaai 'Milliye vekâletlerinden şifahi sual 
takriri '(.6/106) • 84 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
İstanbul'da ivukua .gekmekte ıolan tramvay 
kazalarına dair Nafıa Vekaletinden şifaihi 
sual takriri (6/109) 84 

3. — Saruhan Mebusu Abidin Beyin, 
Garibi - Trakya'da Yumanlılarea ahalii 
müslimeye yapılmakta ıolan meızalim ve 
Şarki - 'Makedonya ahalisinin derhal 'mü
badeleye tâbi tutulmaları eslbaJbıma dair 
Mübadele İmar ve İsikân Vekâletinden 
şifahi sual takriri ('6/108) 84 

4. — Bıozok (Mebusu Avni Beyin, Kiızıl-* 
ırmak mansabında karaya oturan Tir-
•müjgân vapuruna dair !Müdafaai Milliye 
Vekâletinden sual takriri (6/107) 84 

— 82 
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Sayfa 
5. — Siverek Mebusu Kadri Beyin, Se

lanik ve Kosova vilâyetleri aksamından 
'ölüp Bulgaristan'da kalmılş lolan memle
ketler ahalisinin emvali metruke ve saire-
si hakkında suali Ve Hariciye Vekili İs
met Paşanın tahrirî cevabı (6/97) 124 

5. — Müzakere ödilen mevad 87 
1. — Hizmeti fiiliye! askeriye müdde

tine aidolmak üzere Mükellefiyeti Askeri
ye Kanunu Muvakkatinin ıbe'şinci madde
sinin tadiline dair (1/398) numiaralı lâyi-
hai kanuniye ve Müdafaai Milliye ve 
Muvazened Maliye encümenleri ımazibatası 87:93 

2. — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu 
Muvakkatinin 118 ve 121 mel maddeleri
nin tadiline dair (1/388) numaralı lâyihai 
kanuniye ve Müdafaa! Milliye ve Muvaze
ne! Maliye 'encümenleri mazbataları. 1)3:100,125 

3. — Karahisarı ıŞarfci »Mebusu İsmail 
Beyin, ipekli mensucattan tarife! umumi-
yedeki Resmin oniki 'misli yerine beş '.misli 
ahzi .hakkındaki kanun teklifi ile (2/62) 

Sayfa 
Maliye Vekâletinin, İstihlâk Resmi Kanu
nunun tefsirine ait tezkeresi ve Kavanini 
Maliye ve İktisat encümenleri mazbataıla-
rı (3/109) . 100:102 

4. — Memurini milkiye ve askeriye 
Tekaüt ve İstifa Kanununda muharrer 
cüzdan bedelâtımn tezyidi hakkında 
(1/58) numaralı lâyihai kanuniye ve Ka-
vanin ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 102:105,126 

5. — İkinci sınıf ihtiyat zâıbitanma 
talhsisat itasına dair 18 Teşrinievvel 1339 
tarihli kanunim ibirinci maddesinin fıkrai 
a'hiresinin tefsiri hakkında Başvekâletten 
mevrut (3/185) numaralı tezkere ve 
;Müdafaai Milliye ve Muvazene! Maliye 
encümenleri mazbataları. 106:107 

6. — Tekaüt ve İstifa Kanununun 'el
linci maddesinin ıfıkrai ahiresinin tefsiri
ne dair Başvekâletten mevrut (3/186} 
numaralı tezkere ve Mıüdafaai Milliye En-
ıcümenli mazbatası. 108:123 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat, saat : 1,45 

REİS — Fethi Bey. 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Ka ahisarı Sahib), Mahmud Bey (Sürd) 

REİS — Celseyi küşadediyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Petlhd Beyin tahtı riyasetlerinde inifcadede-

rek 'Zfaptı sabık ıhülâsası kıraat Ve aynen kabul 
olundu. Evrakı varideden 'havaleye tâbi olanlar 
hakkında havale muamelesi yapıldı. 

Affı umumi Kanununun ikinci maddesi mu
cibince idam cezaları «15» sıene küreğe tahvil 
edildiğinden eeraimi ımulht elif eden idaıma mah
kûm eşhasa ait evrakın Adliye Vekâletine iade

sine dair Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve 
kabul edildi. 

Adapazarı fabrikasına 'aidolup İktisat Encü
meninde 'bulunan evrakın yeniden tetkik edil
mek üzere iadesine dair İktisat Vekâleti tezke
resi kıraat ve levrakın iadesi kaıbul olundu. 

Adana'ya ıgitmiş lalan heyetin 10 Kânunu
sanide hareket ettiğine dair Reis Fethi Beyden 
•mevrut telıgrafname kıraat edildi. 

83 — 
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1 Kânunusani 1340 (tarihlinden itibaren 'ecne
bi kumpanyalarından kabotaj hakkı ref'edile-
>c eğinden sevalhilimizde vukubulaeak nakliyat 
hakkında ne 'gibi Itedaibir ittihaz edildiğine da-
dr Grümüşane Mıelbusu Zeki (Beyin .-sualine Mü
dafaai (Milliye V^ökili Kâzım Paşa ve Ergani ba
kır madenleri ıhaklkında Ergani Mebusu Kâzım 
Vehıbi Beyin sualine İktisat Vekili Hasan Bey 
tarafından verilen izahat i'stiima ©dildi. Badehu 
'darlbedileceik ımesıkûıkât 'hakkında Kanunu Esasi 
Encümeninin ımuaddel ımazlbaıtasıının müzakere
sinle IbaJşlandı ive cereyan eden müzakere .netice
sinde evvelki müzakerede Ikaibul edilmiş ıolan 
takrirlerin mıüeddaları dairesinde sikkenin sek
ili tesbit edilmek üzere mazbata encümene iade 
ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Fethi Beyin (riyasetlerimle klüşadedilerek Mü

kellefiyeti Askeriye Kanunu Muvakkatinin (be

ş/inci 'maddesinin tadili (hakkındaki lâyih'ai ka-
.nuniyenin ıbakıyei müzakeresine 'geçildi. Lâyi
hanın ibirincıi maddesinin 'encümenden tadilen 
(gelen '(B) fıkrası (müzakere ve tadilen (kabul 
olunduktan sonra '(O) fıkrasının müzakeresine 
/geçildi. Fılkra üzerinde cereyan eden müzakere 
kâfi görüldükten sıonra bedeli nakdi 'esasının 
kabul edilip, (edilmemesi hususu verilen 15 im
zalı takrir mucibince (tâyini 'esamiyle reye vaz'-
edildi. Tasnifi âra neticesinde nisap -hâsıl folma-
dığı anlaşılarak 'Pazartesi günü içtima 'edilmek 
üzere Celseye nihayet verildi. 

Reis 
Ali Fethi 

Kâtip 
İSiird 

Mahmut 

Kâtip 
KaraİDİsarı 'Sahib 

Ruşen Eşref 

4. — SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin, Ereğli 
havzası kömürlerinin ücreti nakliyesine dair 
Başvekâlet ve iktisat ve Müdafaai Milliye Ve
kâletlerinden şifahi sual takriri. (6/106) Mez
kûr makamlara. 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, is
tanbul'da vukua gelmekte olan tramvay kaza
larına dair şifahi sual takriri. (6/109) Nafıa 
Vekâletine. 

3. — Saruhan Mebusu Abidin Beyin, Garbi 
- Trakya'da Yunanlılarca ahalii müslimeye ya

pılmakta olan mezahm ve Şarki - Makedonya 
ahalisinin derhal mübadeleye tâbi tutulmaları 
esbabına dair şifahi sual takriri (6/108) Mü
badele ve imar Vekâletine. 

4. — Bozok Mebusu Avni Beyin, Kızılırmak 
mansabında karaya oturan Tirmüjgân vapuru
na dair şifahi sual takriri Müdafaai Milliye Ve
kâletine havale edilmiştir. (6/107) 

REİS — 'Zaptı sabık hulâsası 'hakkında (mü
talâa var mı? (Hayır «adaları) zaptı sabık hu
lâsası aynen kabul edilmiştir. Evrakı varideye 
geçiyoruz. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 

1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin Millî mü-
cahedatta şehidolan milis efrat ve zâbitan ailele
rine nizamiye kıtaatmdaki şehit maluller hak
kındaki kavanin ve nizamatın tatbikine dair 
(4/127) numaralı takriri ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası (Muvazenei Maliye Encü
menine) 

2. — Konya Mebusu Naim IIazim Efendi ve 
rüfekasının, Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanuna üç madde ilâvesiyle 
medarisi ilmiye talebesinin de tecillerine da/ir 

(2/238) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatasını (Ruznameye) 

3. — Trabzon Mebusu Rahmi Beyin, 26 Şu
bat 1330 tarihli Rüsumu Belediye Kanununa 
zeylolmak üzere (2/242) numaarlı teklifi kanu
nisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatasını (Dahiliye Encümenine) 

4. — Bolu Mebusu Mehmed Vasfi Bey ve rü
fekasımn, ağnam tadad ve tahsilatı hakkında 
(2/243) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata
sını (Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine) 

— 84 — 
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SÜLEYMAN SIRRI $ . (gozdk) — Dahiliye 
Encümenine de gitmesi lâzımgelir. 

REİS — Ağnam tadad ve tahsilatı hakkın
daki teklifin Dahiliye Encümenine de gitmesi 
hakkında bir teklif vardır efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Umuru 
•dalMliyedendir, Hükümete aittir. 

REİS — Maliyeye aiıtltir efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bazdk) — Reis Bey 

ciheti maliyesini Mnva'zenei Maliye Encümeni 
takdir eder. Umuru idariyesi Dahiliyeye aittir. 

ABİDİN B. (Saruhan) — Müsaade buyu
rursanız bir şey arz edeceğim : Kavanini Mali
ye Encümeninde bu hususta bir kannn yapıl
maktadır. Bendeniz de âzasından bulunduğum 
için arz ediyorum ki, bu hususta bir kanun ya
pılmaktadır. 

REİS — Efet efendim, fakat her âzanm ka
mın 'teklifine salahiyeti olduğundan ve bu tek
lifi kanunide şayanı müzakere görüldüğünden 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menlerine tevdi ediyioruz. 

5. — Kastamonu Mebusu Halid Beyin, Ziraat 
Vekâleti veya müstakil Ziraat Müdüriyeti TJmu-
miyesi teşkili hakkında (2/244) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası (İktisat ve Kanunu 
Esasi encümenlerine) 

6. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Türkiye 
Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bilûmum meba-
nii resmiye ve milliye üzerindeki tuğra ve met
hiyelerin kaldırılarak yerine Türkiye Cumhuri
yeti kelimesiyle Cumhuriyetin tarihi kabulünün 
hakkettirilmesine dair (2/245) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası (Kanunu Esasi Encü
menine) 

8. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 
Müskirat Kanununun iki ve üçüncü maddeleri
nin tadiline dair (2/347) numaarlı teklifi kanu
nisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası (Adliye Encümenine) 

9. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin, 
1330 ilâ 1334 senelerine ait tekâlifi harbiye maz
batalarının, ashabının veya irae edecekleri eşha
sın vergi ve sair zimmeti emiriyelerine mahsube-
dilmesine dair (2/248) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü-
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j -meni mazbatası (Kavanin ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine) 

10. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi Beyin, 
Karaköse kazası merkezinde Reisicumhur Gazi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri namına bir ida
di mektebi tesis ve küşadına dair (2/249) numa
ralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu-

I na dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Maarif ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine) 

11. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, şüheda aile
lerine yapılacak muavenet hakkında (2/250) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Maarif 
ve Muvazenei Maliye encümenlerine) 

Takrirler 

1. — Saruhan Mebusu Reşat ve Gazianteb 
I Mebusu Âli Cenani Beylerin, istirdad edilen ma

haller zürraına muavenet olmak üzere muhtelif 
kanunlarla tavizan verilmiş olan zahire bedelle-

I rinin ilk taksidinin 1340 senesinden itibar edil-
\ mesi hakkında takriri (4/121) (Başvekâlete) 

2. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşanın, Er
zurum - Kiği - Elâziz şosesinin tathiri ve Kiği 
suyu üzerindeki ahşap köprünün tamiri temenni-
yatına dair takriri (4/120) (Başvekâlete) 

3. — Denizli Mebusu Mazhar Müfid Beyin, 
I Mubadelei Ahali Mukavelenamesi mucibince 

şimdiye kadar ne yapıldığı hakkında Heyet Re
isi Tevfik Rüşdü Beyin izahat vermesine dair 
takriri (4/149 mükerrer) 

Riyaseti OeMeye 
Mubadelei Ahali Mukavelenamesi mucibince 

şimdiye kadar ne yapıldığı ve mübadeleye tâbi 
din 'kardeşlerimizin hâlâ devam ve kalblerimizi 

I dilhûn eden fecî vaziyet ve 'hilafı mukavele zap-
tedüen emvali menkule ve gayrimenkuleleri için 
ne gibi teşebbüsatta bulunulduğu hakkında He
yetimiz Reisi Tevfik Rüşdü Beyefendinin şifahen 
izahat vermesini ıtaldbederim efendim. 

10 Kânunusani 1330 
Denizli 

Mazhar Müfid 

REİS — Efendim Heyeti Celileniz böyle bir 
iza'haıta lüzum görüyorsa ruznameye dâhil ede
lim ve bir gün tâyin edelim. Her halde takriri 

I reyi âlinize arz edeceğim. 

85 — 
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REŞİD AĞA (Malatya) — Aidolduğu maka
mın izahat vermesi lâzımdır. 

REİS — Efendim Malatya Mebusu Reşid 
Ağa «aidolduğu makam tarafından izahat veril
mesi lâzımdır.» diyor. Binaenaleyh Mazhar Mü-
fid Beyin takririni reye vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. (Anlaşıl
madı sesleri) 

Efendim Mazhar Müfid Beyin takriri okundu. 
Mazhar Müfid Bey, mübadelei ahali hakkında 
şimdiye kadar yapılmış olan muamelâta dair 
Tevfik Rüşdü Beyin kürsiye gelip izahat verme
sini istiyor. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Vekili aidin-
• den istesin. 

REİS — Malûm efendim, bâzı âza da vekili 
aidinin izahat vermesini istiyor. Şimdi Mazhar 
Müfid Beyin takririni reye koyacağım. Tevfik 
Rüşdü Beyden izahat alınması hususunu Heyeti 
Celileniz muvafık görüyorsa Tevfik Rüşdü Beye 
rica ederiz, izahat verirler. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Niçin 
böyle yapıyorsunuz? Madem ki onu biz memur 
ettik ve gönderdik; izahat versinler. 

REİS — Mazhar Müfid Beyin takriri anla
şılmadığı için izah ettim efendim. 

1. -— Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti âza-
Uğından istifa eden Sivas Mebusu Rahmi Beyin 
yerine diğerinin intihabı 

REİS — Efendim malûmuâliniz sıra onyedi 
rey ile Haydar Rüşdü Beyindir. Kendisi burada 
bulunmadığı için sıra onüç rey ile Zamir Beyin
dir. Binaenaleyh tetkiki Muhakemat Heyeti 
âzalığma Zamir Beyin intihabını reyinize vaz'-
ediyorum. 

BESİM B. (Mersin) — Zaten Zamir Bey 
Tetkik Encümenine dâhildir. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Dâhil 
değildir. 

REİS — Zamir Beyefendi zati âliniz Tetkik 
Heyetinde âza mısınız? 

ZAMİR B. (Adama) — Evet efendim. 

REİS — O halde ondan sonra gelen Çanak
kale Mebusu Şükrü Beydir. 

BESİM B. (Mersin) — O da âzadır. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi bu takririn kabulü için evvelemirde 
burada izahat vermekliğim siyaseten muzir olup 
olmadığının tahkikine tevessül edilmelidir. 

REİS — Mazhar Müfid Beyin takririni reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler el kaldırsın, Kabul edilmedi efen
dim. 

Reşid Ağanın vekili aidinin izahat vermesi 
lâzım geleceği hakkındaki mütalâası da bu müna
sebetle varidolmuş bir mütalâadır. Her mebus 
her vekilden istediği zaman bir sual takriri ile 
istediği izahatı alabilir. Bunu ayrıca reye koy
maya da bir sebep göremiyorum. 

Reşid Ağanın teklifi ve mütalâası Tevfik Rüş
dü Bey mesul olmadığı için aidolduğu vekâlet ta
rafından izahat verilmesi lâzımgeleceğine dair 
bir mütalâadır. Fakat bunu tahrirî olarak tek
lif etmediler ve bu teklifin tahrirî olması lâzım -
gelir. 

Evrakı saire 

1. — İstanbul İstiklâl Mahkemesince mahkûm 
edilen Lûtfi Fikri Beyin affı istirhamına dair 
İstanbul Barosu namına Reisisani Sadettin Ferid 
Bey imzalı telgraf (4/149) (İstada Encümenine) 

REİS — Ondan sonra Tokad Mebusu Emin 
Beydir. Tokad Mebusu Emin Beyin Memurin 
Muhakemat Tetkik Heyeti âzalığma kabulünü 
tasvibedenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir efendim. O halde Emin Beyden 
sonra Feridun Fikri Bey var efendim. Feridun 
Fikri Beyin intihabını reye vaz'edeceğim. 

TCNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşların intihabı için el kaldırılmamıştır. O da 
ademiitimattan değildir. Yalnız bâzı arkadaş
ların fısıldadıkları veçhile rey kazananların ade
di azalmıştır. Ondan dolayı aidoldukları encü
mene yeniden intihabat yapılması lâzımdır. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim Heyeti 
TJmumiyeclen intihabolunacaktır. 

REİS •— Efendim namzetlerden sonra sıra 
Haydar Rüşdü Beyindir. O da yoktur. O halde 
yeni bir namzet listesi tertibetmesini encümen
den rica ederiz. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Şubeler
den olacak efendim. 

REİS — Her şubeden birer kişi namzet gös
terilmesini ayrıca rica ederim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İkişer kişi olacak. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahasarı Şarki) — 

Reis Beyefendi zaten müddet altı aydır. Bu altı 
ayın ikmaline, zannederim, bir ay kalmıştır. Bu 
bir ay için şubeler toplanacak, namzet göstere
cekler. Bu külfete değm ivecek bir şeydir. Heyeti 

Umumiye doğrudan doğruya... 
(Hayır,.usuldür sesleri) 
ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Kanunda 

öyle bir şey yoktur. Heyeti Umumiye doğrudan 
doğruya bir arkadaş intihabediverir, olur, biter 
ve bir arkadaş intihabolunur. Müteaddit değil
dir. (Muvafık sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reyin 
azlığı, çokluğu mevzuubahistir, şu halde bir rey, 
ya dünyayı alt - üst edebilir, ya ıslah edebilir. 
(Hiç bir şey yapamaz sesleri) 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1 — Hizmeti fiiliyei askeriyei müddetinin ten- \ 
kişi müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti As- j 
keriye Kanunu Muvakkatinin beğinci maddesinin '• 
tadiline dair (1/398) numaralı lâyihai kanuniye \ 
ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları. 

REİS — Efendim bugünkü ruznamenizde 
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Muvakkatinin 
beşinci maddesinin tadili hakkındaki lâyihanın 
bakıyei müzakeratı vardır. Malûmaliniz (C) fık
rası üzerine müzakere cerayan etti. Bedeli nak
dinin esas itibariyle kabulüne taraftar olanlar 
beyaz, taraftar olmryanlar kırmızı rey varakası 
vermişti. Fakat nisap hâsıl olmadığından, bugü
ne talik olunmuştu. Şimdi, tekrar reyi âlinize arz 
ediyorum. Esas itibariyle kabul edenler beyaz, 
etmiyenler kırmızı rey istimal buyuracaklar. 

Efendim reyini henüz istimal etmiyenler var
sa lütfen istimal etsinler. 

Efendim istihsali âra hitam bulmuştur. 
Neticei. arayı arz ediyorum. Efendim araya 

iştirak eden zevat 153, 116 kabul, 34 ret, 3 müs
tenkif vardır. Binaenaleyh bedeli nakdî esas iti
bariyle ekseriyetle kabul "edilmiştir. 

Şimdi efendim, bedeli nakdinin miktarına da
ir mütaaddit takrirler vardır. Bunları birer birer 
reyi âlinize vaz'edeceğim. Evvelemirde Recep Be
yin takririni reyi âlinize arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Müzakeratm ruhu bedeli nakdinin vakti ha

zara kasrına matuf bulunduğundan (C) rıkra-
sının başına (vakti hazarda) kelimelerinin ilâve
sini teklif ederim. 

Kütahya 
Recep 

REİS — Efendim bu teklifi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Efendim (C) 
fıkrasının başına (Vakti hazarda) kelimesinin ilâ
vesi kabul edilmiştir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Kanunda 
sarahat vardır efendim. Mükerrer olur. 

REİS — Efendim takrirler üç sınıfa ayrıla
bilir. Bunlardan bir kısmı bir nisbet dairesinde 
bedeli nakdinin tezyidine dairdir. Bu kısım tak
rirleri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere Bedeli Nakdî Kanununun 

berveçhi âti kabulünü teklif eylerim : 
Birinci derecede beş yüz, ikinci derecede dört 

yüz, üçüncü derecede üç yüz lira alınması ve de
receleri ticaret odaları, ticaret odası bulunmıyan 
mahallerde belediye heyeti tarafından takdir olun
mak üzere mâruzâtım veçhile kabulünü teklif ve 
istirham eylerim. 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin üçüncü (H) fıkrasında mu

harrer (500) lira bedeli nakdî fıkrasının berveç
hi âti tadilini teklif eylerim : 

Trabzon Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Bedeli nakdî derecatı sülüseye taksim ile bi
rinci derecede ağniya evlâdı için 1500, ikinci dere
cedeki zenginler için 1000, liradan lizaruretin ita 
edecekleri 500 liradır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — O da doğ
ru değil. 
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REİS — Rica ederim, efendim, Sükunet bu
lunuz. Birer birer okuyalım. 

HALET B. (Erzurum) — Efendim bendeni
zin de bir takririm vardır. Tercihan kaydı var
dır. Onun için tercihan onun reye konması lâ
zım. 

REİS — Efendim buyurduğunuz takririnizi 
reye koymadım. «Muvazcnei Maliye Encümeni
nin teklifini reye koyunuz» diyorsunuz. Ondan 
evvel tadil teklifleri vardır. Binaenaleyh takri
rinizi reye- koyamam efendim. 

Efendim. Takrirlerin okunmasına devam edi
yoruz. 

Riyaseti Celileye 
Bedeli nakdinin yalnız mütemevvilâna has

redilerek servete imtiyaz vermemek, bir az da 
topraktan istihsalâtta bulununlara teşmil eyle
mek üzere bedeli nakdi mikdarmm takdir ede
ceği dereceye göre üç yüz liradan iki bin liraya 
kadar kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Hali seferberi müstesna olmak üzere hali ha-

zardada müsellâh efrattan beş yüz, gayrimüsel-
lâh efrattan dört yüz, gayrimüsellâh sabit efrat
tan üç yüz lira bedeli nakdi alınmasını teklif 
eylerim. 

Malatya 
Reşid 

REİS — Efendim esas itibariyle bedeli nak
dinin derece derece alınmasına reyiâlinize arz 
ediyorum. Esas itibariyle derecata göre müıı-
kasem bir bedeli nakdi alınmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
memiştir efendim. 

Şimdi efendim bedeli nakdinin 300 lira olma
sını teklif edenler vardır. Bu takrirleri de oku
yoruz. 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun evvelki 

ahkâmı hizmeti fiiliyei askeriyeyi üç seneye tah
sis ettiği halde bedeli nakdiyi otuz lira kabul et
mişti. Bu kcrre hizmeti fiiliye müddeti birbuçuk 
seneye indirildikte bedeli nakdinin dahi bu müd
detle mütenasip bir derecede olması maslahatı 
maliyeye ve.icabatı mantıkıyeye ve halk hukuku
nun müsavatına muvafık olacağından bedeli nak

dinin ancak Hükümetin teklifi veçhile vasati he
saba göre 300 lira olmasını teklif eylerim. 

Giresun 
Tahir 

Riyaseti Celileye 
Bedeli Nakdinin 300 liraya tenzilini teklif 

eylerim. 
Gümüşane 

Zeki 
TAHİR B. (Giresun) — Efendim Hüküme

tin teklifi 300 liradır. 

REİS — Efendim takrirlerden anlaşıldığına 
göre bedeli nakdinin 300 liraya tenzilini teklif 
ediyorlar. Bu teklifi esas itibariyle kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul edilmemiştir efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Elham
dülillah... (Handeler) 

REİS — Efendim bedeli nakdinin beş yüz li
ra olmasına dair takrirler vardır okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Bedeli nakdinin Müdafaai Milliye Encüme

ninin teklifi veçhile beş yüz lira olmasını teklif 
ederim. 

Bayezid Mebusu 
Şefik ' 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Encümeninin teklif ettiği 

kanunun birinci maddesinin (H) Fıkrasının ay
nen kabulünü teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim bedeli nakdî miktarının beş 
yüz lira olmasını kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Bedeli nakdî miktarı ekseriyetle (500) li
ra olarak kabul edilmiştir efendim. 

Denizli Mebusu Yusuf Beyin bir takriri var
dır. Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Müzakeresi cereyan etmekte olan birinci mad

denin (C) fıkrasında «Beş yüz lira bedeli nak
dî ita edenler hizmeti fiiliyelerinin dört ayını 
silâh altında geçirirler» denilmiş ise de bunun 
üç maha tenzilini, sunufu muhtelife erbabı da 
ayrıca piyadede üç ay daha talim ve teribiye 
görmeye medburiyet ile mükellef tutulursa da 
bir şaihsm hem bedel venmeik ve hem mensulbol-
duğu kıtanın hidamatı fiiliyesine ait talimleri 
gördükten sonra ayrıca bir de piyade kıltetatm-
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da üç ay daha talim ile mükellef tutulması mü
savat kaidesine muvafık düşmiyeceğinden pi
yadede göreceği üç mah mecburiyete mütaal-
lik fıkaratın kanundan ihracını teklif eylerim. 

8 Kânunusani 1340 
Denizli Mebusu 

Yusuf 
REİS — Efendim Denizli Mebusu Yusuf 

Beyin teklifini reyi âlinize arz edeceğim. İşbu 
teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi
ni reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kafbul edilmemiştir. 

O halde (C) fıkrasını tadil veçhile reyi 
âlinizıe arz edeceğim. Baş tarafında «Vakti ha-
zerde» kaydı olmak ve metinde, Müdafaai Mil
liye Encıümeni tarafından teklif edilen üretin 
olmak şartiyle kabul edenler lütfen el kaldır
ışın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Efendim, (D) fıkrasının müzakeresine ge
çiyoruz : 

D) Hizmeti askeriyeye cel:bolunanlardan 
pilot şahadetnamesini haiz olup da evvelce ku-
vayı haviye müfe'tltişliğince tastık ettirmiş olan
lar askerî tayyereciliktc bilfiil beş ay istihdam 
olunduktan sionra askerî pilotluk şahadetname
sini dahi ihraz etmiş olurlarsa terhis olunurlar. 
Şayet mezkûr beş ay hitamında isbatı ehliyet 
edamemiş ise bakıyei müddeti fiiliyelerini ku-
vayı havaiyenin yer hldematmda ikmalen ifa 
ederler. (D) fıkrasında askerî pilotluk şaha
detnamesini ihraz ile terhisi icalbedenl erden hiz
meti nıaiksure şeraitini haiz bulunanlar (A) 
fıkrasına tevfikan yedi ay daha hizmet suretiy
le bir seneyi ikmal ve ehliyeti tasdik edilenler 
tayyare ihtiyat zabitliğine naklen terhis olu
nurlar. 

REİS — Efendim (D) fıkrası hakkında 
'söz isltiyen var mı ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey (yer hide-
matı) olur mu? (Berri hidemat) olacak. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — (Yer dihematı) efen
dim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Reis Beyefendi izahat vereceğim. 

REİS — İzahat istiyen yoktur efendim. 
ARİF B. (Eskişehir) — İzahat vermekli-

ğim zaruridir, efendim. 

Efendim biz hizmeti mahsure şeraitini 12 
ay üzerinden tesibit etımişitijk. Şimdi 9 ay olun
ca buradaki yedi ayı şimdi dörıt aya indirmek 
lâzımdır. (Beş ay sesleri). Beş ay evvelce geç
miştir. Daiha dört ay görecekler ki dokuz ay 
olsun. 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Encü
meni buradaki 7 ayın 4 ay olmasını teklif edi
yorlar. O halde Müdafaai Milliye Encümeninin 
teklifi veçhile 7 ay 4 olmak üzere (D) fıkrası
nı reyi âlinize arz .ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyo
rum. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul 'edilmiştir efendim. 

İkinci maddeyi okuyoruz, efendim. 

Madde 2. — Topçu, süvari, muzika, jandar-
ıma, sanayi, otomobil, havaiye ve bahriye sınıf
larının balâdaki madde veçhile bir buçuk sene
den fazla sevk edecek hizmetlerini iki misli 
mükellefiyetlerinin sonundan tenzil edilir. 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında 
söz isltiyen var mil (Hayır sesleri). 

O halde efendim, ikinci maddeyi reyi âlini
ze arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye arz ediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. İkinci madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Üçüncü maddenin müzakeresine geçiyoruz 
efendim : 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

TUN ALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim bundan evvel söz isterim. 

Arkadaşlar gayetle kısa söyleyeceğim. Teş
kilâtı Esasiye Kanununca kabul ettiğimiz bir 
İdarei Mahalliye Kanunu vardır. Bu idarei 
mahalliyenin en can alacak noktasını yine tek
rar ediyorum. Yine söylüyorum, Hükümetimi
zin siyaseti itibariyle, askerlerimizin, meıhmet-
ciklerin mümkün olalbildiği kada,r köylerine, 
yurtlarına yakın yerlerde talim görmeleri, as
kerlik hizmetlerini ifa etmeleridir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Çok doğru. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Şu hal

de hiç olmazsa oldukça çetrefil bir surette çık
mış olan bu kanun... (Ne demek çetrefil sesle
ri, gürültüler). Çetrefil diyorum, bir mâna 
yoktur. (Geri al sesleri). Ben söyledikten sonra 
siz istediğiniz kadar geri al deyiniz, aldım. 
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(Handeler) Arkadaşlar bence Müdafaai Mil
liye Vekâleti bu âcizane teklifimi hattâ kolay
lıkla tatbiık edecek bir zemini kanunî bulabilir. 
Bir misal getireyim. (Türkçe söyle sesleri) Me
selâ piyadenin hizmeti bir buçuk senedir. «Bu
nun ilk altı ayı kendi vilâyeti dâhilinde geçer, 
ikinci altı 'ayı •Hükümetin, Müdafaai Milliye 
Vekâletinin, 'Erkânı • Harbiyei Umumiyenin 
tensilbedeceği her hangi Ibir yerde, üçüncü altı 
ayı yine tekrar vilâyetinde 'geçer «Bu gibi esas
lar vaz'olunursa şimendifer, tayyare değil, 
alelade yol denilen nakliye vesaitinden, seyrü
sefer vesaitinden mahrum olan Mohmcibçiğe 
eğer Ibir hafta, (bir aylık giibi müsaade; mezu
niyet verecek olutfsanız bunun yanışını, yarı
sından fazlasını yollarda geçirmeksizin harap, 
turalbo'lmuiş köyüne gider o biçare .. Orada dai
ma tekrar ettiğim veçhile bu millete yarın 
için gürbüz evlât olacak olan tohum bırakır. 
(Handeler, gürültüler). 

REİS — «İşibu kanun ahkâmını icraya Mü
dafaai Milliye Vekili memurdur» Bu 'maddeyi 
müzakere «diyoruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bu mad
deden evıvel teklifimin Müdafaai Milliye Encü
menince kaibulüün rica ederim. 

REİS — Teklifinlizi almadım efendim. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Peki, 

yazıyorum. 
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen

dim ibendeniz maddeye Maliye Vekâletinin de 
'memur 'edilmesini teklif ediyorum ıbir. Sonra 
bu kanunda hangi tarihten meriyül icra ola
cağı Itesbit edilmemiştir. Saniyen, piyadelerden 
bir buçuk senesini, topçulardan ve sa'ireden 
iki senesini ikmal edenlere kanun ahkâmının 
hemen derhal tatbik ve icra olunup olunmı-
yacağınm da Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretlerinden soruyorum. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Tari
hi meriyetin ilâvesi pelk muvafıktır. 

REİS — Efendim bu maddeyi reyi âlinize 
vaz'etmeden evvel... 

REŞİD AĞA (Malatya) — Usulü müzake
re hakkında... Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri temin etsinler. 

REİS — Buyurun Paşa Hazretleıli. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 

Pş. ('Karesi) — Efendim ıbiz şimdi yeni efrad 
silâh altına almıyoruz. Şurada 1 .ırada henüz 

silâh altına alınmamış mükellefiyete dâhil ol
muş da silâh altına alınmamış, olanlar vardır. 
Maksadımız 1340 senesi iptidasından itibaren 
bu kanunu Itamamen tatbik etmektir. Fakat 
bidayetinden itibaren silâh altında 'bulunanla
ra da şâmil olmak üzere tatbik etme'k istiyo
ruz. Bu suretle halen silâh altında .bulunanlar 
istifade ederler, hdm de orduda 'boşluk hâsıl 
olmaz. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Bu 
güne kadar İki senesini li'kmal etmiş ibir piya
deyi demek ki iki ay daha tahtı silâhta tuta
caksınız, öyle imi? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Hayır... 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Ta
rihi 'meriyetini yazsınlar efendim. 

MÜDAFAAİ MİLLİ YE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Anlaşılmadı efendim. (Biz yeni
leri (birden (terhis edersek olabilir ki hır boş
luk olur. Onun (için 1340 senesinden (meriyül 
icra olursa ıo vakit* katiyen o tarihten 'itibaren 
meriyül icra olur. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Senei mali
yeden Paşa Hazretleri. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Eve/t, Marttan itibaren. 

MAZHAR MİİFİD B. (Denizli) — 1340 se
nesi Martından dem'e.k lâzımdır. 

REİS — Üçüncü madde olarak bir teklif 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Atideki maddenin 'üçüncü madde olarak ka

bulünü teklif ederim: 

Madde 3. — İşibu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Eskişehir Mebusu 
Mehrned Arif 

REİS — Kezalik Süleyman Sırrı Beyin bir 
takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren (meriyül icradır. 

Balâdaki IteJklifimin üçüncü madde (olarak 
kabulünü teklif eylerim. 

Vozgad 
Süleyman 
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REİS — Bu madde yok. Eksik zannederim. 
Üçüncü imadde 'olarak böyle bir maddenin ilâ
vesini teklif ediyorlar. Zaten Mazbata Muhar
riri Bey de iştirak ediyor. 

TUNALI 'vHİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey müsaade buyurun. 

REİS — Müsaade 'buyurun, söz söyliyeyim. 
TUNALI -HİLMİ B. (Zonguldak) — Arzu 

ettiğiniz takdiri verdim. Üçüncü maddeye esas 
odur. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Vehbi 
Beyin de bir (takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 

Madde 3. — Vakti hazarda ahnaeak bedeli 
nakdilerin yüzde onu idare! hususiyeiere aittir. 

Üçüncü 'madde olarak: kabulünü teklif eyle
rim. 

Karesi 
Mehmed Vehbi 

REİS — Bundan başka efendim, Elâziz Me
busu Naci Bey birinci maddeden sonra gelmek 
üzere bir madde teklif için iki üç gün evvel bir 
takrir vermişti. Zühul eseri olarak ikinci mad
deye geçmezden evvel bu takriri bendeniz reye 
vaz'etmedim. Şimdi okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Birinci .maddenin nihayetine (H) 'fıkrası 

olarak berveçhizir fıkranın ilâvesini teklif ey
lerim : 

H - Bilûmum efrada vakti hazarda her se
ne ekalli birbuçuk ay izin verilecekti!'. 

El aziz 
Naci 

REİS --- Bu takrire Müdafaai Milliye Ve
kili ne diyorlar? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Zaten biz her sene hasat zama
nında efrada 2 ay kadar izin vermeyi tasavvur 
etmişizdir ve kadroları'mızı o suretle yaptık. 
Bunu yapacağız. Ancak kanuna böyle 'bir mad
de girçrse nefer nöbet mahallinde «izlin vak-
timdir.» diye tüfeğini bırakır, gider, İnzibat 
noıktai nazarından bu 'mahzurludur. Esaisen bu
nu vekâlet tatbik edecektir ve zaten 1340 kad
rolarını encümen tetkik ettiği zaıman görecek
tir ki, bu izin 'meselesi nazarı itibara alınmış
tır. 
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REİS — O halde Naci Beyin takririni tek
rar okuyoruz. 

(Naci Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum, Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Yalnız 
zapta geçsin. 

REİS — Efendim Vöhbi Beyin takririni re
ye vaz'edeceğim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurur
sanız izah edeyim. Bedeli nakdi lâğvedllmez-
den evvel; altın para 'Oİaraik alınan 'bedeli nak
dinin yüzde yirmilisi, zannederim idarei husu-
siyelere verildi. İdarei hususiyeleri eğer ik-
dar etmiyecek olursanız memleketin nafıası ve 
sairesi hakkında bir şey beklemek doğru değil
dir. Binaenaleyh alınacak (500) liranın -k i 
bütçemize yeni giriyor - yüzde onunu - İd en 
asgaridir- idarei hususiyeiere verelim. Bunu 
lütfen kabul 'buyurunuz. (Oük doğru sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bunu 
bedeli nakdi verememiş neferlere hasretseniz 
daha iyi olurdu. 

REŞİD AtfA (Malatya) — Efendim idarei 
hususiyeiere bedeli nakdinin yijzıde onunun ve
rilmesi taraftarıyım. Vehbi Beyefendi dedi ki, 
evvelce alman bedeli nakdiden yüzde yirmisini 
idarei hususiyeiere verirlerdi. Sonra 'bunu alt
mış lira yaptılar, on lirasını idarei hususiyeiere, 
elli lirasını da Hazineye verirlerdi. İdareli hu
susiyeiere elli liradan değil, fazla »alman >on li-
•radan verirlerdi. Binaenaleyh bendenliız 'bunun 
yüzde onunun verilmesi taraftarıyım. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bunu 
bedeli nakdi verememiş neferlere hasretmeniz 
daha iyi olurdu. 

REŞİD Ağa (Malatya) — Efendim idarei 
hususiyeiere bedeli nakdinin yüzde onunun ve
rilmesi taraftarıyım. Vehbi Beyefendi dedi ki, 
evvelce alman bedeli nakdiden yüzde yirmisini 
idarei hususiyeiere verirlerdi. 'Sonra 'bunu alt
mış lira yaptılar, on lirasını idarei hususiyeie
re, elli lirasını da Hazineye verirlerdi. İdarei 
hususiyeiere elli liradan değil, fazla alman on 
liradan verirlerdi. Binaenaleyh bendeniz bunun 
yüzde onunun verilmesi taraftarıyım. 
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R E İ S — Muvazeııei Maliye Encümeninin bir 
ımült'alâası var mıdır? (Hacet yok sesleri) O hal
de Karesi Mebusu Vehbi Beyin takririni reyi 
âlinize arz edeceğim. 

(Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — 'Bu te'ldifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, aksimi reye vaz'edeceğim. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Teklif kabul edil
miştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Takri
rim vardır. Rica ederim reye koyunuz. 

Riyasete 
(3) ncü madde olmak üzere askenMk 'müd

detlerinin kısımlara, hizmet mahallelinin mm-
takallara tefriki esasının 'kabulünü teklif ede
rim. 

Zonguldka 
Tu nalı Hilmi 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin bu teklifini ka
bul edenler lütfen el 'kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etimiyenler lütfen el 'kal
dırsın. Reddolunmuş'tur. 

Efendim dördüncü madde olarak üç teklif 
vardır. Birincili, bu kanunun .1340 senesi (mali
yesi Martından itibaren meriyülicra olmasını 
'teklif ediyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yanlış oluyor efen
dim. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim burada hır şey olabi
lir. Şimdi efradın mezuniyetlerinin mahsubu 
1340 senesinden itibaren yapılacak. Fakat 
1340 Martına 'kadar silah altına davet oluna
caklardan her halde 500 lira bedeli nakdi alın
mak lâzımdır. Hani bir tearuz teşkil etmesin. 
Meselâ 1340 senesi Martından itibaren mer'idir 
deyince bugün silâh altına davet ettiğimiz bir 
adaım. elli 'kâğıt vererek işin içinden çıkmasın. 
(Tarihi neşririden sesleri) 

ALI RIZA B. (istanbul) — Vekil Paşa Haz
retlerinin endişesi katiyen varit değildir. Bu 
'kanun hattâ Martta 'da neşre'dilmese, bedeli nak
di vermek istiyen efrat orduda dahi bulunsa 
bedeli nakdi verebilirler. Yalnız onun eıçin dört 
aylık hizmeti 'askeriye esastır. Bunu da ordu
da yapmış farz ediliir, mesele bitter. Onun 
iejin endişeleri katiyen vâri't değildir. 
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REİS — Efendim 'diğer bir takrirde kanu
nun tarihi neşrinden itibaren meriyetini teklif 
ediyor. 

Riyaseti Celileye 
Atideki maddenin 3 ncü madde olarak ka

bulünü teklif ederim. 

Ma'dde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Eskişehir 
Mehmed Arif 

REİS — Bu teklifi 'kabul edenler lütfen el 
IksâMınsm. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul 
etmiyenler lütfen el 'kaldırsın. Bu teklif dör
düncü madde olmak üzere kabul edilmiştir 
efendim. Beşinci maddeye geçiyoruz. 

Madde 5. — Işfcu 'kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaaa Milliye Vekili memurdur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hayır, hayır. Maliye 
ve Dahiliye Vekilleri de memur olmalı'dır. 

REİS— Eefendim aynı ziamanda Dahiliye 
ve Maliye Vekillerinin de unemur olmasını tek-
lif ediyorlar. 

(İşbu kanunun icrayı ahkâmına Dahiliye, 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekileri memur
dur) Maddeyi bu suretle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el 'kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Söz isterim efendim. 
REİS — Buyurun, (Kanun bitmiştir seda

ları) Efendim. Nizamname mucibince söz söy
lemek halkkı vardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Birinci maddede A, 
B, C, D fıkraları bütün bu birinci maddenin 
maddei «asliyesindeki hükmün tahfifine, tağyi
rine ai'dolan kısımlardır, bunları gösterir. Hal
buki (B) fıkrasının yerine kaim olmak üzere 
teklif edilen bir fıkra vardır ki, «Tahsili ipti
daisini ikmal etmemiş olan efrat hizmeti fiiliye-
ieri esnasında tahsil ettirilir» diye verilen veç
he 'bu fıkralarla alâkadar olan bir fıkra değil
dir, 'müstakil bir maddödJir. Mademki (B) fık
rasının zapta nazaran ne olduğu anlaşılmıyor, 
tamamen gitmiş midir, yoksa bu onla bir zeyil 
midir'? Anlaşılmıyor. Fakat şu konulan fıkra 
muhakkaktır ki, ayrıca bir madde ıolrak lâzım-
gelir. Meclisi Âliden çıkan bir kanunun .mad
delerinin 'ahengi güzel olmak lâzımgelıîr. Bu 
bir nakisadır. Onun için fıkranın bar madde 
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tarzında katoulünü veyahut büsbütün tayyını 
teklif ederim. 

TUNALI HlLMİ B. (Zonguldak) — Halkçılık 
esasına- muhalif olan kanunun reddini teklif 
edeceksiniz zannettim. 

VEHBİ B. (Devamla) — Onu rey puslasın-
da gurursun Hilmi Bey. 

REİS — TekMfi lütfen tekrar eder imlisiniz ? 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim bendeniz-
ee Rauf Beyefendi tarafından teklif edilen ve 
(B) fıkrası makamıma kaim olan fakra, bu mad
denin fııkar&tı arasında arzı mevki edecek bir 
fıkra değildir, müstakil bir fakradır. Veçhe 
veren bir maddedir. Oradaikfi fıkralar asıl mad
denin hükümünü tadil ve tağyir eden fıkralar
dır. Binaenaleyh o fikralarm arasında işi yok
tur. AyneaJbir madde olarak tesbit olunmak, 
3, 4, 5 nci maJdde diye maddelerin sırasına ge
çirilmek lâzımgelir ve ikinci maddeden sonra 
zikri icabeder, oraya geçirilmesini teklif ediyo-
rmm. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesini reye 
vaz'etmez'deTi evvel azadan birisi söz söylİyebi-
lir. (B) fıkrası, Rauf Beyin tadili üzerine ma-
lûmuâliniz başka bir şekil atmıştır. Bunun (B) 
fıkrası halinde ihraciyle üçüncü madde olarak 
tesbitini teklif ediyorlar. Eğer bu madde üçün
cü madde olacaksa diğer maddeler sırasiyle 
birer nuımara fazla olacaktır. 

HALİL B. (Zonguldak) — Şu halde (B) 
fıkrası yerinde kalıyor. 

REİS — (B) fıkrasının yerinden alınıp 
üçüncü madde makamına ikamesini teklif edi
yorlar. Şu halde üçüncü ıriadde yani Vehbi 
Beyin teklifi dördüncü, dördüncü madde, berjin-
ei ve beşinci madde altıncı madde olacaktır. 
Binaenaleyh bu teklifi reyi âlinize vaz'ediyo-
ruta. Kabul edenler lütfen 'el kaldırsın. Aksi
ni reye vaz'eıdiyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. (B) fıkrası, fıkra olmaktan 
çıkarılmış ayrıca madde olarak kalmıştır. 

HAMDİ B. (Ordu) — (B) fıkrasını ayrıca 
reye koymak lâzımgelir. 

REİS — Evet efendilim onu da reyi âlinize 
vazedeceğim. (C) fıkrasının (B) fıkrası ola

rak tashihi lâzımgeliyor. B u tashihatı da 'ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. 

ARİF B. (Eskişehir) — (D) fıkrası da (C) 
olacaktır. 

REİS — Tabiî efendim (D) fıkrası (C) ola
caktır. Bu suretle tashihi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Tashihat kabul edilmiştir. 

Efendim kapunun heyeti umumiyesini reyi 
reyi âlinize vaz'edeceğim. Kafbul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. (Tâyini esami sesleri) 

İSMAİL KEAML B. (Çorum) — Para me
selesi vardır, tâyini esami lâzımdır. 

REİS — Esas itibariyle bedeli nakdînin ka
bul edilip edilmemesini tâyini esamiylıe reye 
vazetmiştik, (istemez efendim sesleri) 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim be
deli nakdîyi kabul etmekle bir varidat kabul 
ettik demektir. A y m a tâyini esamiyle reye 
koymak ie&bedıer. (Hayır sesleri) 

REİS — Efendim bu kanunun tâyini esa
miyle reye konulmasını reyi âlinize vaz'edece-
ğim. Tayini" esamiyle reye vaz'nın kalbul eden
ler lütfen el kaidırsm. Tâyini, esamiye lüzum 
görmiyenler lütfen el kaldırsın. Lüzum görül
memiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey buna mü-
•tefemi lolaar 'kanunu ırıüEakere etarek lâzım
dır;. 

REİS — Efendim ruznamenin mütaiaikııp nu
marasını teşkil eden mevaiddın müzakeınesine ge
çiyoruz. 

2. —- Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Mu
vakkatinin îîd ve Î2î nci maddelerinin tadiline 
dair (t/388)' numaralı lâyiha kanuniye ve Mü-
dafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları : 

SÜLEYMAN SIRRI B. ((Bozlak) — Buna ha
cet yoktur. 

REİS.— Hacet olup olmadığını Heyeti Celi-
le takdir edeee&tir. 

— 9a — 
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Türkiye Cumhuriyeti 
[Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded 6/70 

Ankara 

4 . 11 • 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu Muvakkati

nin 118 nci maddesinin tadiline dair Müdafaai 
Milliye Vekâletince tanzim kılınıp icra Vekilleri 
Heyetinin 3 . 11 . 1339 tarihli içjtimaınckı Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden kanun lâyihası 'iktisabı 
kanuniyet eylemek üzere es'balbı mucilbesme rap-
ten arz ve takdim kılınmıştır efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyiha sureti 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 122 nci 

maddesi icaibmca hizmeti fiiliye erbabından, Se
ferberlik ilânı tarihinden hali hazarî avdet edin
ceye kadar bedeli nakdî kabul olunmıyacağı va
reste! tezekkürdür. Halbuki : 

Biminnelkerim sulh alkdolunmuş ve karîben 
hali hazara rücuun ilâniyle mükellefinin mü-
saadei kanuniye dairesinde bedeli nakdî itasına 
teşehbüs edecekleri tabiî bulunmuştur. Ancak; 
mezkûr kanunun 118 nci maddesinde bedeli nak
dî miktarı elli aded yüzlük Osmanlı altını ola
rak gösterilmektedir. Bu miktar kanunu meb-
husun hîni neşrinde henüz evrakı nakdiyenin 
mevcudolmaması oldukça bir kıymeti haiz bu
lunması hasebiyle o vakitler bu müsaadei kanu-
niyeden ancak hal ve vakit ve servetleri yolun
da bulunanlar istifade edebilmekte ve bu mua
mele de kuvvei umumiye üzerinde hissolunur 
bir tesir hâsıl edememelkte idi. Halbuki, 1330 
senesinden beri devam edegelen Seferberlik ne
ticesi umum hükümlerde olduğu gibi bizde de 
evrakı nakdiye tabını icabettirmiş ve bidayeten 
altında müsavi kıymette olan işbu evrakı nak
diye kıymeti piyasada bilâhara pek ziyade du
çarı tenezzül olmuş ve altın para ile aralarında 
altı, yedi misli bir fark husule gelmiştir. Bu 
hale göre miktarı muaayyenei kanuniye daire
sinde bedeli nakdî kabulü, ekseriyetle mükelle
finin hizmeti mecburelerini bedelen ifa arzu 
ve hevesine düşmek suretiyle kuvayi umumiye 
üzerinde azîm rahneler hâsıl ederek kadroların 

ikmali mevcudiyetini imkânsız bırakmak gibi 
ehemmiyeti gayrimünkir bir halin hudüs ve vü
cudunu icaıbettireceği denkârdır. 

Binaenaleyh bedeli nakdî keyfiyeti gayei ka
nuni veçhile ashabı yesardan olan bir kısım 
kalil efrada münhasır kalarak arz olunan meha-
zire meydan bırakılmış olmamak üzere mad-
dei marazasının tadiliyle miktarı bedelin üçyüz 
Osmanlı altınına iblâğı muvafık görülmüş ve 
dört maddeyi havi kaleme alman maddei mu
addele sureti takdim kılınmış olduğundan bu
nun hali hazariye avdetle derhal .tatbikma ipti-
dar olunabilmek için meriyeti ahkâmına müte
reddit ımuamelei icaibiyesinin müstacelen ifası 
mâruzunda işbu esbabı mucibe lâyihası arz ve 
takdim olunur. 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu 
Muvakkatinin «Yüz lonsekizinci maddesi herveç-
hizir ıtadil olunmuştur : 

Madde 2. — Hizmeti fiiliyei askeriyeye mu
kabil hederi nakdî Ibe'şyüzlük Osmanlı lirasıdır. 

Madde 3. — İşbu kanunuun icrasına Maliye ve 
Müdafaai Milleti vekilleri memurdur. 

Madde 4. — İş/bu kanun tarihi neşrinin fer
dası gününden mutebeıLlir. 

3 . 11 . 1339 
Başvekil Seriye Vekili 

İsmet Muetafa Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım 'Seyid 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ferid ismet 
Maliye Vekâleti Vekili Maarif Vekili 

Hasan Hüsnü İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 
Ahmed Muhtar Hasan Hüsnü 
Sıhhiye Vekili Erkânı Har'biyei 

Dr. Refik Umumiye Vekili 
Fevzi 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Bulunmamıştır 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatam 

17 . 11 . 1339 
İcra Vekilleri Heyetinin 3 . 1J . 1339 tarihii 

itinıaında takarrür eden ve beravı muza-
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kere encümenimize tevdi buyurulan lâyihai 
kanuniye tetkik ve mütalâa edildi. 

Askerliğin bilaistisna umum efradı mil
lete teşmili lâzımeden olduğuna encümeni
miz kail ise de eshabı müteaddideyi ve bil
hassa iktisadi mülâhazaya binaen ve bir kaç 
sene için bedeli nakdi kabulünden büyük 
bir mahzur tevlidetmiyeceğine de encüme
nimiz kaani olmuştur. Mamafih bu mahzu
run mümkün mertebe taksrjri ve aynı za
manda bedeli nakdi ashabına suhulet iraesi 
için Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 121 nci 
maddesine muharrer altı ay hizmet kaydı
nın (Hizmeti fiiliyei askeriye müddetinin ten
kisi dolayısiyle) dört aya tenzili ve braa 
mukabil bedeli nakdi miktarının İcra Ve
killeri Heyetince 'kabul edildiği üzere beş 
yüzlük Osmanlı lirasına tezyidi münasip 
görülerek bu bapta encümenimizce tanzim 
kılınan, lâyihai kanuniye Heyeti Umumiycnjn 
nazarı tasvibine arz ve takdim kılınmıştır. 

Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 118 ve 
121 nci. maddelerinin tadiline dair lâyihai 

Kanuniye 

Madde 1. — Hizmeti fiiliyei askeriyeye mu
kabil bedeli nakdi beş yüz yüzlük Osmanlı li
basıdır. 

Madde 2. — 121 nci maddedeki altı ay müd
deti istihdam dört aya tenzil edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu Kanunun icrasına Maliye 
ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

Madde 4. — İşbu Kanun tarihi neşir ve ilâ
nından muteberdir. 

Müdafaa Milliye 
Encümeni Reisi 

Karahisarı .Sahib 
Ali 

Kâtip 
Zonguldak 

Yusuf Ziyaeddin 

Âza 
Lâzistan 

Rauf 
Âza 

Kastamonu 
Halid 

Mazbata Muharriri 
Eskişehir 

Mehmed Arif 
Âza 

İzmit 
Mustafa 

Âza 
Gazianteb 
Kılıç Ali 

Âza 
Niğde 
Galip • 

Muvazene* Maliye Encümeni mazbatası 

Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 118 ve 
121 nci maddelerinin tadiline dair bulunan lâ
yihai kanuniye encümenimizde Maliye Vekili
nin huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. El-
yevm mer'i bulunan Mükellefiyeti Askeriye 
Kanunu vakti hazarda bedeli nakdî alınması 
esasını kabul eylemiş bulunduğundan hizmeti 
fiiliyei askeriyeye mukabil bedeli nakdî alın
ması hakkındaki Müdafaai Milliye Encümeni
nin mütalâatı encümenimizce tasvibedilmiş ve 
ancak teklif olunan beşyüz lira dûn bulundu
ğundan bunun bin liraya iblâğı muvafık görül
müştür. Müstacel, ruznameye alınmak üzere He
yeti Umumiyeye arzı karargir olmuştur. 

27 Kânunuevvel 1339 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan Mebusu 
Reşad 

Kâtip 
Beşyüz lira olması 

taraftarıyim 
Konya 
Fuad 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhalik 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Âza 
Bin liranın 3 ncü de
rece addiyle 2 nci de

recenin ikibin ve 1 nci 
derecenin dörtbin lira 

olması fikrindeyim. 
İzmir 

Mehmed Şükrü 
Âza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Âza 

Milletin gençlerini vatana rapteden bağların 
en kavisi olan ve gençlerin tevhidi his ve ter
biyesini temin ve havalii muhtelife evlâtlarının 
münasebet ve rabıtasını teyideden ve nihayet 
vatana karşı yapılacak f edakârlık. ve hizmetin 
en mukaddesi ve kıymettarı bulunan kan var-
gisinin para ile ödenmesine ve hizmeti muvaz-
zafai askeriyenin bedeli nakdî veremiyecek 
kimselere hasrı ile memlekette servete müstenit 
mümta,z bir sınıf ihdası takibettiğimiz Cumhu-
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riyet esaslarına ve medeni devletlerin kâffesi-
nin kabul ettiği esaslara muhaliftir fikrinde
yim. 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Âza 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun bedeli nak
dî ahzi hakkındaki fıkrasının tayyı taraftarı
yım. Çünkü yalnız servet nazarı itibara alına
rak zenginlerin halktan ayrı bir muameleye tâbi 
tutulmasını halk Hükümeti esasatma muhalif 
görmekteyim. Eğer esnan erbabı askerî kadro
muzdan fazla ise hizmeti askeriye müddetinin 
haddi asgariye tenzil ederek köylüyü dahi bir 
buçuk sene yerine meselâ bir sene nihayetin
de müstahsil olacak veziyetine getirmelidir. 
Tefrika esas, servet değil, tahsil ve terbiyei 
bedeniye gibi hizmeti askeriyenin suhuleti tali
mi olabilir. 

Trabzon 
Şefik 

Âza Âza 
Bedeli nakdînin 500 lira Sivas 

olması reyindeyim Rahmi 
Maraş 
Tahsin 

REİS — Buyurunuz Şükrü Bey. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bedeli nak

dîyi 500 lirayı verenlerin dört ay hizmeti fi
iliyi ifa edeceklerine dair kanun kabul edildi. 
Şimdi müzakere edilecek kanun asıl bedeli nak
dîyi tadil eden kanundur. Bu mukaddem, ev
velkisi muahher müzakere edilecek iken her 
nasılsa, bu sonraya kaldı. Ahzi Asker Kanunna
mesinin 118 nci maddesinde 50 osmanlı altını 
olan bedeli nakdînin 500 liraya iblâğın tadiline 
dair olan teklif madem ki, 500 lira olarak ka
bul edildi; fazla söze lüzum yoktur. Kabul 
ettiğimiz kanunda «500 lira bedeli nakdî ve
renlerin dört ay hizmeti fiiliyede bulunacak
larını» âmirdir. Asıl kanun bu tadilâtla ikmal 
edilmiş bulunacaktır. Rica ederim, başka söze 
lüzum yoktur. Esasen 500 lira bedeli nakdîyi 
kabul ettik. Binaenaleyh, maddenin aynen ka
bulünü rica ederim. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim Müdafaai 
Milliye Encümeninin mazbatasını reye korsanız 
o vakit mesele halledilmiş olur. 

ZAMİR B. (Adana) — Bendeniz, bu lâyiha
nın müzakeresini zait görüyorum. Esasen He

yeti Celileniz bunların ikisinin müştereken mü
zakeresini kabul etmiş ve son müzakere ettiği
miz kanunda 500 lira bedeli nakdî kabul edil
miştir. Binaenaleyh, bu zaittir. 

MAZBATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eski
şehir) — Efendim şimdi kabul buyurduğunuz 
kanun, Mükellefiyeti Askeriye Kanununun be
şinci maddesinin tadiline ait bir kanundur. Yani 
hizmeti askeriye müddetlerine dairdir. Fakat 
ciheti taalûku sebebiyle oraya (C fıkrası) ilâ
ve edildi ki o da bedeli nakdî meselesidir. O, 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun ayrı bir 
maddesidir. Eğer yalnız bu kanunla iktifa eder
sek onu tashih etmek mümkündür. Fakat ma
dem ki bir teklif vâki olmuştur ve Hükümet
ten gelmiştir ve encümeninizden geçmiştir; o 
teklif de 118 nci ve 112 nci maddelerin tadili
ne dairdir. Binaenaleyh bu ikinci kanun Mü
dafaai Milliye Encümeninin yaptığı iki madde-
li bir kanundur. O tashihat daha kolay yapıl
mış olur. Madem ki bu bir tekliftir. Madem 
ki bu teklif vâki olmuştur, buna bir karar ver
mek lâzımdır. Hükümetten gelmiştir ve encü
menden geçmiştir. Heyeti Celilenizin malı ol
muştur. Binaenaleyh buna behemahal bir ka
rar vermek lâzımdır. Zaten iki maddeden mü-
rekkebtir. Bunu kabul buyurduğunuz tak
dirde müzakereye hacet kalmaz. Zaten mesele 
evveılce takarrür etmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Beyefendi müsaade buyurunuz, madde hizmeti 
fiiliyei1 askeriyenin tenkisi dol'ayısiyle beşyüz 
lira bedeli nakdî verenlerin dört ay hizmet ede
ceklerini gösteriyor. Bu madde ise asıl mükel
lefiyeti askeriyeyi müstakillen gösteriyor. Müs

takil bir maddedir. Eğer bunun burada mev-
zuubahis olmamasından bahsedilirse maddenin 
aynen kalması icabeder. Orada da hizmeti fiili
yei askeriyeye mukabili elli adet altın bedeli 
nakdî alınır deniyor. Binaenaleyh o madde
nin şimdi müzakere edilmesi deminden kabul 
ettiğiniz teklif ile tenakuz teşkil eder. Bunun 
için şimdi kabul ettiğimiz kanun mucibince bu 
teklifi elli altın bedeli nakdî yerine beşyüz lira 
evrakı nakdiyenin kabulü lâzımgelir mi şeklin-
deiı müzakeresi icabeder. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Süleyman Sırrı Beyin mütalâası varittir. Zira 
kanunun o maddesi kalacak olursa kanunun iki 
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maddesi arasında bir mugayeret olacaktır. Onun 
için arz ettikleri varittir. Bendeniz arz etmek 
istediğim dün de ibaret ettiğim noktadadır. 
Şimdi Mükellefiyeti Askeriye Kanununu tadil 
ediyoruz. Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
demin tadilen kabul olunan maddesinde bir ta
dı1 ât yaptık. Bir de şimdi bir maddesinde ya,-
pıyoruz. Bendenize kalırsa Mükellefiyeti Aske
riye Kanunu hakkındaki tadilâtı iki kanun ile 
yapacağımıza tek bir kanunla ve bunu da Mec
lisi Âli karariyle yapmak ve bundan evvel çı
kan kanuna ilâve etmek, şekil itibariyle ve 
usulü tedvin itibariyle daha doğru ve muvafık 
olur. Şimdi biz bir kanunun iki maddesinde 
tadilât yapmak için iki kanun yapıyoruz ki bu 
doğru bir şey değildir. Kanunların da kendi
sine mahsus vaziyetleri vardır. Bendenizin tek
lifim bu maddenin de bundan evvelki kabul et
tiğimiz kanunun içerisine bir madde olarak ka
bulünün Heyeti Celileee tensibidir. 

REİS —• Efendim evvelce kabul ettiğimiz 
kanun Mükellefiyeti Askeriye Kanununun be
şinci maddesini muadil kanundur. Şimdi mü
zakere ettiğimiz kanun 118 nci maddesini tadil 
eder bir teklifi kanunidir. Şimdi o kanuna bu
r u da ilâve edecek olursak güya beşinci mad
deyi tadil eder gibi bir vaziyet hâsıl olur. Bu 
dakikada müzakere ettiğimiz şey yalnız 118 nci 
maddeye aidolan tadilâttır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu hususta takririm 
vardır. İzahat da vereceğim efendim. Şimdi Mec-
İrsı Âli kabul ederse evvelce kabul ettiğimiz be
şinci maddenin tadiline dair olan kanunun be
deli nakdî fıkrası kanunun 118 nci maddesi 
mucibince bedel verenler bu fıkradaki ahkâma 
tabi olması lâzım gelir. Mesele bu kadardır. On
dan sonra da bu fıkranın bu kanuna zeylolması 
lâzımgelecektir. Şimdi arz ettiğim takrirle bu be
deli nakdinin idarei hususiyeye aidolan yüzde 
onunun bu tadil edilecek olan yüz onsekizinci 
maddeye bir fıkra ilâvesi suretiyle tebdil edil
mesi lâzımgelir. 

NECMEDDİN MOLLA-B. (Kastamonu) — 
Bendenize kalırsa efendim bu yüz onsekizdnci 
madde hakkındaki tadil teklifini müstaikillen mü
zakere etmekliğimiz ve bunu da bir kanun ma
hiyetinde çıkarmaklığımız icabeder. Çünkü çı
kardığımız beşinci maddeyi tetkik buyuracak 
olursanız görürsünüz ki, bu madde hizmeti fiili-

yei askeriyenin müddetini beyana maksurdur. 
Halbuki 118 nci madde doğrudan doğruya hiz
meti fiiliye! askeriyeye mukabil olan bir bedeli 
nakdinin tâyinine dairdir. Ayrı ayrı hâdiseler
dir. Zaten her ikisi dahi bir kanunun ihtiva et
tiği maddelerden ikisine taallûk eden maddeler
dir. Bendenizin bildiğim ve usulen cari olduğuna 
göre her kanunun bir maddesinin tadili başlıba-
şma bir kanun gibidir. Binaenaleyh beşinci mad-
dei kanuniye müstakillen bir kanundur ve hiz* 
meti fiiliyei askeriyenin aledderecat tâyinine da
irdir. 118 nci madde ise büsbütün başka bir nok
taya matuftur ve tamıamiyle hizmeti fiiliyei as
keriyeye mukabil bulunan bedeli nakdinin tâyi
nine dairdir. Ayrıca müzakeresi zaruridir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
şimdi bir kanunun beşinci maddesinde beş yüz 
, ;ra bedeli nakdî verenler dört ay talim ederler 
diye tâyin ve tesbit ettikten sonra bundan yüz 
madde sonra gelen bir maddede hiç takarrür et
medik bir şey söylenir mi? Burada söylenmiş. Yüz 
madde sonra beş yüz lira bedeli nakdî verenler 
dört ay talim görür demek.. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Dört ay yok orada. 
HAMDİ B. (Devamla) — Evvelce tâyin edil

miş, tesbit edilmiş bir şeyi tekrar etmekten baş
ka bir şey değildir. Evvelce beşinci maddede be
deli nakdiden bahsedilmemiştir. Sonra gelen bir 
maddede bedeli .nakdî verenler hakkında ne mu
amele yapılır? Bahsedilmemiştir. Ayrı bir mev
zu ifade eder. Onun beşinci maddeye ithal ettik 
ve tesbit ettik. Bedeli nakdinin miktarını, son
ra 118 nci madde ile 121 nci madde zait oldu. 
Kanunun aslından bu iki maddenin tayyını tek
lif ediyorum ve takrir veriyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Neomeddin Molla Beyefendi Hazretlerinin müta
lâalarına iştirak etmiyeceğim. Buyurdular ki, her 
madde ayrı bir mevzua taallûk eder. Binaenaleyh 
ayrı ayrı müzakeresi lâzımgelir. Bittabi her ka
nunun maddelerinin ayrı ayrı müzakeresi lâzı-
ımedendir. Çünkü her madde ayrı ayrı bir hük
mü tazammun eder. Bendenizin mâruzatıım bu 
değildir. Bendeniz demek istedim ki, madem ki, 
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu tadil ediliyor, 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun beşinci, 
onuncu, onbeşinci, otuzbeşinei, ellibeşinci mad
delerinin tadil edildiğini farz edelim. O halde be
şinci madde hakkında bir kanun, onuncu madde 
hakkında bir kanun mu yapılacak? 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Elbette. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Efendi
ler hiçbir memleketin usulu kavanlninde... (Gü
rültüler) Müsaade buyurunuz. Efendiler hiçbir 
memleketin u:ulu feavani'ninde böyle bir şekil 
tasavvur olunamaz. Bu tarza tesadüf olunamaz. 
Kendilerinin Adliye Nazırı oldukları zaman ya
pılmış olein Usulü Muihakematı Hukukiye, Usulü 
TMııhakematı Cezaiye 'kanunlarının tadilâtına 
müracaat buyurmalarını rica 'ederim. Meselâ : 
Usulü M'ilıaıkematı Cezaiyede yapılacak tadilât 
kanuni'n her hangi maddesi olursa olsun bir 
İkanunla olur ve bu husus bizim usulü kavani-
mizde arz ettiğim tarzda olduğu gibi bilûmum 
memalikJte kanun tadilâtında, bir kanunun do
kuzuncu veyahut her hangi bir maddesi tadil 
edilirse bunların hepsi'tek kanun ile olur. Ben
deniz, mütalaamın, bilûmum memalik kanunla-
r n ' n usulü tanzimi noktayi nazarından zerre 
kadar nvcibi münakaşa olmıyacak *bir haki-
•katı bedih'ye olduğunu arz ederim. İkinci nok
taya »eliyorum. Acaba usulü taknin noktai na
zarından bîr hakikat olan ıu mütalâam bir hük
me müsterit midir? Yani teamülen ve fennî. 
tesrii mktai nazarından bir zanureti fenniye var 
mıdır? E ret efendiler fennî, teşrii noktai na
zarından bir zarureti fenniye vardır. Çünkü ka
nunların mümkün olduğu k?».dar az olması ve müm
kün olduğu kadar taaddüdetmesi ve her mad
denin tadili hakkında ayrı 'birer k a n m yapa
rak, kanunlar zihinlerde tenevvü edebilir, te-
kessür edebilir mahiyette olmaması noktai na-
i ivmdan ve Devletin kanunlarımın mümkün ol
duğu kadar çoğalmaması ve kavaninin şah
sında meveudolan muhabbeti kanuniyenin mû
tada'm o1 ması noktai nazarından usûlü teşriin 
ve fennî takninin en mühim esasatmdan birisi
dir. Fakat bendeniz'n mâruzâtım belki Mzam-
ramei Dârilîye muvafık değildir. Çünkü evvelce 
'bir kanrn kabul olrnhuştur. Fakat eğer Nizam-
namei Dahilî mucibince buna imkân varsa 'bu 
suretle kabul Duyurulması ve bunun teammül 
ittihaz edilmesi ve bu suretle hareket edildiği 
takdirde zaten Heyeti Celilece şimdiye kadar 
sâdır olan kavaminin vaz'ında da suhulet irae 
edeceği cihetle arzı mütalâa ettim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim biraz evvel kabul et
tiğimiz kanunda; «İşbu kanunun ahkâmına mu

gayir olan mevad mülgadır» diye bir sarahat 
mevcııdolsaydı belki bunal üzüm olmazdı. Fa
kat oraya böyle bir madde koymadık. Madem 
ki koymadık buna mugayyir olan ahkâmdan 
muhtacı tadil olanlarını da ayrıca müzakere et
mek muktazidir. Hizmeti askeriyeye mukabil 
verilecek olan bedeli nakdî mıMarının tâyinine 
dair olan maddei kanuniyenin ayraca müzakere 
edilmesi iktiza eder. 

NECMEDDİN MOLLA B. (Kastamonu) — , 
Gayet tabiî bir şeydir, münakaşaya mahal yok
tur. 

ARÎF B. (EJki'şeJhir) — Efendim ruznameye 
bakacak olursak müzakere edilecek mevad ara
sında ikinci madde olarak Mükellefiyeti Âske-
keriye Kanununun beşinci maddesine muaddil 
bir teklif olduğunu görürüz. Bu tekilif Müda-
faai Milliye Encümenince tetkik edilerek Heye
ti Celileye arz edilmiş sonra ayrıca Mükellefi
yeti Askeriye Kanununun (118) nci maddesinin 
tadili hakkında bir teklif gelmiş bu da encü
mende tetkik edilerek ayrıca Heyeti Celilenize 
takdim edilmiştir. Simidi Mükellefiyeti Askeriye 
Kanunu bir kanundur. Bu kanunun 'beşinci mad
desi şimdi kabul buyurduğunuz kanunla halle
dildi. Şimdi bakınız Mükellefiyeti Askeriye Ka
nununun 118 ve 121 nci maddeleri ne diyor % 

Madde 118. — Hizmeti fiiliyei askeriyeye 
mukabil bedeli nakdi elli aded yüzlük Osmanlı 
altınıdır., 

Madde 121. — Bedeli nakdi itâ ettiğine da
ir makbuz irae eden veyahut bedelin tesviye 
olunduğu resmen işar olunan mükellefin bulun
duğu mahalle en yakın bir piyade kıtasında al
tı ay bedel istihdam hemsinleriyle sınrfu ihti
yata naklerlilmek... İlâh deniyor. Bunlar ayrı 
ayrı, maddelerdir. Bu üç maddeyi bir (C) fık-
rasiyle halletmek imkânı yoktur. Madem ki bu 
maddelerin tadili ayrı ayrı teklif edilmiştir. 
Binaenaleyh ayrı ayrı müzakere edilmek lâ
zımdır. Bir (C) fıkrası ile kanunun üç madde
sini birden halletmek, zannederim, doğru ol
maz. Heyeti Celileniıze mal olmuş bulunan bu 
kanunları .müzakere etmıdk lâzımdır. Çünkü 
şimdi müzakere edeceğimiz 'beşinci madde de
ğildir. 118 ve 121 nci maddelerdir. Binaenaleyh 
bendeniz ayraca müzakere edilmesi muvafıktır 
kanaatindeyim veyahut, diğer 'bir şey yapılabi
lir - o vakit de bu teklifi kanuni havada kalır, 
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buna ne" muamele yapılacak - beşinci, 118 nei, 
121 nei maddeler diyerek yani her üç madde
nin tadiline dair kanundur diyerek meseleyi 
hallederiz. Bendeniz iyice bilmiyorum, muvafık 
olur mu? Bendenize kalırsa -ayrı ayrı müzakere 
©dilmek lâzımdır. 

MUSTAFA FEYZÎ Ef. (Konya) — Müza
kereye hacet yok. Mânaları zaten kabul edildi. 
öylece tasrih edilsin. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir vardır. Arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Yüz onsekizinci madde hizmeti «askeriyeye 

mukabil bedeli nakdi alınmasına müsaade ita
sını nati'k bir maddedir. Demin kabul edilmiş 
olan beşinci maddenin (C) fıkrasında beş yüz 
lira kabul meselesi ise bedeli veren şahsın ne 
kadar müddetle hizmeti laskeriye ifa edeceğini 
tâyinden ibarettir. Binaenaleyh müzakere kâfi 
bu onsekizinci maddenin müzakeresi zamiri
dir 

Yozgad 
Süleyman 

REÎS — Efendim evvelemirde kifayeti mü
zakereyi reyi âlinize arz edeceğim. Kifayeti mü
zakereyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini de reye vaz'ediyorum efendim, kâfi gör-
miyenler lütfen ellerini 'kaldırsın. Müzakerenin 
kifayeti 'kaibul edilmiştir. 'Takrirler, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
«Kabul edilen Bedeli Nakdî Kanununa mu

gayir olan kanun mülgadır» fıkrasının ilâvesini 
teklif ederim. 

Malatya Mebusu 
Reşit 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Müsaade ederse
niz takririmi izah edeceğim Reis Bey. 

REÎS — Diğerlerini de okuyalım sonra izah 
edersiniz. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin tadiline ait me^addı ka

nuniye maksadı tamamen temin etmiş olduğun
dan yalnız bu kanunun sermayesinde «Mükel
lefiyeti Askeriye Kanununun 5 nei ve 118 nei 
ve 121 nei maddelerinin tadiline dair Kanundur» 
demekle maksat temin edilmiş olacağından bu 
cihetin reye vaz'ını teklif eyleriz. 

Ordu Mebusu Kastamonu 
Faik Hasan Fehmi 
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Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun beşinci 

maddesini tadil ederek bedeli nakdiyi, miktarı
nı bedeli nakdî verenlerin ifa edecekleri hizme
tin müddetini tesbiıt eylemiş olduğumuz cihetle 
kanunu mezkûrun 118 ve 121 nei maddeleri za
it kalmıştır. Bu maddelerin dahi kabulü bir 
kanunda bir meselenin mükerreren bahsedil
mesini mucibolacağından bu iki maddenin tay-
yını teklif ediyorum. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan kanuna fıkrai âtiyc-

nin kabulünü teklif eylerim:. 
«îşbu beş yüz liranın yüzde <onu idarei hu-

susiyelere aittir» 
Bolu Melbusu 

Şükrü 
REİS — Buyurun Reşid Ağa izahat verecek

tiniz. 
REŞÎD AĞA (Malatya) — Efendim 'bedeli 

nakdinin kabulüne dair bir kanun kabul ettik
ten sonra daha eski bir kanunu mevzuu müza
kere etmek muvafık olamaz. Çünkü o eski ka
nunu müzakere etmekten maksat, ya tadildir, 
ya aslını kabuldür veyahut da rettir. Demin 
bu kanunu kabul etmekle eski mevaddı kanuni-
yenin hükmü kalmamıştır. Kabul edilen Bedeli 
Nakdî Kanununa (Bu kanuna mugayir olan 
kanunlar mülgadır) fıkrası ilâve 'buyurulursa 
kâfidir. Daha 118 nei ve 121 nei maddeleri mü
zakereye hacet kalmaz. Ayrıca müzakeresinö 
lüzum yoktur. 

REÎS — Efendim takrirleri reyi âlinizi 
vaz'edeceğim. Evvelemirde usule aidolan tak
rirleri arz edeceğim. 

(Ordu Mebusu Faik Beyle Kastamonu 
Mebusu Hasan Efendinin takriri tekrar 
okundu) 

REÎS — Ne diyorsunuz efendim? Müda-
faai Millrye Encümeninin bunun hakkında
ki noktai nazarı nedir? 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE ENCÜMEN t MAZ
BATA MUHARRÎRÎ ARÎF B. (Eskişehir) 
— Bendeniz muvafık olup olmadığını bilmiyo
rum. Daha z;yade kanunşinas arkadaşlarımız 
izah buyursunlar. Maksat; burada üç madde 
vardır. 5 nei, 118 nei ve 121 nei maddeler.. 
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Bunların her birisi bu tadilâta göre tanzim 
edilmek ieabeder. 

REİS — Tadil takrirleri hakkında encü
menin mütalâasını almak usuldendir. Buna 
dair nizamnamede sarahat vardır. Şimdi bu 
teklifi reyi âlinize vaz'edeceğim. Müsaade
nizle bu teklifi tekrar okuyorum. 

(Takriri tekrar okundu.) 
RElS— Bu teklifi reyi' âilnize arz ediyo

rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

Aksinrde reyi âlinize arz ediyorum.- Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Bu tek
lif kabul edilmiştir. Binaenaleyh bundan ev
velki kabul ettiğimiz kanunun serlevhası 
(Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 5 nci, 
118 nci ve 121 nci maddelerinin tadiline dair 
Kanundur) suretinde tesbit olunacaktır. 

On dakika istirahat etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Celse saat : 3,03 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat : saat : 3,35 

REİS —• Ali Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Mahmud Bey (Siird) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. 

3. — Karahisan Şarki Mebusu İsmail Be
yin, ipekli mensucattan tarif et umumiyedeki 
Resmin on iki misli yerine beş misli dhzi 
hakkındaki kanun teklifi ile (2/62) Maliye 
Vekâletinin İstihlâk Resmi Kanununun tefsi
rine ait tezkeresi ve Kavanini Maliye ve İkti
sat encümenleri mazbataları (3/109) 

REÎS — Isiblâk Resmi hakkındaki Kanu
nun tefsirıine ait İktisat Encümeni mazbatası 
ve lâyihai kanuniye okunacaktır. 

İktisat Encümeni mazbatası ve teklif ettiği 
mevaddı kanuniye 

Riyaseti Celileye 
Yüzde on beşe kadar ipeğır havi jakarlı 

tâbir olunan mensucattan istifa olunan ta-
rifei asliyesinin on iki misli Resmin beş 
mr'sline tenzili hakkındaki teklifi kanuni 
encümenimizce müzakere olundu. İcra edi
len -4et'kikata nazaran mezkûr kutmaşlar güm
rük idarelerince mukaddema ithali menedilen 

mevaddın dairei şümulüne alınmadığı gibi 
bilâhara tardfei asliyenin on iki misline 
iblâğı suretiyle ithaline müsaade edilen 7 Ma
yıs 1337 tarihli Kanuna •mer'but (D) cet
velinde muharrer mensucat meyanmda dahi 
ıusuma tabi tutulmamıştır. Marülarz kumaş
ların Gümrük Resmi hakkında kanunun bi
dayeti tatbikinden 17 Kânunusani 1337 ta
rihine kadar tarifenin 270 nci maddesi tat
bik edilmiştir. Mezkûr tarihte rüsumat ida
resi bu kumaşlar hakkında tatbik edilen mad
denin yanlış olduğunu görmüş ve imhalsiz 
bir emir ile bu nevi 'kumaşlar hakkında ta
rifenin 305 ve' 308 ncıi maddelerini tatbika 
başlamıştır. Halbuki tezyidi rüsuma ait 
neşredidenler kavanin ve nizamatm tarihi 
neşir ve tebliğli' ile icrası arasında bir zaman 
bırafkmak müteamel olduğundan kilosu 28 ku
ruş rüsuma tâbi bir malın resminin ani 
olarak 240 kuruşa iblâğı haddizatında hasis 
olan mezkûr kumaşların gümrük ardiyele
rinde toplanıp kalmasını mucı'fc'Oİmuştur. 

Mâruzâtı ânfiden anlaşılacağı veçhile bir 
kumaş ha'kkmda senelerce (Velevikd yanlış olsa 
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dahi) tatbik edilen bir tarife maddesinin âni bir 
emir ile yüz de 'bin beş yüz derece tezyidi 
tüccarı haklı olarak şikâyete sevk edecek 
bir meseledir. Tüccar, gümrüklerde toplanan 
işbu malların bedellerini fabrikalara tediye 
etmıiş olduklarından iadeleri de gayrimüm-
kündür. Bu suretle işbu kumaşlar bir sene
den beri gümrük ardiyelerini işgal ile Dev
lete bîr menfaat temin etmemekte olduğu 
gibi memleketimize ait büyük bir sermaye
nin dahi muattal kalmasını icabettrimekte-
dir. 

Memlekette sanayii millîyendn inkişafı nok
tai nazarından bu nevi kumaşlardan alman 
rüsumun daimi olarak beş misle tenziline 
encümenimiz taraftar olmamakla beraber rü
suma ait mukarrerattan alâkadaranm tatbi
kinden bir müddet evvel haberdar etmek 
esası kanuniyesine tevrikan Rüsumat Müdü
riyeti Umumiyesi tarafından tashihi madde 
zımmmda verilen emrim tarihi olan 17 Kâ
nunusani İ339 tarihinden mukaddem fabrika
lara sipariş edilen bu nevi kumaşlar da bir 
defaya mahsus olarak tarifeyi asliyenin beş 
mj'rç'll resim .ahzi hakkında Muvazene! Maliye 
Encümeni tarafından tanzim edilen maddei ka
nuniy enin aynen kabul edildiğini arz ede
riz. 

Ün mamul âtı .hakkında Muvazene! Maliye 
Encümeni tarafımdan tanzim kılman ikinci 
ına'ldoyi encümenimiz aynen kabul etmiştir. 

Margarin yağlarına gelince; encümenimiz-
ce icra edilen tetkikata nazaran mezkûr 
yadlardan rüsumu râtihlâkîye ahzi hakkında 
veri1 en. emrin-, tarihi 10 Şubat 1339 olduğu 
anlaşılmış olduğundan üçüncü Maddenin ba
sındaki tarihin 10 Şubat 1339 »olarak tashi
hine ekseriyetle karar verilmiş ve berayı tas
vip Heyeti*! Umumiyeye arz olunmuştur efen
dim. 

4 Teşrinievvel 1339 
İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir Karahisa.rı Şarki 
Mahmud Celâl ismail Hakkı 

Kâtip Âza 
Bulunmamıştır Ertuğrul 

Dr. Fikret 
Âza Âza 
Karesi .Bolu 

. Hulusi 

Âza Âza 
Edirne Maraş 
Faik ' Abdülkadir 

Madde 1. — Gümrük tarifesinin 308 nei nu
marasının saniyen fıkrasının (1) kısmı dairei 
şümulüne dâhil olan ve 17 Kânunusani 1339 ta
rihinden mukaddem fabrikalara sipariş verilerek 
gümrük ardiyelerine vürudettiği vesaik ile sabit 
olan ipekli jakar kumaşlarından bir defaya mah
sus olarak tarifedeki resmi aslinin beş misli re
sim istifa edilir. 

Made 2. — İşbu kanunun tarihi neşrin
den itibaren fabrikalara sipariş verildiği vesaik 
ile sabit olan un mamulâtımm bir defaya mahsus 
olarak tarifede muayyen resmi aslinin beş misli 
Gümrük Resmi istifa olunur. 

Madde 3. — 10 Şubat 1339 tarihinden mu
kaddem fabrikalara sipariş verilmiş elyevm güm
rük ardiyelerine vürudetmiş bulunan margarin 
yağlarından bir defaya mahsus olarak İstihlâk 
Resmi istifa edilmiyerek ithal olunur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Reis Beye
fendi Heyeti Umumiyenin malûmudur ki bu tef
siri Hükümet Heyeti Umumiyeden istirdadetmişti 
ve bilâhara kendi noktai nazarını tesbit ederek 
Heyeti Celileye arzı malûmat edecekti. Binaen
aleyh okunan mazbatada Hükümetin tadilâtı var
dır. Hükümetin izahatını encümenden evvel din
lemek lâzımdır. Binaenaleyh Hükümetin izaha
tına intizar ediyoruz. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
dim çok zamandan beri bu işler böyle kaldı. Her 
halde tacilini istirham ederim. 

REİS — Maliye Vekili burada mı efendim? 
(Hayır sesleri) O halde heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı efendim? 

, ZEKİ B. (Gümüşane) — Bu meselenin ehem
miyeti var. Maliye Vekili Bey noktai nazarını 
bildirsin ona göre müzakere edelim. 

REİS — Maliye Vekili burada yoktur efen
dim. -

BESİM ATALAY B. ̂  (Aksaray) — Reis 
Beyefendi maddenin aleyhinde söz istiyeceğim. 
Fakat Maliye VeküjUain izahatını dinliyelim 'on
dan sonra. 
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REİS — Müzakerenin tehirini mi istiyorsu

nuz? 
BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Maliye 

Vekili yoksa tehir edilmeli. Çünkü ben az çok bu 
meseleye vâkıfım. Bilhassa bu lâyihanın aleyhin-
deyim. Onun için evvelâ Hükümet'n noktai naza
rını öğrenmek isterim. Beyefendi bu bilhassa 
piyasaya tesir ediyor. Üç beş zatın, üç beş şahsm 
ı c f İ için kanunu tebdil edemeyiz. Hükümetin 
noktai nazarını öğrendikten sonra maddenin aley
hinde söyliyeceğim. 

REİS — Efendim bu mesele Maliye Vekili 
Bevefendi teşrif ettikleri zaman müzakere ed'l-
mek üzere tehir ediliyor. Diğer maddeye geçiyo
ruz. 

4. — Memurini mülkiye ve askeriye tekaüt ve 
tst'fa Knwnıında muharrer cü^rfn^ hrJr>lni>ntn 
tezyidi hakkında (1/58) numaralı lâyîhai kanu
niye ve Kavanin ve Muvasenei Maliye encümen
leri mazbataları. 

T.B.M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
26.8.1338 

Memurini mülkiye ve askeriye tekaüt ve is
tifa kanunları mucibince ashabı maaştan alınmak
ta olan cüzdan bede^tı miktarının rayici hazıra 
göre tebdil ve mezkûr kanunların 28 ve 59 ncu 
maddelerinin 6 ve 11 nci fıkralarının tadiline 
dair tanzim kılının İcra Vekilleri Hevetim'n 
24 8.1338 tarihindeki içtimaında kabul edilen lâ
yihai kanuniye ve esbabı mucibe lâvihası ile mer
butu pusla ve cüzdan numunesi lef fen takdim kı
lınmıştır. İfa vı muktazasivle neticesinin iş'arma 
müsaadei devletlerini rica ede^m efendim. 

T.B.M. Mecl'si 
İcra Vekiller* H°veti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası 
1336, 1337 senelerine mahsus olarak müteka-

dîni mülkiye, ilmiye, askeriye ile bunların eytam 
ve eramiline ve mâzulîni mülkiye ve ilmiye vel
hasıl Düyunu Umumiye bütçesinin 44 ncü faslın
dan 54 ncü faslına kadar bilûmum maaşat asha
bına verilmiş olan cüzdanların geçen sene hitam 
bulmasına ve eüzdansız âdi senet veya bordro üze
rine tediyat icrası suretiyle Hazineyi ızrar ede
ceği âzadei arz ve tezkâr bulunmasına mebni se
lâmeti muamele ve muhafazai hukuku Hazine 

noktai nazarından bervechi sabık cüzdan usuliyle 
tediyat icrası muvafık olacağı mütalâa olunmakta 
ise de elyevm düsturülamel memurini mülkiye
nin tekaüdüne dair olan Kanunun yirmisekizin-
ci maddesinin altıncı fıkrasiyle Askerî Tekaüt 
ve İstifa Kanununun 59 nen maddesinin 11 nci 
fıkrasında muharrer olan cüzdan bedelâtı muka
bilinde cüzdanların müceddeden ihzarı kabil ola-
mıyacağma ve rayici hazıra tevfikan iki senelik 
muamelâtı ihtiva edecek surette tabettirilecek 
olan beher cüzdanın (İzmit Muhasebec;liğine 
tabettirll'p raptan arz ve takdim kılman bir se
ne üzerine mürettebolamnm yedibuçuk kumşa 
kararlaştırılmış olmasına nazaran ancak dokuz 
kuman maledilebildiği anlaşılmaktadır. Bûı^en-
alevh bu uğurda ihtiyar edilecek masrafın mârul-
arz kanunlarda muharrer ve merbut puslada mü-
TikVnTn -nebaliğ ile temini adimülimkân bulundu
ğundan Hazinenin derkâr olan şu müzavaka1' ha-
zırasma rağmen cüzdan bedelâtm^n yine salifül-
a^z meşhut puslada mürakkam nisbet dairesinde 
tezvîdini mutazammm lâyihai kanuniye tanzim 
kılındı. 

2 Ağustos 1333 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Seriye Vekili 
Hüsevîn Rauf Abdullah Azmi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Rifat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Ata Hüseyin Rauf 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi Mehmed Vehbi 

Nafıa Vekâleti İktisat Vekili 
Re^at Mahmud Esad 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaılye Vekâleti 
Vekili 
Fuad 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti 
Vekili 
Kâzım 

Memurini Mülkiye ve Askerî Tekaüt ve İs
tifa kanunları mucibince ashabı maaştan alın
makta olanlar ile bu kere teklif edilen lâyihai 
kanuniye mucibince alınmasına lüzum görülen 
cüzdan bedelâtımn nisbet ve miktarını irae 
eden pusladır. 

Kınk kuruştan aşağısı 
40 - 100 kuruşa kadar maaş ashabından bir 

kuruş (Mütekaidini Mülkiye Kanununun yirmi 
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sekizinci maddesinin altıncı fıkrası ahkâmı) 
100 - 500 kuruşa kadar maaş ashabından iki 

kuruş (Mütekaidîni Mülkiye Kanununun yirmi 
'sekizinci maddesinin altıncı fıkrası ahkâmı) 

500 -1000 kuruşa kadar maaş ashabımdan üç 
kuruş (Mütekaidini Mülkiye Kanununun yirmi 
sekizinci 'maddesinin altıncı fıkrası ahkâmı) 

1000 - 4000 kuruşa kadar maaş ashabından 
dört kuruş (Mütekaidîni Mülkiye Kanununun 
yirmi sekizinci maddesinin altıncı fıkrası ah
kâmı) 

4000 kuruştan yukarı maaş ashabından beş 
•kuruş (cüzdan bedeli alınır) 

41 - 100 kuruşa kadar maaş ashabından bir 
kuruş (Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 59 
ncu maddesinin 11 nci fıkrası ahkâmı) 

100 kuruştan yukarı maaş ashabından beher 
yüz kuruş için kırk para cüzdan bedeli alınır. 
(Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 59 ncu 
maddesinin 11 nci fıkrası ahkâmı) 

1 - 100 kuruşa kadar maaş ashabından beş 
'kuruş (Teklif olunan lâyihai kanuniye ahkâmı) 

100 - 500 kuruşa kadar maaş ashabından on 
kuruş (Teklif olunan lâyihai kanuniye ahkâmı) 

500 - 1000 kuruşa kadar maaş ashabından 
onbeş kuruş (Teklif olunan lâyihai kanuniye ah
kâmı) 

1000 den yukarı maaş ashabından yirmi 
kuruş (Teklif olunan lâyihai kanuniye ahkâmı) 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Memurini Mülkiye ve Askerî Tekaüt ve 
tstîfa Kanunu mucibince ashabı maaştan alın
makta olan cüzdan bedelâtı miktarının rayici 
hazıra göre tebdili hakkında İcra Vekilleri He
yeti Riyasetinin 26.8.1338 tarih ve 1778 nu
maralı tezkeresiyle merbutu kanun lâyihası Ka
vanini Maliye Encümenince tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bilûmum maaşat ashabına vaktiyle verilmiş 
olan cüzdanların üçyüz otuzyedi senesinde hi
tam bulması sebebiyle maaşatın âdi senetle ve
rilmekte olduğu ve bundan intizamı muame
lâtın haleldar olduğu ve mükerrer tediyata mey
dan verildiği anlaşılmıştır. Bersabık cüzdan 
usulü ile tediyat icrası muvafık ise de vaktiyle 
beher cüzdandan alman cüzdan bedeli ile mü-
ceddeden tabı ve ihzarı mümkün olamıyacağı 
bittetkik anlaşıldığından Memurini Mülkiyenin 

— 103 

Tekaüdüne dair olan Kanunun yirmi sekizinci 
maddesinin altıncı fıkrası ile Askerî Tekaüt ve 
tstîfa Kanununun 59 ncu maddesinin 11 nci fık
rasında muharrer olan cüzdan bedelâtı hakkın
daki mevaddın tadilini mutazammm berveçhi 
âti mevaddı kanuniyenin tanzimi muvafık gö
rülmüş olmakla keyfiyetin Muvazenei Maliye 
Encümeninde de müzakeresi zımnında Riyaseti 
Celileye takdimine karar verildi. 

5 Eylül 133D 
Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzincan Kayseri 
Sabit Ahmed Hilmi 
Kâtip 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Memurini Mülkiyenin Tekaüdüne dair olan 

Kanun ile Askerî Tekaüt ve İstifa kanunların
da muharrer cüzdan bedelâtının tadili hakkın
da kanun lâyihası ile Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası encümenimize havale buyurulmak-
la mütalâa ve tetkik edildi. 

Bilûmum maaşatı zatiye ashabına ita edile
cek cüzdanların mevcudu kalmadığından bir 
müddetten beri tediyatın muhtelif şekillerde 
ve âdi senetler mukabilnde ifa edilmesinde ve 
bunun ise intizamı muameleyi muhil olduğu gibi 
Hazineyi mükerrer tediyat ile ızrar etmek ihti
mali de bulunduğuna binaen yeniden tabı muk-
tazi görülmektedir. Ancak hali hazırda gılâyı 
es'ar dolayısiyle cüzdanlar masarifi tabı ve 
imali tezayüdeylediği cihetle işbu cüzdanların 
mukabilinde maaştı zatiye ashabından alman 
bedelâtm da tezyidine lüzum görülerek Memu
rini Mülkiyenin Tekaüdüne dair 11 Ağustos 
1325 tarihli Kanun ile aynı tarihli Askerî Teka
üt ve İstifa Kanununun cüzdan bedelâtı hak
kındaki fıkralar bit/tadil berveçhi ati lâyihai 
kanuniyenin Heyeti Celileye takdimine karar 
verildi. 

22 Kânunuevvel 1339 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Trabzon 
Reşat Şefik 

Kâtip Âza 
Konya Kırşehir 
Fuad Yahya Galib 
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Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

Âza 
Kânıgırı 

Mustafa Abdülhalik 

Âza 
Ga'zianteb 

Ahmed Remzi 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 

Âza 
Rahmi 

Memurini Mülkiyenin Tekaüdüne dair olan Ka
nun ile Askerî Tekaüt ve istifa kanunlarında 
muharrer cüzdan bedelâtmm tadili hakkında 

Hükümetin teklif ettiği kanun lâyihası 

Madde 1. — Memurini Mülkiyenin Tekaü
düne dair olan Kanunun 28 nci maddesinin al
tıncı fıkrası ile Askerî Tekaüt ve İstifa Kanu
nunun eHddokuzuncu 'maddesinin onbirinci fık
rası berveçhi zir tadil olunmuştur : 

Madde 2. —• Mütekaidini mülkiye ve ilmiye 
ile mütekaidini askeriyenin ve (bunların eytam 
ve eramili ile • mazulîmi mülkiye ve ilmiyenin ve 
Düyunu Umumiye Bütçesinin 44 - 54 fasılları 
dahilindeki bilûmum maaşat ashabına her defa 
verilecek cüzdanın beheri için ilk maaşlarının 
niynd itasında maaşı aslileri 100 kuruşa kadar 
olanlardan 5 ve 100 kuruştan beşyüz kuruşa ka
dar olanlardan (10) ve 500 (kuruştan 1000 ku
ruşa kadar (15) ve binden yukarı bulunanlar
dan da (20) kuruş cüzdan bedeli alınacaktır. 

Madde 3. — Mülki Askerî Tekaüt ve İstifa 
Ikanunlarının birinci maddede beyan olunan fık
ralar ahkâmı mülgadır. 

Madde 4. — İşbu kanun 1338 senesi Martın
dan itibaren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

29 Zilhacce 1340 ve 24 Ağustos 1338 

Memurini Mülkiyenin Tekaüdüne dair olan Ka
nun ile Askerî Tekaüt ve istifa kanunlarında 
muharrer cüzdan bedelâtmm tadili hakkında 
Kavanini Maliye Encümeninin kanun lâyihası 

Madde 1. — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 5. — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Memurini Mülkiyenin Tekaüdüne dair olan 
Kanun ile Askerî Tekaüt ve istifa Kanununda 
muharrer cüzdan bedelâtmm' tadili hakkın 'a 
Muvazenei Maliye Encümeninin kanun lâyihası 

Madde 1. — Memurini Mülkiyenin Tekaüdü
ne -dair 11 Ağustos 1325 tarihli Kanunun 29 ncu 
maddesinin altıncı fıkrası ile aynı tarihli As
kerî Tekaüt ve İstifa Kanununun ellidokuzuncu 
maddesinin onbirinci fıkrası berveçhi ati tadil 
edilmiştir : 

Madde 2. — Mütekaidin ve eytam ve eramili 
mülkiye ve ilmiye ve askeriye ile mazulîni mül
kiye ve ilmiye ve sair maaşatı zatiye ashabına 
1340 senei maliyesinden itibaren her defa veri
lecek cüzdanın beheri için ilk maaşlarının hiyni 
itasında maaşı aslileri 100 kuruşa kadar olan-" 
lardan o, 101 kuruştan beşyüz kuruşa 'kadar 10, 
501 kuruştan 1000 kuruşa kadar 15 ve 1001 ku
ruştan yukarı olanlardan 20 kuruş cüzdan be
deli alınır. 

Madde 3. — 1339 Maliye Bütçesinin (63) 
faslının 3 ncü evrakı matbua maddesine tahsi
satı munzamma olarak 10 000 lira vaz'edilmiş
tir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi 
itibaren meriyülicradır. 

nesrinden 

Madde 5. — İşbu 'kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var ımı efendim? (Hayır sesleri) Madde
lere geçilmesini reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
(kaldırsın. Aksini reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Maddele
rin müzakeresine geçilmiştir efendim. 
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Memurini Mülkiyenin Tekaüdüne dair olan Ka
nun ile Askerî Tekaüt ve istifa Kanununda mu

harrer cüzdan bedelâtının tadili hakkında 
Kanun 

Madde 1-. — Memurini mülkiyenin tekaüdü
ne dair 11 Ağustos 1325 tarihli Kanunun yirmi-
dokuzuncu maddesinin altıncı fıkrası ile aynı 
tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun elli 
dokuzuncu maddesinin 11 nci fıkrası berveçhi 
âti tadil edilmiştir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz : 

Madde 2. — Mütekaidin, eytam ve er amili 
mülkiye ve ilmiye ve askeriye ile mazulini mül
kiye ve ilmiye ve sair maaşatı zatiye ashabına 
1340 senei maliyesinden itibaren her defa ve
rilecek cüzdanın beheri için ilk maaşlarının hiy-
ni itasında maaşı aslileri 100 kuruşa kadar olan
lardan 5, 101 kuruştan 500 kuruşa kadar 10, 501 
kuruştan 1000 kuruşa kadar onbeş ve 1001 ku
ruştan yukarı olanlardan 20 kuruş cüzdan be
deli alınır. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde 
aynen kabul edilmiştir. Üçüncü maddeyi oku
yoruz: 

Madde 3. — 1339 Maliye Bütçesinin 62 nci 
faslının üçüncü evrakı matbua maddesine "tah
sisatı munzamma olarak 10 000 lira vazedilmiş
tir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okuyoruz : 

Madde 4. —• İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak

sini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Beşinci maddeyi okuyoruz : 
Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye 

Vekili memurdur. 
REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Madde kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esamiy
le reye vaz'edeoeğim. (Hayır, lüzumu yok ses
leri) 

EMİN B. (Tokat) — Para meselesidir. Tah
sisat meselesidir. 

REİS — Efendim kanunun heyeti- umumiye
sini tâyini esamiyle reyi âlinize vaz'ediyorum, 
Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı 
rey puslası vereceklerdir. 

Maliye Vekili Beyefendi. Ruznamemizde İs
tihlâk Resminin tezyidine dair lâyihai kanuniye 
var. Hükümetin izahatına ihtiyaç messetmiştir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı) — O ayrı bir maddedir. Bu 
eski bir tefsirdir Reis Beyefendi. Jakarlı kumaş
lar ve margarin yağları hakkındaki madde ayrı 
ayrıdır. Hepsi bir değildir. Bu' mazbata ayrı 
bir tefsirdir. Diğeri ayrıdır. Binaenaleyh gerek 
İktisat ve gerekse Muvazenei Maliye encümen
lerinde ayrıca müzakere edilmiştir ve zannede
rim diğeri Kavanini Maliye Encümenindedir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Be
yefendi, birisi 23 numarada mukayyet, birisi 
dördüncü numaradadır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Reis Beyefendi, 
bunların heyeti umumiyesi tevhidedilmiştir. Za
ten ruznamemizde İstihlâk Resmi hakkında Mu
vazenei Maliye, Kavanini Maliye ve İktisat encü
menlerinin mazbatası deniliyor ve tevhidedilmiş
tir ve bugün müzakere edeceğimiz budur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı1) — Reis Beyefendi müsaade 
buyurursanız bunun müzakeresini gelecek içti
maa tehir edelim. 

REİS — İtiraz var mı efendim? (Hayır ses
leri) O halde ruznamei müzakerata devam edi
yoruz. 

— 105 — 



t : 83 14 . 1 . 1340 C : 2 

5. — ikinci sınıf ihtiyat zâbitanına tahsisat 
itasına dair 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanu
nun birinci maddesinin fıkrai âhiresinin tefsiri 
hahkmda Başvekaletten mevrut (3/185) numa
ralı tezkere ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/418 

25 .11.1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

İkinci sınıf ihtiyat zâbitanına üç, dört aylık 
maaşlarının itasına dair 18 Teşrinievvel 1339 
tarihli Kanunun birinci maddesinin fıkrai âhi-
resinde (Maatahsisatı munzamma tamamen ve 
defaten tesviye olunur) ibaresinin maatahsisatı 
fevkalâde maaşı aslilerinin tamamen itası tar
zında telâkki ve olveçhile tebligat icra kılındım 
halde ihtiyat zabitleri merkezi umumisi kâtibi 
umumisi imzası ile verilen istidada kanunu mez
kûrda muharrer maatahsisatı munzamma tâbi
rinin seferi zam ve elbise bedeline de şâmil ol
duğundan bahsile ona göre istihkaklarının tes
viyesi lâzımgeleceği dermeyan edilmekte olduğu 
ve halbuki seferberlik zammı esasen seyyar or
dunun cephe nizamı harbine dâhil. Kıtaat ve mü-
essosatta müstahdem zâbitan ve mensubîni aske-
riveve münhasır olmasına ve elbise bedeli dahi 
olbaptaki kanunun bahşeylediği salâhiyete bi
naen sehra taksimen verilmekte bulunmasına ve 
hor iki tahsisat ayrı ayrı kanunla muhassas ve 
bütçede başka fasıl ve maddelere ait bulundu
ğuna nazaran bu iki kısım tahsisatın üç veva 
dört maaş itası hakkındaki Kanunun fıkrai 
âhiresinde muharrer maatahsisatı munzamma 
ibaresinin dairei şümulü dâhilinde olup olmadı
ğında tereddüdedildiği ve esas meselenin tefsire 
taallûkuna mebni bu bapta bir kararı tefsiri is
tihsali ve tahsisatı munzamma mey anında se
feri zam ve elbise bedelleri dâhil olduğu takdir
de 11 . 11 . 1339 tarih ve 6/297 numaralı tez
kere ile arz olunan seferberlik ve cephe zammı 
ve elbise bedeli hakkındaki kanunların tarihi 
neşrinden evvel tecilen terhis edilen zâbitanm 
işbu zamaimden istifade edip etmiyeceklerinin 
dahi tef siren ittihaz olunacak karara ithali Mü
dafaai Milliye Vekâletinin 19 .11.1339 tarih ve 
Muhasebat Dairesi 1259 numaralı tezkeresinde 

bildirilmekte ifayı muktezasma müsadei riya-
setpenahilerhıi istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Encümeni 6 .12.1339 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

İkinci sınıf ihtiyat zâbitanına üç - dört aylık 
maaşlarının itasına dair 18 Eylül 1339 tarihli 
Kanunun birinci maddesinin fıkrai âhiresinde 
(maatahsisatı munzamma tamamen ve defaten 
tesviye olunur) ibaresinin tefsirine mütaallik ve 
encümenimize muhavvel Heyeti Vekile Riyaseti
nin 6/418 numaralı ve 25 . 11 . 1339 tarihli tez
keresi tetkik ve müzakere olundu. «Maatahsisatı 
munzamma ve defaten tesviye olunur» ibare ve 
ifadesinde maksat Hükümetin telâkkisi veçhile 
maatahsisatı fevkalâde maaşı aslilerinin tama
men itası demek olduğuna ve elbise bedelinin ve 
seferi zammın bu maddenin dairei şümulünden 
hariç bulunduğuna müttefikan karar verilerek 
Heyeti Umumiveye takdim kılındı. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni R^isi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib Eskişehir 
Ali Mehmed Arif 

Kâtip Âza 
Zonguldak Ertuğrul 
Yus^f Ziya Rasim 

Âza Âza 
Kastamonu Kastamonu 

Halid Ali Rıza 
T-rhi". olunan ihtiyat zâbitarına tahsisat itasına 
d*v * Kvunun birinci maddesinin tefsiri hak
kımda Mıvaz^nfti Maliye Encümeni mazbatası 

ikinci sınıf ihtiyat zâbitanma üç, dört, avlık 
maaşlarının itasına dair 18 Teşrinievvel 1339 ta
rihli Kanunun birinci maddesinin fıkrayı âhire
sinde (Maatahsisatı munzamma tamamen ve de
faten tesviye olunur) ibaresinin tefsirine müta
allik encümenimize muhavvel Heyeti Vekile Ri
yasetinin 60/418 numara ve 25 . 11 . 1339 ta
rihli tezkeresi ile Müdafaai M^lave Encümeni 
mazbatası mütalâa ve tetkik olundu. 

Seferberlik zammı seyyar ordunun cephe ni
zamı harbine dair kıtaat ve müessesatta müs
tahdem zâbitan ve mensubîni askeriyeye mün
hasır olmasına binaen ihtiyat zâbitanmın bir 
kısmı terhisten evvel dahi seferberlik zammı al-
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madıklarr ve elbise bedeli hizmet mukabili bu
lunduğundan terhis edilen zâbitana elbise bedeli 
verilejniyeceği tabiî bulunduğu cihetle «Maatah-
sisatı munzamma tamamen ve defaten tesviye 
olunur» ibare Ye ifadesinin Hükümetin telâk
kisi ve Müdafaâi Milliye Encümeninin tefsiri 
veçhile yalnız maatahsisatı fevkalâde maaşı as
lilerinin tamamen itası demek olduğuna encü-
menimizce müttefikan karar verilerek Heyeti 
Umuıniyeye takdim kılındı. 

6 Kânunusani 1340 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi 
Saruhan 
Reşad 
Kâtip 
Konya 

Muhalifim 
Fuad 
Âza 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Âza 
Menteşe 

Şükrü Kaya 

M.ızbata Muharriri 
Gazianteb 

Ali Cenani' 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Âza 
Denizli 

Mazhar Müfid 
Âza 
Sivas 

Rahmi 
Âza 

îzmir 
Şükrü 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tasını reyi âlinize vez 'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'edi-
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası kabul 
edilmiştir. 

Efendim cüzdanlar hakkındaki Kanuna dair 
reylerini istimal etmiyen rüfeka varsa lütfen 
reylerini istimal buyursunlar. İstihsali ara hitam 
bulmuştur. 

Efendim ruznameye dair iki takrir aldım. 
Onları okuyacağım : 

4. — Saruhan Mebusu Sabri Beyle refikinin, 
ruznamenin yirmiyedinci maddesini teşkil eden, 
telgraf ve telefon kanunu lâyihasının müstacelen 
müzakeresine 'dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Telgraf İdaresi memleketimizde teessüsü tari

hinden beri henüz bir kanuna mâlik değildir. 
Telgraf Kanunu neşredilmedikçe nizamatı lâzi-
me ile telgraf umurunun hüsnü surette teessüs 
ve teminine imkân bulunmadığından ruznameye 
alınmış olan telgraf kanunu lâyihasının müsta
celen müzakeresini teklif ve rica eyleriz. 

13 . 1 . 1340 
Saruhan Ertuğrul 

Mehmed Sabri İbrahim 

5. — Çorum Mebusu Dr. Mustafa Beyle rüfe-
kasının, ruznamenin onyedinci maddesini teşkil 
eden Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci mad
desinin fıkrai ahiresinin tefsirine dair tezkere ile 
Müdafaâi Milliye Encümeni mazbatasının müs
taceliyetle müzakeresine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin onyedinci maddesini teşkil eden 

ve Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci maddesi
nin tefsirine mütaallik olup istifa edecek etıbba
yı askeriyenin vaziyetlerini tesbit edecek olan 
Müdafaâi Milliye mazbatasının müstaceliyetle 
müzakeresini teklif eyleriz. 

Çorum . İsparta 
Dr. Mustafa Hafız İbrahim 

Erzurum Artvin 
Rüşdü Hilmi 

REİS — İşbu teklifi reyi âlinize vazediyo
rum. Telgraf kanun lâyihasının müstacel ruz
nameye alınmasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Reis Beyefendi 
Perşembe günlerini gayrimüstacel mevadda tah
sis eden Heyeti Umumiyedir. Halbuki iki Per
şembe geçiyor, biz gayrimüstacel olan mevaddı 
müzakere etmiyoruz. Arkadaşlardan rica ede
rim. Gayrimüstacel mevaddan birkaç tanesini 
tesbit edelim, çıkaralım. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Şim
di şu meseleyi reye vaz'ediyorum. Biraz daha 
sözünüzü tehir edebilirsiniz. Rey istihsali esna
sında söz söylüyorsunuz. 

Şimdi efendim Telgraf kânun lâyihasının 
müstacel ruznameye alınmasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Bu kanunun müstacel ruznameye alınması kabul 
edilmiştir. 
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Efendim, ruznamenin 17 nci maddesini teş
kil eden Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci 
maddesinin fıkrai ahiresinm tefsirine dair Baş-
vekâetten mevrut 3/186 numaralı tezkere ve 
Müdafaai Milliye Encümeninin mazbatasının 
müstacel ruznameye alınıp müzakere edilmesine 
dair teklifi vardır. Bu teklifi reyi1 âlinize vaz'-
edeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmıyenler 
lütfen el kaldırsın. Efendim tereddüt hâsıl oldu. 
Tekrar reye vaz'edeceğim. (Anlaşılmadı sesleri) 
Efendim ruznamenin 17 nci maddesini teşkil 
eden Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasını 
müstacel ruznameye alınmasını teklif ediyorlar. 
(Neye dair sesleri) Bu mazbata, Tekaüt ve İs
tifa Kanununun ellinci maddesinin fıkrai ahire-
sinm tefsirine dair Başvekâletten mevrut 3/183 
numaralı tezkere ve Müdafaai Milliye Encüme
ni mazbatasıdır. Tekaüdolan veya istifa eden 
etıbbayı askeriyenin vaziyetlerini tesbi't edecek
tir. Müstacelen müzakeresini reyi âlinize vaz'-
edryorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reyi âlinize vaz 'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Müstacel ruznameye alıp 
müstacelen müzakeresi kabul olundu. 

REİS — Zeki Bey. Demin bir şey buyurdu
nuz, şimdi söyleyiniz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bendeniz gayrimüs-
tacel ruznameye ait söylüyorum. Şimdi geçmiş-
tir artık... 

REİS — Efendim Memurini mülkiyenin te
kaüdüne dair olan Kanun ile Askerî Tekaüt ve 
İstifa Kanununda, muharrer cüzdan bedelâtının 
tadili hakkında 1/58 numaralı lâyihai kanuni-
yenin reye vaz'ı hakkındaki neticei arayı arz 
edeceğim, reye iştirak eden âzanm adedi (125) 
tir, kabul edenlerin miktarı (121) dir, dört 
müstenkif vardır ve reddeden yoktur. Binaen
aleyh muamele natamamdır. Ve ekseriyetimiz 
olmadığından... (Hepsi dışarda sesleri), (Yok
lama yapılsın sesleri) Yoklama yapacağız efen
dim, muamele natamamdır. İkinci defa reye vaz'-
olunaeaktır. 

(Yoklama yapılmıştır) (Sabri Bey makamı 
Riyasete gelmiştir.) 

REÎS — Efendim, isimleri okunup da hazır 
bulunmıyarak sonradan gelmiş olanlar varsa 
isimlerini söylesinler. 

MAZHAR B. (Aydın) — Reis Bey birer rey 
puslası versinler, Heyeti Umumiye meşgul olma
sın. 

REİS — Efendim yoklama neticesinde mev
cudun adedi (154) tür. Binaenaleyh nisabı mü
zakere mevcuttur. Müzakereye devam ediyoruz. 

Efendim Memurini Mülkiyenin Tekaüdüne 
dair olan'Kanun ile Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nununda muharrer cüzdan bedelâtının tadili 
hakkında 1/58 numaralı lâyihai kanuniye şimdi 
reye vaz'edilmişti. Nisabı müzakere hâsıl olma
mıştı. Yoklama yapıldı. Nisabı müzakere tamam
dır. Binaenaleyh reye vaz'ediyorum. Bir taraf
tan rey toplanırken diğer taraftan da müsaade 
buyurursanız müzakereye devam edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu ka
nun bugün tekrar reye vaz'olunamaz Reis Bey, 
içtimai âtiden; reye vaz'olunabilir. Nizamnamci 
Dahilî böyledir. 

REİS — Efendim Heyeti Olileniz demin, 
Telgraf Kanunu ile Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nununun ikinci maddesinin tefsirine dair Müda
faai Milliye Encümeni mazbatasının müstacelen 
müzakeresini kabul ettiniz. Posta ve Telgraf 
Müdürü Umumisi için ruznamedeki 17 numaralı 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasının mü
zakeresine geçiyoruz. 

6. — Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci 
maddesinin fıkrai âhir esinin tefsirine dair Baş
vekâletten mevrut (3/186) numaralı tezkere ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet - Ankara 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/416 27 .11.1339 

T. B. M. M, Riyaseti Celilesine 

Tekaüt ve istifa Kanununun ellinci maddesi
nin fıkrai âhiresi mucibince zâbitanrn istifa 
müddetini ikmalden evvel mektep masarifatmı 
tesviye ederek ordudan çıkabilmeleri mukay-
yedolup bundan Erkânı Harbiye Mektebi, Gül-
hane Tatbikatı Tıbbiye Mektebi, Baytar Tatbi
kat Mektebi gibi ikmali tahsile münhasır me-
kâtîp tasrih olunmadığından yapılan muamele
lerde yalnız Mektebi Harbiye ve Tıbbiye ile 
Baytariye masarifatı tahsil edilmekte ve bu su
retle noksan tahsilat yapılmakta olduğu ve hal-
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buki mekâtibi mezkûre Erkânı Harbiye Mekte
bi gibi birer âli tahsil müesseseleri olup dcrecatı 
tahsil ise : 

1. Gülhane Tatbikatı Tıbbiye ve Baytariye 
Mekteplerine devam edenler mektebi tıbbiyei 
askeriye ve baytariyeden çıkmış zabıtanı sıhhi
ye olup bunlar bir sene müddetle zabit olarak 
muayyen- zamanlarda bütün şuabatı tıbbiyeyi 
dolaşarak tatbikatı fenniyede bulunmakta ve 
buna (Staj) talebeye de (Stajiyer) denilmekte 
olup bu zâbitanı sıhhiye staj müddetinin hita
mında badel imtihan tabip diploması almaya 
kesbi istihkak etmekte ve Mektebi Tıbbiyenin 
son sınıfı makamında bulunmakta olduğu; 

2. Her sen bu diploma alanların içinden 
tefrik edilen muayyen bir miktar zâbitanı sıh
hiye orduya mütehassıs yetişmek için evvelce 
bir sene ve ahiren yapılan talimatname muci
bince iki sene (Asistan) namı ile yalnız bir şü-
bei fenniyede devam ettirilmekte ve yalnız de
vam ettikleri şubede mütehassıs olmak üzere ik
mali tahsil ve tatbikat etmekte olup sene niha
yetinde de imtihanları muvaffakiyetle verirler
se mütehassıs (Operatör, bakteriyolog, göz mü
tehassısı... ilâh.) olarak bâşahadetname çıkmak
ta ve orduya tâyin kılınmakta olduğu; 

3. Gülhane Tatbikatı Tıbbiye Mektebinden 
ayrıca olarak daha kuvvetli mütehassıs yetiştir
mek ve mektepte de muavin gibi istihdam edil
mek emniyesiyle imtihanlarını muvaffakiyetle 
veren bu asistan zâbitanı sıhhiyeden meziyeti 
ilmiye ve ahlâkiyesi yüksek bulunanlardan bi
rer tabip intihabedilerek aynı şubei fenniyede 
(Başasistan) namiyle ikmali tahsile devam et
tirildiği ve bu başasistanlık sınıf ma ayrılanlar 
muallim muavinik vazifesini görmekte, mualli
min gaybubetinde muallimlik ve diğer (Asistan 
ve stajiyer) lere rehberlik etmekte oldukları ve 
Avrupa'ya be rayı ikmali tahsile gönderilen zâ
bitanı sıhhiye avdetlerinde Gülhane asistanları 
misüllü bilimtihan mütehassıs şahadetnamesi' 
alabilir. Bunlar istifa müddetini ikmal etmeden 
istifa ederlerse Avrupa'da bulundukları müd
detçe aldıkları muhassesat olbaptaki talimatna
me mucibince kendilerinde istirdad olunduğu ve 
bu dereeatı muhtelifei tahsile göre (Birinci 
stajiyer sınıfı) tamamiyle devrei tahsil ve tat
bikat, daha doğrusu Tıp Fakültesi Nizamname
sine göre son sınıf olup ve ikinci sınıfı asistan 

sınıfı Avrupa'ya gidenler misillü bir mütehas-
sislik ikmali tahsil devresi olduğu ve baytariye 
ve tatbikat mektebi böyle olduğu gibi Erkânı 
Harbiye Mektebi de kezalik bu tarzda bir tah
sil müessesesi bulunduğu cihetle bunlardan vak* 
tinden evvel istifa etmek istiyenlerden bu mek
tepler masarifatmm tamamii tahsili zaruri ve 
muvafık* maslahat görülmüş ve yalnız Gülhane 
teşkilâtında bulunan (Başasistanlar) mektepte 
muallimlere muavinlik ve onların gaybubetinde 
muallimlik vazifesini görmekte ve stajiyerlerle 
asistanlara rehberlik etmekte . olduklarından 
bunların müstahdemîin sırasında addi muvafıkı 
madelet bulunmuş olduğundan bu bapta Meclisi 
Âliden tefsiren bir karar istihsali Müdafaai Mil
liye Vekâletinin 26 . 11 . 1339 tarih ve Sıhhiye 
Dairesi Şube 1 - 703 numaralı tezkeresinde bil
dirilmekte ifayı muktezasma müsadei Riyaset-
penahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T.B.M.M. 
Müdafaai Milliye Encümeni 23.12.1339 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Tekaüt ve İstifa Kanununun ellinci maddesi
nin fıkraı âhiresinin tefsirine dair olup Başvekâ
letten mevrut ve Heyeti Umumiyeden 29.11.1339 
tarih ve (1590) numara ile berayı tefsir encüme
nimize tevdi buyurulan tezkere encümenimizce 
mütalâa olundu. Tekaüt ve İstifa Kanununun el
linci maddesinin fıkrai âhiresi mucibince onbeş 
•^ueden ibaret olan istifa müddetini ikmal etme
den evvel istifa* etmek istiyen zâbitanm mektepte 
bulundukları müddetçe Devletçe ihtiyar ve sarf 
olunan masarifatı tamamen bittesviye ihtivat za
bitliğine nakil suretiyle ordudan çıkabilmeleri 
mukayyet ise de bunda Erkânı Harbive Mektebi, 
Gülhane Tatbikatı Tıbbive Mektebi, Baytar Tat
bikat Mektebi gibi mekâtip tasrih olunmadığı ve 
halbuki ikmali tahsile münhasır mezkûr mektep
lerde Devletçe ihtivar'edilen masarif atın dahi dâ
hili hesabedilmesi lâzım geleceğine encümenimiz 
kaani olmuştur. Aksi takdirde birçok masarif 
ihtiyarı ile yetiştirilmiş zâbitanm tam orduya 
hizmet edecekleri bir zamanda cüzi bir para mu
kabilinde ordudan ayrılanları hem ordunun ve 
hem de memleketin menafii âliyesiyle kabili telif 
olamıyacağı müstağnii izahtır. Binaenaleyh Mü.-
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dafaai Milliye Vekâletinin teklifi veçhile ikmali 
tahsil mahiyetinde olan Gülhane Tıbbiye ve Bay-
tariye mektepleri ile Erkânı Harbiye Mektebi 
masraflarınızda tamamii tahsili zaruri ve muva
fık olacağı mütalâasiyle berayı tasvip Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarısahib Eskişehir 

Ali Mehmed Arif 
Kâtip Âza 

Zonguldak Kastamonu 
Yusuf Ziya Halid 

Âza 
Gazianteb 
Kılıç Ali 

R E Î S — Efend'm mazbata hakkında mütalâa 
de-rnevan buyurmak istiycn var mıî Efendim. 
Söz Dr. Mazhnr Bevindir. 

Dr. MAZHAR B. (>vdm) — Efendim tef
siri arzu huVnTilan m.^dde esasen bas^a suret 
İs daha. evvel Mec^s' Âl'nize Emiş t i . Yani asıl 
nalrsada na^a^an Emiş t i . ITatiT,l°'*"",'r«i7 kî dok
torların. askerî etıbbanın istifa mfidde+lerim en 
hpfj şjnvifiy^ pı^M^moTç vr> p ı i " (qı-|T"\+lrt hıj* t ek l i f i 

kn.«iTni rt-pim's+l. Heveti CVHen^ d« bunu red-

ic'n Müdafaai M'll"re Vekâleti başka bir tariki 
tut«.-^k n da, - tarihi vaz'mı ivi bilmivorum, 
madde el'mde değil • elli - altmış sene evvel vaz'-
ed'lmiş olup elli - altmış seneden beri tatbik olu
nan maddei kanuniyeyi şeklinden çıkararak bir 
tefsir yaptırmak ve bu suretle elinde bulunan ve 
daha doğrusu hakkı kanunisini istimal ederek is
tifa eden doktorları elinden çıkarmamak maksa
dını istihsal etmiş olmak istiyor. 

Son zamanlara gelinceye kadar yapılan bir
çok terfii er sebebiyle ekserisinin rütbeleri mülâ-
zlmlikten yukarı çıkmış bulunduğu için yüzbaşı 
ve mûlâzimievvel rütbeleriyle istihdam edilmele
ri icabeden vazaifde ellerinde küçük rütbede za
bit ve doktor kalmadığından bunlar her nasıl 
olursa olsun tedarik ve temin etmek maksadiyle 
ve ufak rütbede bulunan ©İde mevcut bir kısım 
zabıtanın da istifasına bu suretle mâni olmak 
istemiştir ve arz ettiğim gibi bu çareye daha evvel 
kanunu tadil ettirmek suretinde teşebbüs etmiş 
ve Ifeyeti Celilenizce reddedilmişti. Bu defa 
da maddeyi tefsir ettirmek emeli ile Heyeti Ce-

lilenize müracaat ettiriliyor. Bendeniz bu tefsirin 
de muvafık olmadığını arz edeceğim. Madde sa
rahaten mektepteki tahsil müddeti zamanında ya
pılmış olan ücretin tediyesi suretiyle konmuş ve 
mazbatada zikredildiği gibi Gülhane ve sair tat
bikat mektebi zikredilmemiştir. Gülhane Mek
tebi midir, değil midir? Bu, tetkika değer bir 
şeydir. Gerçi mektepten çıkan efendiler,- tevsii 
malûmat iç;n Gül hane'de tatbikatta bulunmak 
mecburiyetindedirler. Bu itibarla mektebe zam-
molunmuş bir sınıf gibi telâkki edilebilir, nite-
k ;m de övle telâkki ed'liyor, çünkü tefsir bu ma
hiyettedir. Fakat diğer bir nazardan daha dü
şünülürse bir doktor mektepten çıktığı tarihte 
kendisi mülâzımhk veya yüzbaşılıkla tavzif edili
yor. Hakkında eski zamana göre iradei seniye za
manımıza göre iradei milliye istihsal ediliyor. Ka
nunen mevzu olan mül âzımlık veya yüzbaşılık 
rütbesinin tahsisatım abvor. Kendisine bir me
suliyet tevdi ed'livoT. Binaenaleyh bir vazife ifa 
edivor ve bunun hilâfında fazla olarak kendisi 
yaldız bir talebe gibi hastaneve devam etmek su
reti vle kalmıyor. K e n d i n e ko<hış verlîvor. Ken
disine 15, 20 hastanın mü+emadiven t e d ^ s i i e j n 

muvazzaf bir hastane tabibine ver'len bıHii"^ va-
zaif ve mesuliyet tevdi ediliyor. Binaenaleyh. İrde-
mı*ı dâh:liyes-'ni koğuş tabibl.isrini ifa ed^nr ve 
bu^un mukabilinde kendi sınıfında, meslekinde, 
rütbesinde bulunan bir zabite kanunen ve--'Vn 
maaşı abvor. Talebe fibi valfız ö^renm^V ieirt 
<vn™. d^'^m etmiyor. Orada bir memur gibi ko
ğuş tabibliğini yapıyor. 

Bu şekilde kendisine kanunen verilmiş rütbe 
icabından olan maaş mukabilinde aynı derecede 
hastaya bakabilmek için aynı zamanda Hükümet 
orası iç'n yirmi - otuz tabibe muhtaç iken bu ta-
bibleri tavzif etmek mecburiyetinde kalmıyor. Bu
nu staj etmek mecburiyetinde kalan efendilere 
ifa ettiriyor. Onlar da hastane kadrosunda dâhil 
imiş gibi bu vazifeyi ifa ettiriyorlar. Bu veçhile 
kendlsrne verilen vazifenin tahsisatı, tekaüdiyesi 
vardır mâzuliyesi vardır. 

Onun hepsini vermiştir. Bu defa istifa 
ederken senin talebeliğin esnasında maişetini te
min etmek için verdiğim paradır, bunu istirdad-
edeceğim diye rütbesinin maaşı ve hizmetinin 
mukabili olan şey nasıl alınır. Ve zannederim 
bu doğru bir hareket değildir. Bu tahsisat gibi 
bir şey değildir. Maaştır. Bu istirdadedüemez. 
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Binaenaleyh bunun istifa esnasında masarif me-
yanma ithal ve istirdadı doğru değildir. Bahusus 
efendiler, nazarı dikkatinizi celbederim Bundan 
dolayı 5 - 10 efendi müracaat etmiş, istifasını 
vermiştir. Bunlar, dört - beş aydan beri sürün
mektedirler. 

Kondilerinin istifa1 arını kabul etmemek için 
Hükümet arz ektiğim gibi lâyihai kanuniye getir
di. O reddedilince şimdi de bir tefsir getirdi. Lâ
yihai kanuniye reddolunur olunmaz, iş aslına 
rücu etti, ve bu ret dairei aidesine verilmiş olmak 
itibariyle ret muamelesi yapılır yapılmaz eski 
kanun ve nizamnameye tevfikan bunların isti
dalarının muamelesini yapmak lâzımıgelirdi 
zannederim. Halbuki onların .muamelesi yapıl
madı ve bu sefer yapılacak tefsire talikan isti
daları hiifaolunuyordu ve nihayet tefsir bura
ya 'geldi ve çıkmak için de iki aydan beıi 
encümenlerde bekliyor. Bu efendiler muamele-
siz kaldılar. Hattâ bunlardan bir tanesi ıson 
günlerde - 'bilmiyorum 'belki dairei 'aidesi hak
lıdır. Bendeniz bunu dairei aidesine müdahale 
kastiyle söylemiyorum - Heyeti Celilenize mü
racaat etmiş, haklarını göstermeli için kanunun 
hir 'maddesini tabettirerek Heyeti Celilenize 
takdim etmişti. Dairei aidesi bunu nizam ve 
intizamın, zapt ve raptm ihlâli vadisinde te
lâkki ederek bu efendiyi tevkif etmiştir. Hak
kını aramak vadisinde ıbir maksaru temin eden 
ıbu müracaatın tecavüzü merci £» ddedilip edil
mediğini bilmiyorum. Fakat lâzım gol en en yük
sek makamlara müracaat ettikten "sonra bun
ların intacedilemediğini gördüğü için Heyeti 
'Celilenizi tenvir maksadiyle vâki bu mıüracaa-
ıtm kendisin Jn hüsnüniyetine ve Meclise olan 
itimat ve meributiyetine hükmederek gayrika-
nuni 'bir hareket telâkki edilmemesinin muva-
fıkı madelat olacağına kaaniim. Hiç ^olmazsa 
vereceğiniz kararla mahkûmiyet ve mevkufi-
yetine mâni olacağınız cihetle ayrıca bir insani 
vazife ifa etmiş olacaksınız. Kararınızı biran 
evvel, lütfen süratle veriniz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim -bendeniz 
söze başlamadan evvel bir ikere geçen defa 
teklif edilip de reddedilen kamın dolayısiyle 
ve gerekse tefsir dolayısiyle bir noktanın ha
kikat olup olmadığını anlamak istiyorum. O da 
bu kanunun teklif edilmesi dolayısiyle ve dört 
beş ay evvel istifa edenlerin istifaları kabul 

edilmemesi hasebiyle Tıbbiyei Askeriyeye bu 
sene ancak on efendi... 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — On bir. 

VEHBÎ B. (Devamla) — On, on bir kişi 
girmiştir. Binaenaleyh kanunu böyle dahi tef
sir etseniz mevcudu üç sene daha tutacaksınız 
beş sene daha tutacaksınız. Ondan sonrası hiç 
gelir. Burasını 'nazarı dikkati âlinize arz et
tikten sonra esas meseleye gelelim. Esas me
sele besinci maddede «zâbitanın mektepte bu
lundukları müddetçe Devletçe ihtiyar ve sarf 
olunan masarifi tamamen bi'ttesviye» deniyor. 
Mekteplerde 'bulundukları müddetçe ki bunu 
tefsir ediyoruz ve bunu tefsirde tezkerenin 
gösterdiği vekâletin müdafaasına nazaran en
cümenimiz diyor ki eğer istifaları kalbul edile
cek olursa doktor kalmıyacaktır. Yanli dokttor 
kalmaması keyfiyeti hakkın istimaline mâni 
oluyor. Binaenaleyh demek ki bu kanunu tefsir 
etmiyoruz, yeni bir hüküm vaz'ediyorutz za-
zurete 'binaen. Halbuki o hükmü, o esası Mec
lisi ÂH reddedmişti. Binaenaleyh bizim şimdi 
tefsir edeceğimiz şey Güüıanede bulundukları 
müddette aldıkları maaş mektep masrafım mı 
dâhildir, yahut yalnız hizmetlerine mi mahsus
tur? Bu noktayı tefsir edeceğiz. Bu hendenizee 
şayanı tereddüdolmasa gerektir. Çünkü bizim 
memleketimizde en eski «mıüessesei irfaniyemiz 
tıbbiye mektebidir. Bu, memlekette yeni tarzda 
ilk açılan tıbbiye mektebidir. Binaen ab-yh asır
lık hayatı bulunan .bir mıüessesei irfani-
yenin muamelâtında tatbik edilecek usul 
bugün meydana çıkmış iış değil ve bundan 
evvel geçen sene daha evvelki senelerde tatbik 
edilmekte idi. Bu usulden nıükfd •etm,cikte(ki 
maksadımız, demin arz ettiğim istifa meselesi 
yani istifanın çoğalmasıdır. Bunun esasını red
dettik. Binaenaleyh yine «geliyor. Eski usulün 
kabul edilmesi yeni bir usulün kabul edilme
mesi demektir. Yani yeni bir usulün vaz'ını 
Meclisi Âli tkalbul etmemiştir. Binaenaleyh tef
sire lüzum yo'ktur. Evvelden beri bu kanun 
tatbik edilmektedir. Bendenizce tefsir edile
cek hiç ıbir nokta kalmamıştır. Mahaza bir ke
re de tefsire yeltenelim. Bakalım tefsiri kabil 
midir? Mektebte .bulundukları.müddetçe diyo
ruz, mektepte Gülhane Hastanesinde reçete 
veriyorlar mı maaş alıyorlar mı ve aldıkları 
maaştan tekaüdiye ve saire verirler mi, harb 

— 111 — 



t : 83 14 . 1 . 1340 C : 2 

vergisini, şunu ıbunu verirler mi? (Muhaklkaik | 
sesleri). Şu halde bunları verdikten sonra ora
da onları Hükümet doktor olarak tanımış ve 
onlara maaşını vermiş, nöbetçi doktor veyahut 
herhangi suretle hastanelerde müstahdem ola-

"rak onu ka'bul etmiştir ki bugüne kadar tatbik 
•ettiği usul ile de kabul etmiş demektir. Şu hal
de masrafı yalnız mektepte talebe sıfatiyle hu-
lunduğu müddete ımunhasır kalacaktır. Bu
nun ücretini bugünkü fîicâri ile yani buıgünikü I 
masrafla Hükümetin almakta hakkı vardır. 
Çürikü onun yerine 'bir doktor yetiştirecektir. I 
Bugünkü masrafla Mr doktor neye yetişiyor- I 
sa onun üzerinden hesabe'tmekte zaruret var
dır. Fakat ona ilâveten Hükümetin Gülhanede I 
aldığını ve saireyi ilâve etmeye hakkı yoktur I 
ve bu; şimdiye ıkadar câri olmuş 'bir usul değtil- I 
dir. Esasını reddetmişizdir. Yeni bir hüküm I 
vaz'edemeyiz. Bendenizce tefsire lüzum yok- I 
tur. 

MAHİR Ef. (Kastamonu) — Gül hane mek
tep olur mu ya? I 

VEHBİ B. (Karesi) — Tabiî. 
Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendiler 

bendeniz esas itibariyle para vermek suretiyle I 
istihdamın taraftarı değilim. (İşitmiyoruz ses- I 
leri). Madem ki hu kabul edilmedi, ben de bu- I 
na taraftarım. Şimdi ımevzuubahsolan (tefsirdir. I 
Bu tefsiri bitarafane surette katiyen hailede- I 
ıbilmek için vaziyoti doktor sıfatiyle olduğu 
gibi teşrih etmek: icaibcdiyor. Şimdi ibiz neyin I 
masrafını alacağız? Tahsil masrafını mı? Ka- I 
nun yalnız etıbbayı askeriyeye münhasır de- I 
ğildir. Bütün etıbbanın heyeti umumiyesine I 
ait ıbir kanundur. Yalnız etıbbayı askeriye ka- I 
nunu değildir. Btubba meselesidir. Etııbıba nasıl I 
çıkıyor ve çıktığı zaman Gülhancdeki vaziyeti I 
nedir? Malûmuâliniz tıbbiyei askeriyeden bir I 
doıktor çıkar, ondan sonra Gülhaneye gelir. I 
Gülhanede üç vaziyet vardır. Bunlardan bir I 
tanesi stajyerdir. İkincisi asistandı!. Üçüncü- I 
sü başasistandır. Şimdi stajyer ne yapar, - asis
tan ne yapar, başasistan ne yapar? Bunların 
vazifesi tamamen 'teayyün ederse bunlara odl- I 
len masrafı kendilerinden almak icabeder mi, I 
etmez mi? O zaman daha güzel "anlaşılır, zan
nederim. Şimdi gelelim ıbirinci devreye, yani I 
mektepten çıktıktan sonra Gülhaneye geldi 
Orada stajyerdir. Bu zatın orada yapmış oldu- | 

| ğu mesele talim meselesidir. Yani oraya gel-
I diği ızanıan müktesabatı ilmiyesini fiilen tatbik 

eder. Bu bir sene devam eder. Bundan sonra 
I ikinci devre -gelir iki asistanlığa bunlar seçile

rek intilhalbediiir. Asistanlıkta 'iki vaziyet 
vardır. Bunlar hem kendileri öğrenir ve hem 
yeni gelen efendilere öğretirler. Yani hem 

I tedris, hem tederrüs ederler. Başasistan okluğu 
I zaman doğrudan doğruya muallim muavini 
I olur. Şimdi vaziyyet 'bu halde 'oMuğu anlaşıl-
I diktan sonra evvelâ Hükümetin bir tcfıKfi var. 
I Sonra Müdafaai Milliye Encümeninin bir tek-
I lifi vardır. Hükümetin tcklifide staj masrafı-' 
I nı, asistanlık 'masrafını koyuyor ve başasistan 
I ıkoymak istemiyor. Hükümetin teklifi bence 
I nolksanlır, adalete tevafuk 'etmiş değildir. Çün-
I ıkü asistanlar kısmen tederrüs eder, kısmen ted-
I ris eder. Binaenaleyh onun masrafı ne ise onun 
I nısfını saymak icabeder. Eğer hak lâzrm ise 

ikinci 'mesele var 'ki, Müdafaai Milliye Encıümc-
I ni asistanlığı tamamen masrafa dâhil ettiği gi-
I hi başasistanlığı da dâhil etmiştir ki tamamiy-
I le adaletten uzaktır. Daha doğrusu bendenizce 
I ibitarafane bir doktor sıfatiyle söylemek lâ-
I zımgelirse staj zamanında staj masrafını kabul 
I etmeyiniz demek icabederdi. Bendeniz doğrusu 
I bu gibi hususatta hak ne ise onun tecellisi ta-
I raftarıyım, onu iltizam etmek istiyenlerdeniım 
I Vaziyeti ıtamamiylc tasrih ettim. Stajyerler 

tederrüs etmektedir. Asistanlar kısmen tedris, 
I kısmen tederrüs ediyorlar. Başasistanlar ise 
I kısmen dâhil olabilir. Stajyerler tamamen dâ

hil olabilir, ben bu kanaatteyim. Yani nazarı 
dikkatiâlinizi 'buna celibederim efendim. 

I ZEKİ B. (Gümüşanc) — Arkadaşlar benim 
I nazarı dikkatimi celbeden bir şey vardır. Hü-
I Ikümct askerî doktorları fazla tazyik etmek is-
I tiyor. Bundaki esbabı mucibeyi anlamak iofc-
I rim. Bugün ıbizln amalimiz netice itibariyle 
I doktor yetiştirmek, ister »mülki yetişsin, ister 
I askerî yetişsin. Orduda bittabi .fazlaca askerî 
I ettııbba ıbulunmasmı (biz de arzu ederiz. Lâkin 
I bu kanunu kalbul ettiğimiz takdirde demin iki 

muhterem arkadaşlarımızdan Vehbi Beyin bu
yurduğu gilbi bugün Mektebi Tıbbiyenin askerî 

I kısmına ayrılan etibba onbir adedini .goç-mömiş-
I tir. Bu vaziyet iböyle 'devam ettiği takdirde bir 
I kaç sene sonra askerî doktor elimizde 'hiç bu-

lunmıyaca'ktır. Halbuki Gülhane Mektebi bir 
I kere esa:3 itibariyle mektep midir, değil midir f 
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Benim (burada öteden beri bildiğim arkadaşla
rım ıvardır. İhtiyacı ımübrom hâsıl olduğu vakit 
biz tıibbiyenin dördüncü, ıbeşinci 'sınıfından ta
lebe aldılk ve lâzımgelen mahallere gönderdik. 
Bugün Gülhane Mektebinde yani hastanesin
de her doktora ibir koğuş veriliyor. Mesuliyet 
doğrudan doğruya o doktora râci olmak şartiy-
le ve orada ıbir vaızife ifa ediyor 've görmüş 
olduğu vazifeye (mukabil maaş alıyor. Onu ora
da görmez de başka yere gider. Başka bir li
vada icrayı tababet ettiği valkit aynı vazifeyi 
görüyor demektir. O halde bunda büyük bir 
tenakuz hâsıl oluyor. Demek ki staj müddetini 
görmedikten sonra (bir doktora Jiploıma veril-
miyecektir. Madem k i 'Staj 'müddetini ibitirımc-
ıniştir, 'bundan 'dolayı Anadolunun her hangi 
bir yerinde ıbir doktor ahali üzerinde, yanında 
hiç 'bir muallim lolmadığı halde yapacağı tatbi
katla ahaliyi ifna mı edecektir! Hiçbir vakit 
böyle değildir. Mektepten şahadetnamesini al
dığı vakit doktorluk vazifesini ifa etmctkle 
mükelleftir ve aynı vazifeyi ifa etmeye mee-
'burdur. Demk ki 'o kendisine lâzmbgelen ihti
sas ve tatbikatı her şeyi ikmal 'etmiştir ki 
onun eline muntazam bir diploıma verilmiştir. 
Lâkin arzu edilir ki daha ziyade tekâmül et
sin, daha fazla terakki etsin. Bu bahsi diğer... 
Bunun için ;o tatbikat 'mektebinde vermiş ol
duğu ücrete mukabil hariçtcde ayrıca ıbir va
zife görebilir. Mektebin içinde cls bir vazife 
görüyor. S'onra ordu bir ihtiyacı mülbrem hu
sulünde her vakit cıtılbibayı mülkiyeyi 'de tahtı 
silâha alabilir. Nitclkim emsali de vardır. Ev
velce de arz ettiğim gibi tefsir bu şekilde kal
dığı takdirde ordu kendisine lâzım olan .c'tiıblba-
yı askeriyeyi hiçbir vakit bulanııyacaktır ve etıb
bayı askeriyeden bugün istifa eden zevat yine bi
zim memleketimizde yine bizim vatanımızın dâhi
linde icrayı tababet edecektir. Bunlar ayrıca 
bir ecnebi muhitine gidip de orada icrayı ta
babet edecelk değildir. Nasıl k i askerin etıbba
yı askeriyeye ihtiyacı varsa memleketin heyeti 
umumiyesini vücuda (getiren ve askerimiz de 
onun 'çemberi dâhilinde (bulunan ahalimizin 
de aynı nislbotle doktora ihtiyacı vardır. Bü
tün vilâyatı ışarfciycde diğer vilâyetlerin 'bir
çok aksamında etıbba yoktur, 'buradan istifa 
edeceklerini Ibize (bildiren 'Otıbbayı askeriye, 
Hükümeti <milliyenin göstereceği her hangi bir 
muhitte ikişer sene ifayı vazifeyi denıhde edi-
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yorlar. Dendeniz Heyeti Celilenizden istirham 
ediyorum, burada 'Gülhane Tatbikat Mektebini 
mektep değil, 'doğrudan doğruya fazla tahsil 
görmek »için ve daha yüksek tctebbuatta bu-
lunmak için ıbir staj Imahalli olarak ka'bul bu
yurunuz ve orada yapmış oldukları (staja mu
kabil para alıyorlar ve aynı zamanda ifayı va
zife ediyorlar. Bunun mektep namını kaldıra
rak diplomasını aldığı güne kadar ihtiyar edi
len masarifin kendilerinden alınması lâzım-
gelir. 

ARİF B. (Eskişehir) — Sıtajsız dototor ol
maz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersin) — Efendi
ler tefsiri talebıolunan bu kanun malûmuâliniz, 
1326 da vazblunmuştur. O zamandan bugüne 
kadar tatbik edilmiştir, Muhilli tefsir görül
memiştir, 'bu (mesele hakkında... 

ARİF B. (Eskişehir) — Sefer vardı. 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — 1328 

de sefer vardı. Fakat 1326 da yoktu. Binaena
leyh ıher 'halde bu ikamın seferin gayrı bir za
manda tatbik edilmiştir ve bunun hakkında 
Müdafaai Milliye Vekâletinin Hukuk Müşavir-
liğince ve bunu tatbik eden dairelerce ibir ka
naat ye ,bir fikir hâsıl olmuştur. Bu fikre göre 
maddei kanuniyede görülen (Mektepte) tabi
rinin mânası takarrür 'etmiştir, taayyün etmiş
tir. O 'da, mektepten maksudolan ancak tıbbi
ye mektebidir, yoksa bundan evvel yani He
yeti Celileye 60 nci 'maddenin tadili .geldiğin
den akdem, ibu (mesele hakkındaki noktai na
zar ancak mektebi tıbbiyeye .maksudoknası 
(merkezindedir. Binaenaleyh tefsire ait mesele 
nereden çıkıyor? Bunu anlamak istiyorum. 

Efendiler eğer icra kuvveti veya her han
gi bir dairei Hükümet Ibir kanunu tadil etmek 
ister de o kanunu tefsir etmek cihetine :gitmek 
istiyeeek olursa, o zaman kavaııinin efrada 
bahşetmiş 'olduğu hukukiyat ve masuniyat zail 
olmuş >olur. Bu, efendiler 'bendenizin kanaati 
âcizanemce en tehlikeli ıbir yoldur. Her hangi 
bir yolda Hükümeti icraiye noktai nazarını 
tes-bit etmiş, ibir kanunu bir hâdiseye iiki hâdi
seye tatbik etmiş, iki sene üç sene tatbik et
mişken birdenbire durup da hayır, ben bunu 
muhtacı tefsir görüyorum demesi tkavâninin 
kuvvei tatbikıye'sinin, kanaati âeizanomce sıfı
ra irca eder ve (memleketin mâsuniyelti huku-
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kiyesi mcıktai nazarından en tehlikeli bir yola 
girilmiş olur. Çünkü kavanin, bâzı kere olabi
lir ki, icra edenlerin noktai nazarınca mena-
fii memlekete mutabık olmıyabilir, Fakat bir 
kere 'madem ,ki noıktai nazar tesbit edilmiştir. 
Onu artık tariki tefsir ile yağyire ve hük
münü te/bdile kıyam etmek katiyen gayrı caiz
dir. Bu suretle memleket için tehlikeli sahaya 
dâhil olmuş olunur. Efendiler. Tefsir ancaık mu
amelenin .mahiyetti meçhul olduğu takdirde ya
pılabilir. Mademki muamelenin mahiyeti ma
lûmdur ve teamül haline girmiştir, tatbik olun
muştur. Bunun tatbik olunduğuna en bariz mi
sal Heyeti Celilenizce reddolunan ellinci mad
denin tadili telifidir. Ellinci maddenin tadili 
Heyeti Celilenize teklif edildi. Çünkü Müda-
faai Milliye Vekâletinin Hukuk Mücavirleri, 
heyeti fenniye ve ilmiyesi ellinci ınaddoki 
mektep kelimesini mektebi tıbbiyeye maksur 
olduğu kanaatincleydi. Binaenaleyh Heyeti Ce-
lileniız, daha bundan bir ay evvel hemen ıheımen 
kürsüden iradı kelâm eden 'bütün rüfekayı 
muh/teremenin müttefik bulunduğu üzere, bu
nu. ittifaka yakın ekseriyetle reddetti ve bu 
'baptaki naktai nazarını tesbit etti. Şimdi ben
deniz Heyeti Celilenizin tesbit olunmuş, tecel
li otmiş, taayyün etmiş bir noıktai nazarından 
sonra bu .suretle başka bir tekli l 'karşısında 
kalmanızı doğru görmüyorum. Şimdi esas me
seleye gelince; GüMiancde bulunan efendiler
den talebelerden Hükümet tekaüdiye ve saire 
kat'etme'ktcdir. Bunlar Hükümetten maaş al
maktadır. Halbuki malûmuâliniız mcekıtepteki 
talebe böyle ıbir muameleye tâbi değildir ve 
kanundaki mektep mektobi tıbbiye elemektir. 
Bir insan mektepten çıkınca zabit olmuş yani 
doktorluk meslekine dâhil olmuş, malûmatı tıb
biyesini tevsi etmek için ancak zabit olduktan 
sonra, 'mülâzım olduktan sonra nwaj olarak hiz
met etmeıktedir. Bu cihetin tefsirine mahal 
olmadığı kanaatinde bulunmakla beraber tef
sire 1/htiyaeolduğu takdirde şu cihetin de na
zarı dikkate alınması lâzımdır. 

Erendiler işin diğer bir noktası vardır k i : 
Bendenizden evvel iradı kelâm eden zevatı ki
ram o noktaya temas ettiler. O da bu mesele
nin alemi irfanımıza, gençliğimizin istikbaldeki 
mukadderatını tesbit uğrundaki vaziyetine de
rece! tesiridir. Hukuki olan kısmı teşrih et
tikten sonra bu noktayı da izah edeceğim. 

Efendiler hakikaten bu sene Mektebi Tıb
biyeye on tane efendinin - bâzıları on diyor, bâ
zıları on bir diyor ihtilâf oradu, - (Handeler) 
Bâzılarının /kavimce on, bâzılarının kavl'ince 
on bir talebenin girmesi memleketin istikbali 
sıhhiyesi noktai nazarından Türkiye'de hakika
ten mütekâmil ve münkoşif bir meslek olan ve Av
rupalılarca da takdir edilmekte bulunan ve haki
katen en müterakki şuha batı n:eslekiyemizden 
olan tababetin istikbali namına ne kadar feci, 
ne kadar elimdir? Efendiler gençlik bu suret
le Devlet tarafından verilmiş olan vaitlerin tat
bik edilmediğini görürse o zaman mesleke rağ
beti ve mesleke ikarşı temayülü ne 'kadar te
zelzül eder? 

Bunu Heyeti Celi!eniz tr.lkdir buyurursunuz. 
Efendiler /biz hugün gençliğimizi teşvik ile 
mükellefiz. Başka suretle ne ordunun muh-
tacolduğu doktorları yetiştirebiliriz. Ne de 
memleketin hayatı içtimaiyesinde muhtaç bu
lunduğu doktorları yetiştirebiliriz. Bu suretle 
sekiz tane, on tane doktor orduda alıkoyalım 
diye ımemledrti/n'Lİizde mesleki tababete karşı 
gençliğin ruhunda 'mevcudolan temayüle darbe 
vurmuş oluyoruz. Müdafaai Mili iyemiz itiba
riyle de doğru hir harekette bıdunmuyoruz. 
Çünkü efendiler, bu tefsiri bu s'.r-etle kabul 
ettikten sonra bir kanım yapmak lâzımgelir. 
Mcmledkıttc şu 'kadar genç'in şu kadar kısmı 
doktor olmakla mecburdur, mecburi tababet 
meslekini ihtiyar cdeed-ıtir diye kanun yapıl
mak lâzımgelir. Halbuki ıböyic bir kanuna 
'mahal ve lüzum yoktur. 

Efendiler -biziinı gençliğimizin ilim ve irfa
na rağbeti kendi ruhundan doğar. Kanunların 
ona bir telkinde bulunmasına mıahal ve lüzum 
yoktur. Binaenaleyh, bugünkü vaziyete naza
ran şu ciheti teemmületmek lâzımdır. Gençli
ğimizin mesleki tababete karşı sevk ve neşesi
ni •kesredeceik tedalbir ittihaz etmek katiyen 
doğru değildir. Binaenaleyh bu, mahallî tefsir de
ğildir ve memleketin menafime muvafık noktai 
nazar da değildir. Sair rüfekanın reyine iştirak 
ederek Müdafaai Milliye Encümeni 'mazbatası
nın reddini teklif ederim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim etıbbayı askeriye Gül-
hanedeki bir seneyi ikmal ettikten sonra diplo
mayı alırlar. Yani bir seneyi ikmal etmeden 



î : 83 14 . 1 . 1340 O : 2 

diploma alamazlar ve tabip addolunmazlar. O 
bir sene tahsil 'müddetidir. Yani tıbbiyeyi 'bitir
mekle dışarıda icrayı tababet etmek kudret ve 
kıymeti ilmiyesini haiz değildir. Ancak o bir 
sene tatbikatı ile tam olarak meslekini ikmal 
etmiş olur. Tatbikatı da bitirdikten sonra diplo
mayı alır. Binaenaleyh bu bir sene tahsil dev
residir ve pek 'aşikârdır. Bu hiç şüphe .götür
mez. Tahsil devresine ait masrafı, Hükümetin 
kendisine sarfettiği parayı vermesi kanunidir. 
Binaenaleyh 'bâzı arkadaşlarımız neden dolayı 
muhtacı tefsir görüldü diyorlar. Harlbten ev
vel söyle yapılmıştır ve bu kanun şu suretle 
tatbik edilmiştir diyorlar. Harbten evvel dok
torlardan istifa edenleri ıbikniyorum, ihtimal 
ki olmuştur. O vakit yani bu bir sene Gülhane 
müddetini hesabetmernişlerdir. Fakat yirmi 
senelik otuz senelik evvelki kanunları Meclisi 
Âli burada vakit vakit tefsir etmiştir ve bu 
tefsir kapısını kapayamayız. (Bir kanun falan 
senede böyle tatbik edilmiştir ve binaenaleyh 
muhtacı tefsir değildir diyemeyiz) İstanbul 
Hükümeti bâzı kanunları kendi keyfine göre 
tatbik etmiş. Hükümet o kanunları tefsir için 
Meclisi Âliye arz ettiği zaman Meclisi Âli tef
sir etmiş ve noktai nazarını söylemiştir. Bina
enaleyh arkadaşlar, bu kapıyı kapamak doğru 
değildir. Biz ıbu gün madem ki tahsil zamanın
daki müddetin masrafını kendilerinden almak 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz, bâzı arkadaşlarımız 
diyorlar ki, işte doktorlar böyle tazyik edildi
ğinden dolayı bu sene tıbbiyeye rağbet az ol
muştur. Askerî Tıbbiye Mektebine (On ıbir) ta
lebe girmiştir, on bir değildir efendiler. Daha 
fazladır. Acaiba Mektebi Tıbbıyei Mülkiyeye 
tazyik olmadığı 'halde daha mı çok talebe gir
miştir? Sorarım size efendiler. Hayır, öyle de
ğildir. Orayada pek az talebe girmiştir, oraya-

« da az talip bulunmuştur ve esasen (bu tefsirle
rin, .bu 'müddeti hizmetin tahsil zamanındaki 
masrafın istirdadının hiç tcsiratına taıbi olma
mıştır. Şimdi asıl 'meselenin geçenlerde müza-
<ke 'esinde ıbir çek münakaşa olmuştu. Böyle -
diğer arkadaşlarımızın dediği gibi para sarf 
edelim, kendisini yetiştirelim, üorıra serbest 
bırakiverelim. Memleketin irfanını gençliğini 
hiçbir tesire'tabi tutmıyalım. Bunu yalnız dok
torlar için düşün.niyelim, bütün şuhabatı Dev
let -münevver ve yüksek fikirlere muhtaçtır. 
O halde hepsini de serbest bırakınız .okutunuz, 

okutunuz, sarf ediniz parayı, yetiştiriniz; sonra 
hiçbir kayıt altında 'bulunmasın. Bunu !anzu 
ediyorsanız 'bunun umuma şâmil olması lâzım
dır. Tabalbeti askeriye eğer ıböyle 'büsbütün 
serbest Ibırakılırsa düşününüz ki uzak bir yere 
gidecek olan her hangi bir taiburun doktoru 
gitmez, fakat köyünden, ailesinin ocağından 
aldığımız bir neferi ta falan hududa gönderir
siniz. Onun başına lâzımolan .bir doktor ver
mezseniz -bu, olmaz. O zaman sivil bir doktora 
ıbin ibeş yüz lira vererek git, falanca taburun 
doktorluğunu yap diyeceksiniz. Arkadaşları
mız diyorlar ki sivil doktorlar vakti hazarda 
da silâh altına alınsınlar. Bu salâhiyeti veri
niz bana'.o vakit ibunların hiçbirisi mevzuuiba-
lıis değildir. Halbuki ıbu, vakti seferde lolaibilir. 
Jiuaenaleyh Ibu dahi 'mevzuubahsolamaz. Hülâ
sa şunu arz etmek isterim ki arkadaşlar mem
leketin irfanı nazarından, ne kadar hüsnüniyet
le, ne kadar vâsi ve şümullü bir fikirle bunu 
iddia ediyorlarsa diğer ciheti de o nisbette hak
kaniyet ve /zaruret noktai nazarından düşün
meleri iktiza eder ve ımutlâka muhtacı tefsir 
bir meseledir ve geçenlerde reddedilen mesele 
ve reddedilen keyfiyet, bunların istifa etme
meleri teklifi idi. Para verip çıkmasınlar defmiış-
tik. Meclisi Âli (bunu. kabul etmedi Fakat tef
siri reddetmiş gibi bir şey olmamıştır ve bu 
tefsire ihtiyaeolduğunu izah ettim. Meclisi Âli 
karar ittihaz ederse öyledir. Fakat tekrar edi
yorum ki ıbir doktor tahsilini bitirmeden dip
loma alamaz. Avrupa'ya berayı tahsil gönde
rilen etıbba Avrupa'da bulunduğu müddetçe 
Hükümetin kendisine verdiği masarif ait ve 
maaşatı Hükümete iadeye kanunen meclbur-
dur. Çünkü kanun öyledir. 

EMİN B. (Tokacl) — Çünkü tahsilin mü
temmimidir. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİL! KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Evet Avrupaya tahsile gi
der ve isterse (masarifini de verir, aldığı maaşı 
da verir. Bu da aynıdır ve muhtacı tefsirdir 
ve Müdafaai Milliye Encümeninin bu husus
taki kanaatine tamamen iştirak ederim. 

REİS — Paşa Hazretleri Zülfi Bey sual so
racaklardır. • ; 

ZÜLFİ B. (Dİyarbekir). — Efendim evvelâ 
tıbbiyenin son sınıfındaki bir «fendi reçete ya
zabilir .mi, hastaya bakabilir;-mi? Halbuki ÇKİİ-; 
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hane bir melktep değildir. Oradaki )bir efendi 
hastaya ıda ıbakıyor reçete de yazıyor. Bu, nasıl 
oluyor? İkincisi, mektepten çıkan bir doktoru 
beş altı ay sonra berayı staj kıtaata sevk edi
yorsunuz. Ondan da ücret alınacak mı ? 

ARİF B. (Eskişehir) — Bu bahis ayrı bir 
bahistir. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KAZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim mektepten çıkan 
doktorlar diğer zâbitan gibi kurslara gider
ler, mekteplere giderler. Orada talim görür
ler, tedris ederler. O mevzuubahıis değildir. 
Diploma almıyan bir doktorun hastaya re
çete vermesi doğru değildir. (Veriyorlar 
sesleri) Her halde diploma almadan reçete 
vermesi muvafık değildir. 

AHMED -MAHİR Ef. (Kastamonu) — 
Efendim mektepten ç,ıkar çıkmaz hiç Gülha-
neye uğratmaksızın orduya sevk ed/Llip or
duya iltihak ederek orada vazife gördürü
len kimse yok mudur? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Diploma alamaz efendim. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — 
Mektebi ikmal etmiştir. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Diploma alamaz efendim, 
doktor değildir. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — 
Olamaz başka, fakat hiç yok mudur yani? 
bir seneyi ikmal etmeden doktorluk yapanlar 
yok mudur? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Efendim doktor olabilmek 
için o kademeyi atlatmak lâzımgelir. Çünkü 
tatbikat görecektir. İhtimal ki harb zama
nında bâzı sınıfları cüz'i bir müddet yani 
bir kaç ay ile orada tatbikat derslerini 
görmüşler, kıtaata sevk edilmişlerdir, ihtimal 
ki bu bir seneyi ikmal etmemişlerdir. Fakat 
her halde arz ettiğim gibi doktor olabilmek 
için o kademeyi atlatmak lâzımgelir. 

AHMED MAHlR Ef. (Kastamonu) — 
Demek ki bu bir seneyi ikmal etmezse diplo
ma alamaz, öyle mi efendim ? 

ZEKÎ B. (Gümüşane) —Al ı r , alır.' 
MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKlLl KÂZIM 

Pş. (Devamla) — Alamaz efendim. 
REÎS — Efendim kifayeti müzakere hak

kında verilen takrirleri arz ediyorum. 

Riyaseti Ceîileye 

Müzakere kâfidir. Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatasının reddini teklif ederim. 

Aydın 
Dr. Mazhar 

Riyaseti Ceîileye 
Müzakere kâfidir, Gülhane Mektepten mâ-

dud değildir, tefsir teklifinin reddini rica 
ederim-. 

Diyarbekir Mebusu 
Zülfü 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim kifa
yeti müzakere aleyhinde arz edeceğim. Ev
velâ : Kifayet aleyhinde olmamın bilinci 
sebebi; söz söyliyen arkadaşlar daima encü
menden gelen teklifin aleyhinde idarei kelâm 
ettiler. Bendeniz lehinde söyliyeceğıim. Bi
naenaleyh bir işin lehinde veya aleyhinde 
bir fikir dermeyan etmeden mesele tebellür 
etmez. Bu noktai nazardan müzakerenin ade-
mıikifayetini teklif ediyorum, ikinci bir se-
bebolarak da bendeniz yani silki askeriyeye 
mensup bir arkadaşınız olmaklığım dolayı-
siyle bu bapta Heyeti Celile için faideli 
telâkki ettiğim bâzı şeyler vardır; onları söy
lemek arzusundayım. Binaenaleyh müzake
reyi gayrîkâfi görüyorum. (Muvafık sesleri) 

REÎS — O halde efendim müzakerenin ki
fayetini reyiâlinize arz edeceğim. Kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olunmadı. ' Müzakereye de
vam ediyoruz. 

ABlDlN B. (Saruhan) — Bu, tefsirine 
lüzum görülen maddenin münhasıran etıb
bayı askeriyeye aidolduğunu bendenizden ev
vel kürsüyü işgal buyuran Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinin ettıbbayı mülki
yeden bahsetmemesinden ve kendilerinin bu
na dair burada bu suretle beyanatta bulun
masından anladım. Bundan sonra esasa geçiyo
rum. 

EMİN B. (Tokad) — O başka. 
ABÎDÎN B. (Devamla) — Bendenize ih

tar etmek zatıâlinize düşmez, o hak Riya
setindir. 

Efendiler mukaddema burada Meclisi 
Âliniz tarafmda.n kabul edilmiş olan kanun-
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lar vardır. Tefsir edilmek istenilen şu mad
dede tezahür eden bâzı nisbetsizlikleri arz 
edeeeğdım. 

Malûmuihsanmız sivil etıbba hakkında 
kabul etmiş olduğunuz bir kanunda mek
tepte okuyanların iki sene müddet zarfın
da vilâyatı Şarkiyede veyahut Hükümetin 
kabul ve tâyin ettiği mahallerde hizmet 
etmelerini kabul etmiştik. 

REİS — (Çorum Mustafa Beye hitaben) 
Mustafa Bey istirham ederim, sükûtu ihlâl 
etmeyiniz. 

ABlDlN B. (Devamla) — Sonra efendi
ler aynı kanunda parası olmayıp da parası 
Hükümetçe verilecek olanlar üç sene müd
detle hizmete tâbi tutulmuştur. Halbuki as
kerî etibba on beş sene bilâkaydüşart ve 
hiçbir mahal kaydetmiyerek ordunun gös
terdiği mahallerde on beş sene hizmetten 
sonra yapılmış olan masarifatı alıyoruz. 
Ondan sonra bu kâfi gelmiyor, ihtisas için 
Gülhanede gördükleri tatbikat müddetine 
ait bir masraf alacağız. Binaenaleyh sarih bir 
nisbetsizlik var. Şu halde sivil etıbba için 
âzami teshilâtı gösteriyoruz, askerî etıbba 
için de âzami müşkülâtı gösteriyoruz, Rica 
ederim bu nisbetsizlik nedir? 

ARÎF B. (Eskişehir) — On beş seneden 
evvel istifa ederse.. 

ABÎDÎN B. (Devamla) — On dördüncü 
senenin dokuzuncu ayında istifası vâki olursa 
dediğim nisbetsizlik daha sarihtir. 

RECEB B. (Kütahya) — Mektepten çık
tığı müddetten itibaren istifası mevzuuba-
histir. 

ARÎF B. (Eskişehir) — Ya birinci sene
de istifa ederse ? 

ABÎDÎN B. (Devamla) — TefsMerin,me-
vaiddı kanuniyeyi ihtiva etmiş »lan 'kuyudatın 
tatbikat sahas:ına intikal ettirerek birer surette 
tefsire muhtaçtır Idiye buna müteferri olan sair 
hususatm sahayı fiiliyata iktiran etmesi ka
nunların ruhu ve nüfuzu itibariyle dereeei 
irtibatını Feridun Fikri Bey arkadaşım çok 
doğru söyledirler. Arkadaşlar, nitekim bugün 
Heyeti Âliyenizde ruznamemizde iki mesele 
mevzuubahsolmuştur ki bu iki mesele kabul 
edilmiş olan kanunların taliki suretiyle hükme 
'iktiran etmemesini istihdaf etmektedir. Bundan 
birisi ihtiyat zâbitanı tahsisatı... 

RECEP B. (Kütahya) — Reis Bey hatip 
sözünü bitirdikten sonra usul hakkında söyliye-
ceğlm. 

ABÎDİN B. (Devamla) — Dolayısiyle etıbba
yı askeriyenin istifa muamelesini Müdafaa i Mil
liye Vekâletinin ifa etmemesidir. Rica ederim, 
Meclisi Âliden bir kanun çıkar ve Meclisi Âliden 
Çıkan bu kanunun tatbiki lâzıragelirken tatbik 
edilmez de muamelât teahhur ederse o vakit tef
sir tarikinin en tehlikeli bir yolu olduğunu Feri
dun Bey arkadaşımızın noktai nazarını teyiden 
arz etmek mecburiyetinde kaldım ve binaenaleyh 
tefsirlerde Meclisi Âli 'kıskanç davranmalıdır. Kâ
zım Paşa Hazretleri buyurdular ki, Gülhane Tat
bikat Mektebinden çıkmış olan doktorlar etıbba
yı askeriyededir. Bunları fiilî hâdiseleri nazarı 
itibara alarak arz edeceğim ve fiilî hâdiseler kar
şısında tefsire muhtaco]madiğini da arz edece
ğim ve bunu arz ederken mâruzâtım kendilerinin 
bahis buyurdukları Erkânı Harbiye zâbitanına 
şâmil olacaktır. Gülhane Askerî Tatbikat Mek
tebine girmiş olan askerî etıbba, aynı zamanda 
sivil etıbba ile beraber ve müştereken tahsil gö
rerek mektepten çıkarlar. Sivil etibba, eline şa
hadetnamesini alır, doğrudan doğruya hizmeti 
tababete atılır. Askerî etibba ise, Gülhane Tat
bikat Mektebine girer. Şundan anlaşılıyor ki, 
mektebi tıbbiyede ikmali tahsil eden bir efendi, 
her halde doktordur ve kendilerinin tanzim et
mekte oldukları reçete ile hayatı beşer üzerinde, 
sıhhati beşer üzerinde tesahübetmesi lâzımolan eh
liyeti haizdir. Diplomasını almadan - fiilî hâdi
selerden bahsetmiştim - Harbi Umumide, Gülha
ne Tatbikat Mektebini ikmal etmeden ordu içe
risine girmiş o kadar etibba vardır ki, bunların 
adedi lâyuattır. Hattâ şimdi açtığımız Erkâ
nı Harbiye Mektebinde binbaşı ve kaymakam er
kânı harbiye zabitleri de vardır. Fakat bunlar 
da, erkânı harbiye tahsilini ikmal etmiş değiller
dir. Bunlar, tahsilini harb cephelerinde ve karar
gâh şeylerinde ve diğerleri de, hastanelerde ve sa
ir yerlerde ikmal etmiştir. 

RECEP B. (Kütahya) — O halde onları mek
tebe götürmeleri billüzumdur. 

ABÎDİN B. (Devamla) — Onu Müdafaai 
Milliye Vekâleti bilir. Bu itibarla efendim. Aynı 
dereeei tahsili görerek çıkmış olan etıbbayı mül-
kiyeden birisinin aynı derecede tababet şahadet
namesini ihraz etmesinden anlaşılıyor ki, aynı 
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* vasfı müştereken taşıyorlar. Şu halde Gülhane 
tatbikatı, mektep değildir. Bu itibarla da mad-
dei kanuniye tefsire muhtaç değildir. Mâruzâtım 
bundan ibaretir. 

EMİN B. (Tokad) — Şu halde ihtisas usulü
ne muvafık değil. 

VEHBİ B. (Karesi) — Birtakım arkadaşlar 
doktordur. Tatbikat mektebinde bulunanlar re
çete verirler mi, vermezler mi? Bunlar reçete ve
rirlerse Sıhhiye Vekili Muhteremi olan zat, bun
ları tecziye eder mi, etmez mi? Mesele budur. 

RECEB B. (Kütahya) — Mektepte iken bile 
reçete yazabilir Vehbi Bey. Mektebin üçüncü se
nesinde iken bil yazabilir. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bunların doktor 
olup olmadığını evvelâ Sıhhiye Vekili Muhtere
minden dinlememiz lâzımgelir. Sonra mektebin 
masrafı, fakültenin masarif bütçesindedir. Has
tanenin masrafı bilmem nenededir? Binaena-
neyh masrafın fasılları ayrı ayrı vekâletlere ait 
demektir. Şu (halde o .ciheti de Maarif VekiMn-
•den anlıyalım. Bunları ben, kendi mektebimden 
çıkardım diyor mu, demiyor mu? Bir de onun 
ifadesini dinliyelim. Bence Sıhhiye ve Maarif 
Vekilleri gelip burada demelidir iki, bunu ben 
doktor tanırım. Ve öteki de ibunu ben mektep
ten çıkardım, mezun addederim demek icabe-
der. Evvelâ onları dinlemek lâzımdır. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim bugün 
Meclisi Âli, ehemmiyetsiz görünen bir mesele 
ile çok mühim bir noktaya temas ediyor. Bu 
mazbatada tefsiri mevzuubasolan esas, ilki mü
him ımeıslekin ihtisas mekteplerine taallûk 'edi
yor. Heyeti Vekile tamamen ıkaanidir ki, ordu 
ve tababet Türkiye'de en kuvvetli ve en ziya
de inkişaf bulmuş iki mesleki irae eder. Asker
lik meslekinin ihtisası Erkânı Harbiye Mekte
binde ve tababet meslekinin ihtisası da, tefsir 
mazbatasında 'gösterilen tatbikat (mektebinde 
kemale erer. Efendiler! Mektebi Harbiyedeki 
bu ihtisas meselesini bir tarafa bırakarak, yal
nız Mektebi Harbiyede okuyan bir efendi ile 
zabitlik tahsilini ikmal ettikten maada üç se
nelik Erkânı Harbiye Mektebinde okuyan bir 
efendinin 'bu tahsillerini bitirmeleri için, Dev
letin ve Hazine! Milletin ihtiyar ettiği külfeti 
maliye hiçbir zaman müsavi addedilebilir mi? 
Aynı zamanda Mektebi Tıbbiyeinin muayyen 
olan sunufunu ikmal etmek için çalışan bir 
efendi- o taJhısilini bitirdikten sonra bâzı rüfe'kai 

I muhteremenin arzu veya zanları gibi hizmete 
gelseler dahi kendileri gibi olmıyan ve fakat o 
tahsili de yaptııktan sonra ayrıca tatbikat, ya
ni ihtisas sahasında da yine Devletin ihtiyar et
tiği malî külfetlerle, büyük bir yekûna baliğ 
olan masraflarla tahsilini ikmal etmiş olan bir 
tabibin vaziyetini ve bunun için ihtiyar edilen 
külfeti malî müsavi midir ? Binaenaleyh ne doğ
rudan doğruya Mektebi Harbiyeden çıkan bir 
zabit ile Erkânı Harbiye Mektebinden çıkan 
bir 'zabitin, ne de yalnız tıbbî tahsilini ikmal 
etmiş olan bir tabiple ihtisas tahsilini bitirmiş 
olan bir tabibin bu vazifelerini ikmal etmeleri 
Hazne! Milletçe ihtiyar olunan masraf müsavi 
değildir. Burada tefsiri mevzuubahsolan kanu
nun aslında ise, muayyen olan istifa müddeti
ni ikmal edip de çıkmak arzu ederse kendisin
den mektepteki tahsil ücreti olarak şu veya bu 

I kadar para alınır deniyor. Mademki alınacak 
şey, tahsil ücretidir ve mademki o tahsilin ihti
sas sahasında devamı için, o efendinin çalıştı
ğı bir yerde ayrı bir masraf ihtiyar ediliyor. 

I Hiç şüphesiz ki, kanunun imâna ve şümulü bu 
tahsilin maba'dını teşkil eden ihtisasa da aittir. 

I Sonra efendiler; nazarı dikkati âlilerini bir noık-
I taya celbederim. Derhatır edersiniz ki, bâzı ar-
I kadaşlarımın burada mevzuubahsettiği veçhile 

Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun bir mad-
I desinin ta'diliyle etibbanm istifa müddetle rinan 

ziyadeleştirilmesl için, Meclisi Âliye gelen ve 
Meclisi Âlice reddedilen teklif, birkaç ay evvel 

I vukubulmuştur. Yani bu ne demektir? Ordu-
I muz, Mudanya Mütarekesinden, Lozan Muahe-

. a esinden sonra vakti hazara icra edilirken or-
I duyu teşkil ed^n cüzütamlar, ekseriya uzıaık ma-
I hallere hareket için emir aldılar. Meselâ, müsa

it bir muhitteki bir kıt'a.nın tababetini kabul 
eden bir askerî doktor kendisinin; Palu'ya, Ma-

I mahatun'a gitmeye memur olan bir kıt'a ile git-
I meye mecbur olduğunu 'görünce, şimdi arzede-
I ceğim veçhile, Askerî Tekaüt ve İstifa Kanu

nunun müsaadesinden istifade ederek istifa et
mek istedi. 

İkincisi efendiler, ordunun içerisinde, ordu 
tababetinin, askerî tababetinin ruhunu, maya
sını ve esasını teşkil eden anasırdan birisi var
dır ki, bunlar da operatörler, bakteriyologlar, 

I ürologlardır. Bütün bunlar ihtisas meslekleri-
J dir. Bu zevat, ordunun içerisinde kendi rütbe-
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derinin icaıbettirdiğ'i maaşlarla «kifafi hayat et
mek istemediler. Yine arz ettiğim veçhile, As
kerî İstifa Kanununun maddei mahsusasında-
ki gayet ehven şaraitten bilistifade para -ver
mek suretiyle ordudaki hizmetlerinden serbest 
kalmak arzusundadırlar. Tabiîdir ki, bu kanun 
bojle kaldıkça istifa etmek haklarıdır ve kim
senin bunları unu ah eze etmeye hakkı yoktur. 
Efendiler! Şunu arz etmok isterim, ki, <taıba'beti 
askeriyenin ruhu ihtisastır. İçerisinden opera
törleri çııkmış, bakteriyologlar çıkmış, ürolog
la rı ve sair mütehassısları ayrılmış olan bir he
yeti tababet hiçbir vakit bir ordunun ihtiyacı 
sıhhi i askerîsini katiyen temin edemez. Bina
enaleyh efendiler! Her hangi bir tahsili tıbbîyi 
ikmal etmiş ve askerî vizitalar yapmakta olan 
bir tabip, ekseriya meslekî askerîden çıkmak 
istemez. Çünkü kendisinin alelûmıım memleke
tin tıbbi vaziyeti içerisinde, mümtaz bir şah
siyeti ^olmalıdır ki, çııkaeağı piyasada, ken
disinin hayatını, daha fazla bir mikyas dâ
hilinde ihtiyaeatmı tatmin edebilsin. Binaena
leyh bütün etibba, Askerî İstifa Kanununun 
maddei anahsusasmdaki bu müsait şeraitten is
tifade etmek, istiyec eklerdir. Arz ettiğim gibi 
fiı çak mütehassıs olup meslekinin serbest 'kıs
mına gitmek istiyenicr vardır veyahut vakti ha
zar sebebiyle kıtaatın hazarı (dislokasyon) ılara 
avdetinden dolayı ordudan çıkmak istiyenleir 

.vardır. Şimdi efendiler, Askerî İstifa Kanunu
nun maddei mahsusası mucibince muayyen olan 
onbeş senelik müddeti istifayı ikmal etmemiş 
bulunan zabıtan ve etibba, yani her sınıf ve her 
meslekten zabit sıfatını haiz olanlar, efendiler! 
Bilir misiniz ki, ordudan ve meslekten çıkmak 
için kaç para tediyeye mecburdurlar? Vaktiyle 
altın para hesabiyle yapılmış olan neticelere 
göre tesbit edilmiş olan kanunun bu .maddesi 
elyevm bakidir. Halbuki 'bugün paraların rayiç 
hesabiyle evrakı nalkdiycye tahviliyle kudretin
le hâsıl olan tef avut, malûmuâllnizdlr. Bu te-
favüte nazaran maddei 'mahsusası tebdil edil
memiştir. Binaenaleyh uzun müddet tahsil et
mek suretiyle kendisi için, milletin büyük kül
fet ihtiyar ettiği gerek tabip, gerek zabit müd
deti askeriyesini ikmal ettiği zaman, bir müte
hassıs erkânı harb zabiti veya tabip 250 - 500 
kâğıt vermek suretiyle ordudan çıkmak müsa
adesine malik oluyor. Sonra efendiler; bir ka
nuna nazarı dikkatinizi celbederim. Bu Meclis, 
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bir ıkanun yapmıştır. Gerek tabip ve gerek 2İ-
bit müddeti tahsiliyesini ikmal ettiği gün, çıkıp 
orduya gidenken kendisine (150) lira teçhizat 
akçesi veriliyor. Demek ki, bu iki kanunu bir 
araya 'koyduğumuz takdirde, uzun müddet tah
sil ettirilmiş ve bu tefsirin kabul ettiği şekle 
göre 'Gülhane'de asistanlık yapmış ve meslekî 
ihtisası bitirmiş olan bir doktor, orduya ilk git
tiğinin birinci -günü zarfında kendisine kanunu 
mahsusla verilmiş olan (150) liraya ilâveten bir 
(200) lira daha vermek suretiyle ordudan çık
mak vaziyetini muhafaza ediyor. Yani bunu dü
şünürsek efendiler - bu tefsire dair hattâ ayrı
ca bir teklifim vardır, onu da arz edeceğim -
ordudan ayrılmak istiyen doktorların k;endisi 
için, Devletin ihtiyar ettiği külfete mukabil 
para vermeye icbar etmek ve parayı vermedik
çe ordudan çıkmak şeklinin mümkün olamıya-
cağı esasını vaz'etmek lâzımdır. Aksi takdirde 
ne kendisini tahsil 'ettirmek için, milletin sarf 
ettiği para alınmış olur, ne de ordu pek ziya
de muhtaeolduğu erbabı ihtisasa nail olabilir. 
Bilâkis tamamen onlardan im abram, kalır. Muh
terem bir arkadaşım buyurdular ki, biz mesle
kî tanzim bahanesiyle birtakım ıkuyud vaz'ede-
rek 'meslekî tababete itibar edecek olanların 
adedi azalır. Misal olmak üzere de; bu sene on-
bir kişinin müracaat etmiş olmasını gösterdi
ler! Efendiler! Bunun mantıkini anlıyamadım 
Mektebi Tıbbiyeye girecek efendiler, kendileri 
mektepten çıktığı vakitte orduya girmeleri lâzım-
geldiği bir günde gayet kolay bir şerait altında 
istifa etmek mümkün olduğunu bilirlerse mi 
Mektebi Tıbbiyeye müracaat ederler? Rağbet 
ettiği mesleki anlamadım. Bundaki mantıki, ya
ni tâbiri aharla Mektebi Tıbbiyeye girecek 
efendiler biz bu sene giriyoruz ve mektepten 
çıktıktan sonra istediğimiz zaman ordudan ya
kamızı ikoparabi'liriz diye mi mektebe giriyor
lar? Eğer böyle diyerek mektebe giriyorlarsa 
ve eğer bu kanun böyle 'kalıp da böyle niyet
lerle gireceklerse onların - ordudan ihtiyacı 
sıhhîsi hesabına diyorum - onların mektebe 'gir
memeleri bir mahzur teşkil etmez. Mektebi Tıb
biyei Askeriyeye 'girmezler; Mektebi Tıbbiyei 
Mülikiyeye girerler. Mademki gayesi Mektebi 
Tıbbiyei Askeriyede tahsilini ikmal 'ettikten 
sonra mesleıkten yalkayı sıyırmaktır; o halde 
o efendinin ihtisasından mantıkî bir faide mu
tasavver değildir demektir. Sonra muhterem 
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arkadaşlar; arz 'ettiğim ıgibi ihtisas knsımma 
monsubolanlarm kendilerine milletin verdiği 
pahayı vermelerini 'temin edecek olan bu tefsir 
mazbatasının kabulünden başka ilâveten arz 
çdeeeğim bir 'teklifin de kabulünü rica ediyo
rum. Malûmuâliniz Harbi Umumînin iptidala
rında daha doğrusu kâğıt ve altın farkı çıkma
mışken 'gayet az bir para 'vermek suretiyle as-
ikerlikten çıkabiliyoıiardı. Fakat bugün bu ka
nunda gösterilmiş olan parayı vererek asker
likten çıkmak için kanundaki bu altın akçenin 
bugünkü piyasaya göre evrakı nakdiyeye bit-
tahvil hâsıl olacak ımiktarı ıbehemehal tesviye 
etmeleri lâzımdır ki, 'milletin hakkım 'ödemiş 
'olsun. İkinci bir gık vardır... 

SÜLEYMAN SIRRI B. <(Bozok) — O vakit 
o ızamanki parayı verir. 

RECEB B. (Devamla) — Halbuki mevcudo
dan kanun öyle değildir. İkinci şıkkı da şöyle 
efendim. Müdafaa! Milliye Encümeni Mazbata 
Muharriri Muhterem' Arif Beyefendinin söyle
diklerine göre tahtı temine alınmıştır ki, bun
dan sonra tahsil ettikleri için evrakı nakdiye 
lOİara'k kendilerinden talebedileeeğinden çıktık
ları zaman (kendilerinden onu istiyeceiklerdir. 
Bu 'müemmen olduğuna ıgöre meselenin yalnız 
evrakı nakdiye farkı çıkmadan 'evvelki 'zama
na. göre tahsil edenlere aidolmak üzere beheme
hal altının rayice göre evrakı nakdiyeye tahvi
liyle ıo suretle istifa 'edilmesi lâzımgelir. Bu şık 
hakkında da bir takrir veriyorum. Bunun maz-
'bataya ilâveten ayrıca kabulünü rica 'ederim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Reis Bey! 
Usul hakkında söyliyeceğim, müsaade buyurur 
musunuz? Efendim! Şimdi 'dinlediğim Receb 
Beyefendinin uzun, 'müselsel ifadelerine naza
ran eğer o isre ittıba etmek lâzımgelirse tama
men mevzu değişmiş oluyor. Biz Müdafaa! Mil
liye Vekâletinin veyahut ordunun sıhhî vaza-
dfiniıı ne suretle temin edileceğini ve saireyi 
kıasdeden veyahut ıbunu temine matuf olan ka
munun müzakeresiyle meşgul değiliz. Yeni ka
nun mevzuubahis değildir. Eskiden mevcudolan 
•bir kanunun maddesinin tefsiri lâzımgelir. 

RECEB B. (Kütahya) — Esbabı mantıkıye-
sini söyledim. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Orduda 
şöyle d'oktor kalır, 'böyle kalmaz, falan gibi mü
talâa katiyen hu teklifin, bu müzakerenin mev-

zuundan hariçtir. 'Katiyen zemin yanlıştır. Bu
nu tebdil etmek için Müdafaa! Milliye Vekâleti 
yeni bir kanun teklif edebilir. Der ki, fimabaat 
çıkacak olan doktorlar altı sene hizmet edecek
le r. Bu hizmeti ifa 'etmedikçe istifa edemez ve 
saire... Binaenaleyh bu noiktai nazardan müza
kerenin tahammülü yoktur. Usule muhaliftir. 
Bu şekilde 'esbabı mucibe serdedilemez. Müza
kere yalnız mevcut kanunun ahkâm ve ibare
lerinden mâna çıkarmaya maksurdur bir; ikin
cisi 'efendiler! Müzakereyi teshil için usul ola
rak bir şey daha arz edeceğim. Mesele müta-
addit senelerde bilfiil hallolunur. Staj müddeti
ni ikmal etmemiş olan... 

REİS — Doktor Bey lütfen usul hakkında 
söyleyiniz! 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Usul efen
dim. Bilfiil hallolunmuş olan meselenin bir 
daha müzakeresine lüzum yoiktur. Bir noktai 
nazardan arz ediyorum. Çünkü ordu; Mektebi 
Tıbbiyeden doktor olarak 'çıkmış 'olanları staj 
müddetini ikmal etmeden doktor olarak kullan
mış ve terfi ettirmiştir. Binaenaleyh staj tah
silden ma'dut değildir. 

RECEB B. (Kütahya) — Usul hakkında de
ğil bu, bir propagandadır. 

MAZBATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişe
hir) — Efendim! Heyeti Celilenlz derhatır bu
yururlar ki, bundan binbuçuk ay evvel Heyeti 
Celilenize vâki olan teklif müddeti istifaya ait
ti. Yâni kanunda mevcudolan ohbeş sene müd
det 'zarfında katiyen istifayı kabul etmiyelim, 
oııbeş seneyi bitirdikten sonra istifa etsinler 
seklindeydi. İlk yapılan teklif o idi. Bu defaki 
te'klii ise bundan büsbütün başkadır. Bu defa
ki teklifi kanunî ile mevcudolan zâbitan mek
tepte bulundukları müddet için Devletçe ihtiyar 
olunan masrafı tamamen bittesviye ihtiyat za
bitliğine nakil suretiyle çıkabilir, diyoruz. İşte 
şimdi arzu edilen şey budur. İhtiyar edilen mas
raf nedir? Hükümet yaptığı teklifte arîz ve 
amîk düşünmüş ve tetkikat yapmıştır. Bugün 
bir doktor mektepten ıçı'ktığı zaman doktor ola
mıyor. Grülhaneye 'gitmesi, orada tatbikat yap
ması lâzım dur. Bu da 'mektep sayılır. Bundaki 
masrafı da dâhil edelim, diyor. Heyeti Celile-
nizin verdiği karar şudur: Ya Gülhanedeki 
masrafı kabul edelim veyahut etmiyelim. Yani 
meselenin ariz ve amik tetkik edilen noktası 
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yoktur. Enkânı Harbiye mekteplerinden de -bir 
misal arz edeyim: Farz ediniz Ibir zabit Mektebi 
H&rbiyeden 'çıktıktan üç, dört sene sonra as-
İverlikten çıkmak isterse mektep masrafını ve-
ıerek çıkacaktır. Diğer (bir zabiti de tasavvur 
ediniz ki, istifa etmedi, Erkânı Harbiye Mekte-
bhıe gitti, lorada tahsilini ikmal etti, ondan son
ra istifa ediyor. Yine aynı parayı mı vermesi 
lâzımgelir? Bunun için başka, bunun için başka 
sari* etmiştir. Binaenaleyh Hükümet kendisi 
için ne kadar para sarf etmişse bunu ödemeye 
mecbur. Bir fark olmak lâzımgelir. Bir piyade 
Mülâzimi ile bâr erkânı harb yüzbaşısının her 
ikisi için verdiği masraf bir olur mu? Buna im
kân yoktur. Sonra bir doktor tasavvur buyu
run. Bir doktor mektepten çıktıktan sonra 
- 'Mustafa Bey (kendileri doktordur - ifade bu
yurdular ki, orada tahsil edeceklerdir. Yani 
orada talebelik edecektir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Staj zama
nına aittir. 

ARİF B. (Devamla) — O da bir nevi staj
ıdır. ıSonra buyurdular (ki: Müd&faai Milliye 
Encümeni asistanlığı dâhil etmiştir. Mazbata
mızda (başasistanlıktan hiç bahsedilmemiştir. 
Doğrudan doğruya Müdafaai Milliye Vekâleti
nin teklifi tasviboılunmuştur. Halbuki Müdafaai 
Milliye Vekâletinin teklifinde yalnız staj, 'asis
tan masrafı vardır ki, 'bunu da mektep mas
rafları olarak almak istiyor, çimdi Heyeti Celi-
leniz düşünüyor. Bu Gülhanede Hükümet 'tara
fından doktorlar için yapılacak masrafları dâ
hil edelim mi, etmiyelim mi? Eskiden az, yani 
ucuz parayla istifa etmeye nail olan doktorlar 
şimdi aynı parayla çıksın mı, çıkmasınmı, me
selesidir. Bedeli nakdî 'gibi, eskiden elli altın 
verip çıkıyordu. Şimdi tbeşyüz lira kabul etti
niz. Bunu da bir miktar kabul edersiniz. İhti
yar edilen masraf diyerek kabul buyurduğunuz 
takdirde olur. 'Binaenaleyh yapılan teklif Gül
hanede Hükümet tarafından ihtiyar edilmiş 
olan masraflar mektep masrafına ithal edilmiş
tir. Çünkü Gülhanede bir mektep demektir. 
Yani Gülhanede sarf edilmiş olan paradır. 

RECEB B. (Kütahya) — Arif Beyefendi! 
Rayiç hakkındaki teklifime encümen ne diyor? 

ARİF B. (Devamla) — Rayiç; o tabiîdir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu tefsir diye iddia 
olunuyor. Tefsir olduğuna ıgöre kanunun zama

nı neşrinden bugüne kadar hülkmü oari olmak 
lâzımgelir. (Binaenaleyh 'geçen sene, üç ay evvel, 
bir sene evvel, beş sene evvel istifa edenlerden 
yeniden bu parayı alacak mıyız? İkincisi staj... 

ARİF B. (Eskişehir) — Buna cevap vere
yim de ondan sonra öbür sualinizi sorunuz. 
Çünkü hafızam o kadar kuvvetli değildir. Efen
diler! Vakti seferberide istifa yaktur. Biliyor
sunuz ki, on seneden beri hiçbir 'zabit istifa et
memiş ve edemez. Şimdi hiç mevzuubahsolma-
mıştır. On sene evvel, ondört sene evvel yapıl
mış, yanlış yapılmış. O ahvale ıgöre düşünül
müş. Kanun zamana ve ahvale göre yapılır. Biz 
'kanunu behemehal bugün tatbik edeceğiz diye 
ısrar etmekte mâna görmüyoruz. Kanunu za
mana, ahvale göre tadil etmek lâzımgeliır. Ka
nunlar tabiî tadil edilecektir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Sorduğum tefsirdir. 
ARİF B. (Devamla) — 'Tadil değildir efen

dim. Eskiden Tıbbiyeden çıkan bir doıkcor, dok
tor olurdu. Bugün mektepten çıkan doktor, 
doktor değildir. Behemehal 'Gülhan^ye girecek
tir. Ondan sonra diploma alacaktır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Asker arkadaşlarım 
arasında asker olup da askerlikten katî alâka 
edenler vardır. Binaenaleyh seferberlik devamı 
müddetince asker olup üç ay evvel istifa etmiş 
olanlar var, istifası kabul edilen var. Bunlar
dan alınacak... 

ALİ RIZA B. (Eskişehir) — Kangren ola
cak, nefer ölecektir. 

ARİF (B. (Eskişehir) — Hiç kabul odilme-
mıiiştir, Paşa Hazretleri söyledi. Müracaat eden
ler seksen, doksan kişidir. Hiçbirisinin muame
lesi yapiıîımami'ştır, çünkü Heyeti Oelilenkce bir 
karar verilmemiştir. 

VEHBİ !B. (Karesi) — Oeçen sene, üç ay 
evvel 'istifa edenler var. 

ARİF B. (Eskişehir) — Olamaz efendim. 
Vakti seferde istifa edemezler. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Bunlar 
Maarif Vekâletinin mektebinden çıktıktan son
ra üniforma veriliyor. Bu üniforma verildiği 
zaman bunlar maaş alıyor mu? Ne diye verili
yor, doktor diye mi veriliyor? 

ARİF İB. (Esıkişehir) — Zâbitanı sıhhiye di
ye veriliyor. Bir erkânı barib de Erkânı Harbi
ye Mektebine gittiği vakit mülâzimievvel olu-
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yor, yüzbaşı oluyor. Ondan sonra hem tahsil 
ediyor, hem de maaş alıyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Orduya staj için -gi
denler maaş alamazlar mı, orduya staj için 'gi
denler aldıkları maaşı iade ederler mi, orduda 
staj için cepheye ıgidenler istifa ederler mi? 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Mazbata Muharri
ri Bey huyundular k i : «Mektepten çuktıktan 
soıura Gülhanede staj 'görecek, ondan sonra dip
lomasını alacak ve doktor addedilecektir» Hal
buki bir doktor; diplomasını aldıktan sonra da 
daha fazıla tevsii malûmat etmek için yirmi se
ne -sonra bile Avrupa'ya gidip daha yüksek bir 
tahsil 'görebilir. 

ARİF B. (Eskişehir) — Avrupa'ya gidecek
ler için ayrıca şerait vardır. 

ZEKİ B. (Devamla) — Niçin Mektebi Har-
biyeden ei'kan... 

ARİF B. (Eskişehir) — Onun da ayrı şera
iti vardır. 

ZEKİ B. (Devamla) — Mektebi Ilarbiyeden 
çukan bir mü'lâzimisani efendiye bir kıtai aske
riye verildiği halde Mektebi Tıbbiyeden çıkan 
ve diploma alan bir efendinin vereceği reçete
yi - onun da almış olduğu şehadetnameye mu
kabil - niçin ıkabul etmiyorsunuz ve doktor ad
detmiyorsunuz da Gülhanede tatbikata lüzum 
gösteriyorsunuz ? 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim Gülhane 
Me/ktebi bir sınıftır. O mektepten çıikacak, -on
dan sonra diploma alacaktır. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Sınıftır efen
dim! Orada staj görmezse diploma alamaz. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Efendim biz 
biliyoruz ki, tedrisat müşterektir. Fakat idare 
cihetinden askerî talebeyle, mülkiye talebesi 
ayrıdır. Askerî talebe; mektepte bulunduğu 
müddetçe, yer, içer. Mülkiye talebesi ise yemez, 
içmez. Gülhane, yani mektep dediğiniz yerde, 
ikmali tahsil edenler yatıp kalıyorlar mı? 

MAZBATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eski-
şehir) — Talebe gibi... 

ABDULLAH B. (Devamla) — Hayır; zan
nederim, oraya gidip geliyorlar. Orada yalnız 
vazife görüyorlar. Tahsil müddeti dört sene
dir. Beşinci senesi tahsil yoktur. Orada mülki
ye talebesiyle beraber okuyorlar. Bendenizin 
sorduğum nokta budur. 

RECEB B. (Kütahya) — Talebe olarak ma
aş alıyor. İş görmeden!... 

İSMAİL KEMAL B. (Çorarn) — Efendim 
orada masraf 'oluyor mu, olmuyor mu? Onların 
tahsili için muallimlere maaş veriliyor, masraf 
ediliyor. Onun için masrafın mukabilini verme
leri lâzımdır ve tabiîdir. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Arif Beye
fendi! Zatıâllniz buyuruyordunuz ki, Mektebi 
Tıbbiyeden çıkan bir efendi... 

MAZBATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişe
hir) — Çıkmıyor efendim. 

İHSAN HÂMİD B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim! Zatıâliniz buyurdunuz ki, 
«Mektebi Tıbbiyeden çııkan bir efendi staj gör
meden doktor addedilemez» Bendeniz şimdi Sıh
hiye Vekili Beyle görüştüm. Hakikati mesele 
böyle midir diye sordum. Cevaben «Mektebi Tıb
biyeden çıkan bir efendiyi biz staj görmeden 
bile doktor addetmeye mecburuz» dediler. 

Di'. FİKRET B. (Ertuğrul) — Hayır efen
dim, bu yanlıştır. 

REİS- — Söz müdür, sual midir? 
İHSAN HÂMİD B. (Devamla) — Müsaade 

i) uy urun elendim. Sualdir. 

REİS — Sual kısa olur efendim. 
İHSAN HÂMİD B. (Devamla) — Hayır! 

Sualin kısalığına dair Nizamnamede bir sarahat 
yoktur. Sıhhiye Vekili Bey hattâ misal de ge
tirdiler. Dediler ki, «Staj görmiyen birçok 
efendiler orduya alınmış ve onlar doktor ola
rak kullanılmıştır.» (O zaman zaruret vardı 
sesleri) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — O 
zarurettir efendim.. 

ARİF B. (Eskişehir) — Müsaade buyuru
nuz efendim! Bu, yalnuz doktorlara mahsus de
ğildir. Seferin zarureti ve icaba ti olarak Har
biye Mektebinden bile çocukları alıp cephelere 
göndermişizdir. 

REOEB B. (Kütahya) — İdadiden bile tale
beleri aldık ve cepheye gönderdik. 

ARİF B. (Devamla) — Bu seferde doktora 
ihtiyaç görülmüş ve bunları noksan tahsil ile 
çıkarmışlar. Bu olabilir ve bir misal teşkil ede
mez. Tabiî biz de bunu müzakere edenken Mü-
dafaai Milliye Vekâleinin Sıhhiye Reisi Paşa 
Hazretlerini de karşımıza alarak meseleyi öyle 
müzakere ettik. 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — O halde an
latın; biz de anlıy alım. 



t : 83 14 . İ .1340 C:2 

ARİF B. (Devamla) — İzaha hacet yok. Biz 
k-abedeıiılerle görüşmüş ve mazbatamızı o suret-

•]'e Heyeti Gelilenize taıkdim etmişizdir. Stajını 
yapamamış bir doktor, doktor olaımaz. 

ABİDÎN B. (Saruhan) — Arif Beyefendi! 
Kanun, 1325 tarihlidir. Tefsirler, makabline -de 

'»şamildir. (1325) ten (1331) e kadar istifa eden
lerden ne mıiktar para alacaksınız ? 

MAZBATA MUHARRİRİ ARİF B. — Efen
dim anlıyamadım. 

ABİDÎN B. (Devamla) — Kanun: 1325 ta
rihlidir. 'Tefsir, makabline şâmildir. 1325 ten 
Ti 331 senesine 'kadar geçen zaman zarfında isti
fa eden etıbbadan istifa olunacak para ne ola
caktır? 

ARİF B. (Eskişehir) — Bu tefsirler; emri
vakilere tabiî tesir etmez. Şimdi rica ederim. 
Meseleyi bu «kadar uzatmakta, iğlak etmekte 
hiçbir mâna yoktur. Vaziyet 'gayet , basittir 
efendiler! Gülhanede gördükleri stajı ve tahsi
li 'mektepten addedecek misiniz ve Hükümetin 
orada yapmış olduğu masrafları doktorlardan 
alacak mısınız, almıyaoak mısınız? Mesele bu
dur. (Alacağız, almıyaeağız sesleri) 
/ REİS — Müzakerenin kifayeti haifckmda 

takrirler vardır. Arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Re'ye vaz'mı teklif ede
rim. 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Müdafaai Milliye Encü

meni mazbatasının kabulünü teklif eylerim. 
İstanbul 
Ali Rıza 

REİS — Efendim yalnız müzakerenin .kifa
yeti hususunu reyi âlinize arz edeceğim. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Ademiktfa-
yeti hakkında söz isterim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ademi-
kil'ayet hakkında iki defa söz olmaz. 

. . . Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Çok istirham 
edenim. Müsaade buyurunuz, mesele vatan mese
lesidir. • 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evet va
tan meselesidir. (Gürültüler) . 

D:\ MUSTAFA B. (Çorum) — Mesele vatan 
meselesidir. Binaenaleyh, yalnız etibbayı düşü
nerek yanlış yola .gidiyorsunuz. Etibbanm önün
de muhtacı tedavi ve bütün tedabiri sıhhiyesi 
te'min edilecek koca bir ordu vardır. Efendiler 
istifham ederimi, öyle bir ordu ki Ibu milletin 
bütün mulkadJiesatını (bütün hulkuıkunu muhafa
za edecektir. Rica ederim nazarı dikkati âlinizi 
celbederim. Mesele,tenevvür etsin ve ona göre ka
rar verilsin. 

REİS — Efendim müzakerenin lademikifa-
yeti hakkında Doktor Mustafa Bey mütalâalarını 
söylediler. Müzakerenin kifayeti hususunu reyi 
âlinize arz edeceğim. Müzakerenin kviavetini ka
bul eıtmiyenıler el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Takrirleri arz edeceğim. (Ekseriyet 
yok sesleri, var. sesleri) 

Efendim Çarşamba günü saat bitfbuçukta iç
tima'etmek üzere Celseyi ta'ti'l ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,30 
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4. — Suali 

5. — Siverek Mebusu Kadri Beyin, Selanik 
ve Kosova vilâyetleri aksamından olup Bulgar
istan'da kalmış olan memleketler ahalisinin emva
li metruke ve sairesi hakkında suali ve Hariciye 
Vekili İsmet Paşanın tarihî cevabı (6/97) 

. Riyaseti öelileye 
Hariciye Vekâleti Celilesinin foerveçhî âti 

suallere cevap itasını rica ederim. 
1. — Selanik ve Kosova vilâyetleri aksamın

dan olup Bulgaristan'da kalmış olan memleket 
ahalisinin emvali metrukesi hakkında Lozan Kon
feranslarında bir karar verilmiş midir? 

2. — Bu memleketler ahalisinden olup 1328 
senesinden beri Türkiye'de ikamet etmekte bulu
nan muhacirlerin oradaki arazi ve omlâlki halen 
uhdei tasarruflarında mıdır, oraya gitmeye ve 
icar bedeılâtı müteraıkimesini müste'cirlerden veya 
Bulgar Hükümetinden talep ve istifa hakkı mah
fuzdur. 

3. — Bulgaristan'dan, alâkalarını kat'etmiş ve
ya edecek olanların da Türkiye'de sair muhacir 
gibi iskânları ve bilhassa arazi ve emlâki müsa
dereye uğramış kiselere o nisbette ara
zi vererek terfihleri hakkında Heyeti Vekilece 
nasıl bir karar alınmıştır? 

5.11340 

Siverek Mebusu 
Kadri 

T.B.M.M. Riyaseti Celilesine 
Selanik ve Kosova vilâyetleri aksamından olup 

Bulgaristan'da kalmış olan memleketler ahalisi
nin emvali metruke ve sairesi hakkında Siverek 
Mebusu Kadri Bey tarafından verilen ve sureti 
musaddakası 5.1.1340 tarihli ve 6,97,2008 numa
ralı tezkerei Celilei Riyasetpenahilerine lef fen ve
kâleti âciziye irsal kılman sual takririnin cevap
ları berveçhi âti arz olunur. 

1. Lozan Konferansında akdolunan Mübadelei 
Ahali Mukavelesi Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan arasında münakidolup Bulgaristan'a met
ruk araziye şâmil değildir. 

r, cevaplar 

I 2. Evvelce Osmanlı İmparatorluğu eczasın
dan olup Balkan Muharebesi neticesinde akdo
lunan Londra Muahedesiyle Bulgaristan'a terk 
ve İstanbul Muahedesiyle keyfiyeti terki teyidolu-
nan memleketler ahalisinden olup 1328 senesinden 
beri Türkiye'de ikamet etmekte bulunan muha
cirlerin oradaki arazi ve emlâkleri üzerindeki hu
kuku tasarrufiyeleri ahden mahfuzdur. Zira 
mezkûr İstanbul Muahedesinin onuncu madde
sinde : «Arazinin ilhakından mukaddem iktisab-
olunan ve bir de memurini mütaallikai Osmaniye 
tarafından mu'ta evrak ve vesaiki adliye ile sene-
datı resmiyeye riayet olunacak ve eski kaziye sa
bit oluncaya değin nakız ve ihlâl edilmiyecektir.» 
Ve onbirinei maddesinde «Terk olunan arazide şe
hir, kasabat ve kuradaki emvali gayrimenkuleye 
tasarruf hakkı Osmanlı kanuniyle bahş ve tâyin 
olunduğu surette ve bir gûna tahdidata tabi ol-
mıyarak tanınacaktır. 

Arazii mezkûredeki emvali gayrimenkule ve
ya emvali menkule ashabı velev sureti muvakkate 
veya katiyede olarak Bulgaristan haricinde ihti
yarı ikamet etseler bile bilcümle hukuku tasarru-

I fiyelerinden istifade de edecekler ve bunları il-
j tizama verebilecekler veya eşhası salise marife-
ı tiyle idare ettirebileceklerdir» denilmiştir. Bina-

enaleyh oralara gitmeye ve mallarından vücuhu 
' tasarruftan her biri ile tasarruf etmeye ve icarı 
bedelâtı metrukesini müstecirlerden ve şayet Bul
gar Hükümeti emlâki mezkûreye vaziyedetmiş ise 
ondan talep ve istifaya hakları vardır. Eğer müş
külâta uğrarlarsa sefir izam olununcava kadar 
menafiimizi himayeye memur İspanya Sefaretine 
müracaat eylemeleri lâzımgelir. 

3. Bulgaristan'dan alâkalarını kat'etmiş ve-
j ya edecek olanlar Türkiye'de sair muhacirler gibi 

İskânı Muhacirin Nizamnamesi ahkâmına tabidir
ler ve bunun için Heyeti Vekileden ayrıca karar 
almaya lüzum yoktur. Fakat Muhacirin Nizam
namesinde muhacirlere arazii metrukedeki emlâk-
leri nisbetinde emlâk verileceğine dair bir kayıt 
yoktur. 

Haricive Vekili 
I İsmet 
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Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 5, 118 ve 121. nci maddelerinin tadili hakkındaki Kanuna ikinci 
defa verilen reylerin neticesi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

153 
116 

34 
3 

Artvin: Hilmi Bey, Ardahan: Halid Pasa,, 
Talat Bey; Adana: Zamir Bey; Aksaray: Besim 
Atalay Bey, Mustafa Vehbi Bey; Amasya: 
Ali Rıza Efendi, Nafiz Bey; Antalya: Murad 
Bey; Ankara: Hilmi Bey, Şakir Bey; Aydın: 
Tahsin Bey, Zekâi Bey; Edirne: Hüseyin Rıfki 
Bey; Ordu: Hamdi Bey; Erzurum: Cazım Efen
di, Ziya Bey; Ertuğrul: İbrahim Bey, Ahmed 
İffet Bey, Rasim Bey; Ergani: Kâzım Bey; 
İsparta: Hafız İbrahim Efendi, Hüseyin Hüsnü 
Efendi; İstanbul: Ali Rıza Bey; Eskişehir: Arif 
Bey; Elâziz: Muhiddin Bey, Mustafa Bey Na
ci Bey; Urfa: Ali Bey, Yahya Kemal Bey; 
İzmit: İbrahim Bey, Ahmed Şükrü Bey, Saffet 
Bey; Bayezid: Süleyman Sudi Bey, Şefik Bey; 
Bursa: Refet Bey, Mustafa Fehmi Efendi; 
Burdur: Hüseyin Baki Bey; Bozok: Ahmed 
Hamdi Bey, Süleyman Sırrı Bey; Bolu: Şükrü 
Bey; Biga: Mehmed Bey; Tekirdağ: Cemil 
Bey; Tokad: Emin Bey, Mustafa Vasfi Bey; 
Canik: Cavid Paşa, Süleyman Necmi Bey, Ta
lât Bey; Cebelibereket: Avni Bey; Çatalca: 
Şakir Bey; Çorum: İsmail Kemal Bey; Hakkâri : 
Nazmi Bey; Dersim: Şükrü Bey, Feridun Fikri 
Bey; Denizli: Mazhar Müfid Bey, Yusuf Bey; 
Diyarbekir: Ziya Gökalp Bey; Rize: Esad Bey, 

Rauf Bey; Zonguldak: Yusuf Ziya Bey; Siird: 
Halil Hulki Efendi, Mahmud Bey; Sivas: Ha
lis Turgut Bey; Siverek: Mahmud Bey; Saru-
han: Hacı Edhem Bey, Sabri Bey; Trabzon: 
Hasan Bey, Ahmed Muhtar Bey, Süleyman 
Sırrı Efendi; Gazianteb: Ali Cenani Bey, Fe-
rid Bey, Kılıç Ali Bey; Kırkkilise: Dr. Fuad 
Bey; Karesi: Kâzım Paşa; Karahisarı Şarki: 
Ali Süruri Efendi; Karahisarı Sahib: İzzet 
Ulvi Bey, Ali Bey, Musa Kâzim Bey; Kastamo
nu: Ahmed Mahir Efendi, Halid Bey, Mehmed 
Bey, Necmeddin Molla Bey, Veled Çelebi Efen
di; Kozan: Ali Şâdi Bey, Ali Saib Bey; Kon
ya : Eyüb Sabri Bey, Fuad Bey, Kâzım Hüsnü 
Bey, Mustafa Efendi, Mustafa Feyzi Efendi, 
Musa Kâzım Efendi, Naim Hazım Efendi; 
Kırşehir: Ali Rıza Bey, Yahya Galib Bey, Meh-
bub Efendi; Kayseri: Sabit Bey, Nuh Naci 
Bey; Gümüşane: Hasan Fehmi Bey, Zeki Bey; 
Kangırı: Rifat Bey, Ziya Bey, Talât Bey, Mus

tafa Abdülhalik Bey; Kütahya : Ragıb Bey; 
Giresun: Kâzım Bey, Tâhir Bey; Mardin: Ab-
dürrezak Bey, Abdülgani Bey, Yakup Kadri 
Bey; Malatya: Hacı Bedir Ağa, Dr. Hilmi Bey, 
Reşid Ağa; Menteşe: Yunus Nâdi Bey; Niğde: 
Galib Bey; Van: Hakkı Bey, Münib Bey; 

(Reddedenler) 

Aksaray: Neşed Bey; Aydın Dr. Mazhar 
Bey; Ordu: Faik Bey; Erzincan: Sabit Bey; 
Erzurum: Halet Bey; Ertuğrul : Halil Bey; 
Ergeni: İhsan Bey, İhsan Hâmid Bey; İzmir: 
Rahmi Bey, Mahmud Esad Bey, Mahmud Ce
lâl Bey, Osmanzade Hamdi Bey; İstanbul: İs
mail Canbulat Bey, Hüseyin Rauf Bey, Yusuf 
Akçura Bey; Burdur: Mustafa Şeref Bey; 
Çorum: Dr. Mustafa Bey, Münir Bey; Denizli: 

Necib Ali Bey; Diyarbekir: Zülfü Bey; Rize: 
Erkem Bey; Zonguldak: Halil Bey, Ragıb Bey, 
Tunalı Hilmi Bey; Saruhan: Abidin Bey; Trab
zon: Rahmi Bey; Karesi: Haydar Âdil Bey, 
Ali Şuuri Bey, Mehmed Vehbi Bey; Karahi
sarı Sahib: Sadık Bey; Konya: Tevfik Fikret 
Bey; Kütahya Şeyh Seyfi Efendi; Mersin: 
Besim Bey; Menteşe: Esad Efendi. 

(Müstenkifler) 

Edirne: Faik Bey; Trabzon: Abdullah Bey; I Gazianteb: Hafız Şahin Efendi. 
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Memurini mülkiyenin tekaüdüne dair olan Kanun ile Asjkerî tekaüt ve istifa Kanununda muharrer 
cüzdan bedelâtuun tadili hakkında (1/58) numaralı lâyihai kanuniye ve kavanin ve Muvazenei 

Maliye encümenleri mazbatalarının neticei ârâsı 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifleri 

(Kabul edenler) 

125 
121 

Artvin : Hilmi Bey; Ardahan : Hâlid Paşa, 
Talât Bey; Adana : Zamir Bey; Aksaray : Be
sim Atalay Bey, Mustafa Vehbi Bey, Neşet Bey; 
Amasya : Esad Bey, Ali Rıza Bey, Nafiz Bey; 
Ankara : thsan Bey; Aydın : Tahsin Bey, Dr. 
Mazhar Bey, Zekâi Bey; Erzurum : Câzİım 
Efendi, Rüşdü Paşa, Münür Hüsrev Bey; Er-
tuğrul : İbrahim Bey, Halil Bey, Rasim Bey; 
Ergani : Kâzım Bey; İzmir : Rahmi Bey, Mah-
mud Esad Bey, Mahmud Celâl Bey, Osmanzade 
Hamdi Bey; İsparta : Hafız İbrahim Efendi, 
Hüseyin Hüsnü Efendi; İstanbul : Hamdullah 
Su'bhi Bey, Ali Rıza Bey; Elâziz : Hüseyin Bey, 
Muhuddin Boy, Nacıi Bey; Urfa : Şeyh Safvet 
Efendi, Ali Bey, Yahya Kemal Bey; İzmit : 
İbrahim Bey, Ahmed Şükrü Bey, Safvet Bey; 
Bayezid : Süleyman Sudi Bey, Şefik Bey; Bur
sa : Mustafa Fehmi Efendi; Burdur : Mustafa 
Şeref Bey; Bozuk : Ahmed Hamdi Bey, 'Süley
man Sırrı Dey; Bolu : Cevad A'bbas Bey, Dr. 
Emin Cemal Bey, Şükrü Bey; Biga : Şükrü 
Bey, Mehmed Bey; Tekirdağ : Cemil Bey; To-
kad : Emin Bey, Mustafa Vasfi Bey; Canik : 
Cavid Paşa, Talât Bey; Cebelibereket : Avni 
Bey, Çorum : İsmail Kemal Bey, Münür Bey; 
Hakkâri : Nazmi Bey; Dersim : Şükrü Bey, 
Feridun Fikri Bey; Denizli : Mazhar Nüfid 
Bey, Necib Ali Bey, Yusuf Bey; Diyarbakır : 

Zülfü Bey, Ziya Gö'kal'p Bey; Zonguldak : Tu-
nalı Hilmi Bey; Sivas : Dr. Ömer Şevki Bey, 
Ziya Bey; Siverek : Mahmud Efendi; Saruhan : 
Hacı Edhem Bey, Mehmed Sa.bri Bey; Trabzon : 
Rahmi Bey, Süleyman Sırrı Efendi, Abdullah 
Efendi, Şefik Bey; Gazianteb : Hafız Şahin 
Efendi, Ali Cenani Bey; Karesi : Haydar Âdil 
Bey, Kâzım Paşa; Karahisarı Sahib : Ruşen 
Eşref Bey, SadıJk Bey, Ali Bey, Musa Kâzım 
Bey; Kastamonu : Ahmed Mâhıir Efendi, Ha
san Fehmi Efendi, Hâlid Bey, Ali Rıza Bey, 
Mehmed Bey, Veled Çelebi Efendi; Kozan : 

: Ali Sadi Bey, Ali Saib Bey; Konya : Eyüb Sab-
' ri Efendi, Tevfik Fikret Bey, Kâzım Hüsnü 
Bey, Mustafa Efendi, Mustafa Feyzi Efendi, 
Musa Kâzım Efendi, Naim Hâzim Efendi; 
Kırşehir : Ali Rıza Bey, Mahbub Efendi; Kay
seri : Saibit Bey, Nuh Naci Bey; Gelibolu : Ce
lâl Nuri Bey; Gümüşane : Hasan Fehmi Bey, 

• Zeki Bey, Veysel Rıza Bey; Kângırı : Rtifat 
I Bey, Ziya Bey; Kütahya : Ragıb Boy, Şeyh 

Seyfi Efendi; Giresun : Hacim Muhiddin Bey; 
' Rize : Esad Bey; Mıardin : Abdürrezzak Bey; 
: Yakub Kadri Bey; Maraş : Hacı Mehmed Efen

di ; Malatya : Reşid Ağa; Menteşe : Esad Efen
di, Yunus Nâdi Bey; Van : İbrahim Bey, Mü
nih Bey; 

(Müstenkifler) 

Erzurum : Halet Bey; Ergani : İhsan Hâ-
mid Bey; Çoı-um : Dr. Mustafa Bey; Zongul

dak : Ragıb Bey; 

» * • * 
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