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Birinci Celse hafidir 
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ÎKÎNCÎ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat 3,30 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Kemal Bey (Adana) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Sabri Beyin tahtı Riya

setlerinde bilinikad zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. Evrakı varide aidol-
dukları mahallere havale edildi. Altın ve ufak
lık meskukât darbı hakkındaki Kanunu Esasi 
Encümeni mazbatası; Dersim Mebusu Feridun 
Fikri Beyin takriri üzerine tercihan müzakere 
edilerek aynen kabul edildi. Mütaakıben gay-
rimüstacel ruznamenin dokuzuncu maddesin
deki muhtelif millî cephelerde yararlıkları gö
rülen ümera ve zâbitandan 23 Ağustos 1339 
tarihine kadar terfi etmemiş olanların terfilc-
rine dair teklifi kanuninin müzakeresine bilip-
tidar birinci maddesi hakkında bir müddet 
müzakere cereyan ettikten sonra mevcut tadil 
takrirleriyle Müdafaai Milliye Encümenine iade 
ve teneffüs için Celse tatil edildi. 

İkinci Celse 

Sabri Beyin Riyasetleriyle küşadedilerek 
Birinci Celsede müzakeresi sebkeden teklifi 
kanuninin birinci maddesinin encümenden vü-
rudeden şekli; tadilen; ikinci madde aynen ve 
üçüncü madde tadilen kabul olundu. Badehu 
Müdafaai Milliye Vekilinin teklifi üzerine ruz

namenin 33 ncü maddesini teşkil eden Mü
dafaai Milliye, Bahriye, Jandarma ve İmalâtı 
Harbiyenin 1339 senesi bütçelerine tahsisatı 
munzamına ilâvesine dair lâyihanın müzakere
sine başlanarak maddelere geçilmiş ise de Ma
liye Vekilinin huzuru teklif olunması üzerine 
müzakeresi Cumartesiye talik edildi. Bilâhara 
ruznamenin onuncu maddesini teşkil eden ve 
ihtiyat zâbitanından arzu edenlerin sınıfı mu-
azzafa nakillerine mütedair olan teklifi kanu
ninin reddi hakkındaki Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası müzakere ve kabul edildi. 

Vilâyatı Belediye Kanununun 38 ve dör
düncü maddelerinin tefsirine dair Dahiliye En
cümeninin mazbatasiyle eşhas matlubatmın 
tahsili ve efradı askeriye senedatma pul ilsak 
edilip edilmiyeceğinin tefsirine dair Kavanini 
Maliye Encümeni mazbataları aynen kabul 
edilerek Cumartesi günü içtima edilmek üzere 
Celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Karahisan Sahib 

Ruşen Eşref 
Kâtip 
Adana 
Kemal 

1. — Kastamonu Mebusu Hâlid Beyin, İstan
bul'da bulunan Türk fırıncılarının himaye edil-
medikltrine ve bu sebeple terki sanata mecbur 
kaldıklarına dair tahrirî sual takriri (6/123) 

3. — SUALLER 

(Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir.) 

REİS — Bir itiraz var mı"? Zaptı sabık hu
lâsası aynen kabul olundu. 

- - 371 
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2. — EVRi 

Lâyihalar 
1. — 26 Kânunuevvel 1255 tarihli Kefalet 

Nizamnamesinin birinci, üçüncü ve sekizinci 
maddelerinin tadili hakkında lâyihai kanuniye 
(1/418) (Kavanini Maliye Encümenine) 

2. — Tramvay, otomobil ve kamyonlarla 
bilûmum merakibin usulü zabıtesine ve beyi ve 
şiara, icar ve isticarına dair lâyihai kanuniye 
(1/419) (Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

3. — Türkiye ile henüz Ticaret Muahedesi 
akdetmiyen devletlerin muvaredatma karşı âza
mi tarifenin tatbikine dair lâyihai kanuniye 
(1/420) (Kavanin ve Muvazenei Maliye encü
menlerine) 

4. — Zâbitanın usulü terfileri hakkında lâyi
hai kanuniye (1/421) (Müdafaai Milliye Encü
menine) 

5. — Zâbitan ve mensubîni askeriyeden me-
kâtibi mülkiyede muallim bulunanlara baş
kaca tahsisatı fevkalâde verilmemesine dair lâ
yihai kanuniye (1/422) (Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine) 

Teklifler 
1. — Saruhan Mebusu Edhem Beyin, Halı 

dokunmasında kullanılan Avrupa mamulâtının 
Gümrük Resminden istisnası hakkında teklifi ka
nunisi (2/264) (Lâyiha Encümenine) 

2. — Zonguldak Mebusu Halil ve Niğde Me
busu Galib beylerin, Esarın galası ve mesken 
ücretlerinin yüksekliği dolayısiyle Ankara şehrin
de ifayı vazife eden bilcümle memurini mülkiye 
maaşatına zamaim icrasına dair teklifi kanunîsi 
(2/265) (Lâyiha Encümenine) 

3. — Bayezid Mebusu Şefik Beyin, Mahakimi 
nizamiye ve devairde alınması lâzımgelen harçla
ra ait tarifenin 38 nci maddesine müzeyyel tek
lifi kanunîsi (2/266) (Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Muvazenei Maliye Encümeninin, Fener

ler Rüsumunun tezy'di hakkında (2/155) numa
ralı teklifi kanunisi mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

Tezkereler 
1. — Katil maddesinden mahkûm Harputlu 

Asım Efendizade Enis'in iadei hukuku memnu-

,Kl VARİDE 

asma dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/206) 
(Adliye Encümenine) 

2. — Kasden ikaı harik maddesinden mahkûm 
Erzincanlı Bekir bini Osman'ın maluliyetine 
mebni bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkın
da Başvekâletten mevrut tezkere (3/207) (Adliye 
Encümenine) 

3. — 15 Nisan 1339 tarihli Kanunun altıncı 
maddesinin tefsiri hakkındaki muamelenin tesrii 
intacına dair Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/208) (Adliye Encümenine) 

4. — Divanı Muhasabat Reisisanisi Salih 
Vahîd Beyin Muhasabatı Umumiye Müdiriyeti 
TJmumiyesine tâyinine müsaade olunmasına da
ir Maliye Vekâletinden mevrut tezkere (3/209 
mükerrer) 

REİS —• Okuyacağız : 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Vekâleti âcizi erkânı memurininden en müte

hassıs ve muktedir bulunanları peyderpey Diva
nı Muhasebata memur edilmiş ve ezcümle Muha-
sebei Umumiye Müdürü umumîsi Fuad Bey ge
çende Divanı mezkûr Reisievvelliğine tahvilen 
tâyin buyurulmuş olması ha sabiyle inhilâl eden 
Müdiriyeti Umumiyei mezbfre; mukaddema ma
liye memuriyetlerinde hüsnü hizmeti mesbuk bu
lunan Divanı Muhasabat Reisisanisi Vahîd Beye 
teklif olunarak kabul ve muvafakat etmiş oldu
ğundan muamileyhin tâyinine müsaade-Duyurul
ması mâruzdur ferman. 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhâlik 

REİS — Efendim Heyeti Celilenizce Divanı 
Muhasebat Reisisaniliğine intihap ve tâyin edil
miş olan Salih Vahît Beyin tekrar Maliye Vakâ-
letinde Muhasebei Umumiye Müdiriyetine tâyini 
talebolunuyor. Maliye Vekâletinin tezkeresini 
reye koyacağım. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Muhasebei 
Umumiye Müdiriyetini kabul ederse Divanı Mu
hasebat Reisisaniliğinden çekilmesi ieabeder. 

REİS — Taibiî değil mi efendim? Zaten onun 
için mevzubahsediliyor. Maliye Vekâletinin tez
keresini reyi âlinize koyacağım. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Meclisçe yapılacak muamele şudur. Kabul veya 
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ademikabulünde Salih. Bey muhtardır. Eğer 
kabul ederse Meclisi Âli Riyasetisaniyeyc diğer 
birini intihap ve tâyin eder. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim reye 
vaz'ma hacet yoktur. 

KÂZIM Vehbi B. (Ergani) — Buraya gel
mesine lüzum yoktur. Memuriyeti kabul ettiği 
vakit oradan infisal eder. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Berayı malû
mat buraya gelir. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reye vaz'a hacet 
yoktur efendim. Esasen tezkereye de lüzum 
yoktur. Geçenlerde bir reisisani intihabedilmiş-
ti. Şimdi o çekiliyor, onun yerine diğer birisi 
intihabedilecek, mesele bundan ibarettir. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHÂLIK B. (Kfuı-
gırı) — Efendim bir vakâletteki memurların di
ğer bir vekâlete alınması için mensubolduğu ve
kâlete malûmat vermek ve müsaadesini almak 
usul ittihaz edilmiştir. Binaenaleyh Heyeti 
Celilenin malûmat ve müsaadesi alınmadan, He
yeti Celilenin malı olan bir dairenin memurunu 
almak suretiyle bu usule mugayir hareket eyle
memek için maksadımız Heyeti Celilenin müsaa
desini almaktır. Bir vekâletten diğer bir vekâlete 
talhvil için her halde o vekâletin malûmatı olması 
icalbeder. Bu malûmat olmadan alınırsa tuhaf o-
lur. Ve vekâletler de iyi memurları kendilerine 
toplamaya çalışıyorlar. Bu zat da Meclisli Âli-
nizce Divanı Muhasebat Reisisaniıliğine intnlıab-
olummuş olduğu için Maliye Vekâleti Meclisi Âli
nize arzı malûmat ediyor. Kabul buyurduğunuz 
takdirde memuriyeti icra olunacaktır. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Reye lüzum 
yoktur. İstifa etmiş addederiz. Yani kendisi tek
lif edilen memuriyeti kabul ettiği takdirde isti
fa eder ve bize bildiriirse mesele yoktur. İstifa 
etmiş midir Reiis Bey? 

REİS — İstifanamesini henüz almadık efen
dim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Gelinceye 
kadar bekleriz, geldiği takdirde tasvl'bederiz. 

REİS — İstifanamesi vâridolduğu takdir
de Heyeti Celi&enize arzederiz efendim. 

Takrirler 
1. — Şiir d Mebusu Halil Hûlki Efendinin, 

Siird havalesinde ki bâzı köy ve mevalıî isimle
rinin tebdAline dair temenni takriri (4/110) 
(Başvekâlete) 

2. — Van vilâyeti ahalisinden emlâki emîri-
yr.i metrvkeye yerleşmiş olanlardan hane icarı 
alınmamasına ve tamirat masraflarının tediye edil
mesine dair temenni takriri (4/142) Başvekâ
lete) 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Ankara'da 
yangın vukuunda yapılacak tedabire dair te
menni takriri (4/141) (Başvekâlete) 

Sualler, cevaplar 
2. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 

memurini adliye maaşatına vukubulan zamaimin 
mahallerini tebliğ olunmaması esbabına dair su
aline Adilye Vekili Seyyid Beyin şifahi cevabı 
(6/111) 

Riyaseti Celileye 
Memurini adliye maaşatına Teşrinisaniden 

itibaren zam icrası takarrür ettiği halde henüz 
birçok taraflara tebligat yapılmadığı anlaşıl
maktadır. Sebebini Adliye Vekili Muhteremin
den şifahen sual eylerim. 15 . 1 . 1340 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (izmir) — 
Efendim! Heyeti Celileni'zce bundan iki ay ev
vel Teşrinisaniden itibaren bilûmum memurini 
adliye maaşatına z ama im icra edildi. Bu zama-
im henüz bütün vilâyattaki memurini adliyeye 
tevzi edilmedi. Şimdi niçin tevzi edilmediği 
sual olunur. Malûmuihsanmız - belki hatırı âli
nizde kalmıştır - 1339 nısfı evvelindeki kadro 
teşkilâtı; bu zamaim icra edildiği zaman sınıf
ları tebdil edilmek suretiyle tağyir edilmişti. 
Altı, yedi istinaf sınıfları vardır. Bu suretle üç 
sınıfa tadil olundu. Bidayet hâkimlerinin sınıf
ları o suretle tağyir, bâzı yerlerinde de ad ede e 
kâtipler falan ilâve edildi. Şimdi bu maaşatı 
tevzi edebilmek için bu tasnifleri yapmak icabe-
diyor. Bunun için de hayli zaman uğraşıldı. 
Umuru Zâtiye Müdiriyeti bu tasnifatı yapmak 
yapmak için uzunboylu tetkikat icar etti ve 
nihayet bu tasnifatı yaptı; bitirdi. O tasnif at 
bittikten sonra muamelâtı hasebiyle rüyet edil
mek ve bir yanlışlık olup olmadığı tebeyyün 
etmek üzere tabiî muhasebeye veriliyor. Muhase
be Dairesi de ayrıca bu mesele ile uğraşıyor, 
tetkik ediyor. Gerek tahsisatı fevkalâdeleri ve 
gerek maaşları sınıflara göre tahsis edildiğin
den bu iş bugüne kadar uzadı. 

— 373 — 
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Malûmuâliniz bu zamaimin memurîni adli
yeye tahsis edilmesini ve icrasını en evvel ar
zu eden bendeniz idim. Binaenaleyh arzu ede
rim ki memurîni adliyeye verilmesi lâzımgelen 
zamaim hemen bir gün evvel verilsin. Fakat 
malûmuâliniz muameledir. Bitmiyor, tükenmi
yor. Gayet cesim teşkilâtımız var. Teşkilâtın 
nihayeti alınmadıkça tevziatı yapamıyoruz. Ola
bilir ki bir yanlışlık olur. Bütün tasnifatı 
yapalım da neticesinde bir fazlalık, bir eksik
lik hâsıl olacak mı olmıyaca.'k mı? Diye düşü
nüyoruz. Dairei aidesi, müdiriyetler o itibarla 
şimdiye kadar üç, beş. vilâyetin ita emirlerini 
verdiler. Diğer vilâyetler için de peyderpey ve
riyorlar. Her gün bir, iki havale veriyorlar. 
Dediğim gibi tamamen tasnif at Umuru Zatiye 
İdaresince icra edilmiştir, iş muhasebededir. 
Muhasebede her gün bununla adetâ geceli gün
düzlü meşgul oluyor. O da havalesini verecek
tir. Yani hulasaten demek isterim ki belki bir 
haftaya kadar, belki Kânunusani ayı çıkmaksı
zın telemi! tevziat yapılacaktır. Malûmuâliniz 
birinci <&y, yani Teşrinisani ayınm ziaımmıyatı ilk 
zamaim olmak itibariyle memurîni adliyeye ve
rilmez. Hiçbir memura verilmez. O zamaim Ha-
ızinemande olur. Şu halde Kânunuevveli ala
caklardır. Bir de bu işliyen Kânunusani, esa
sen maaşı aslîleri kalmıyor. Onu alıyorlar. Me
sele yalnız zamaim hakkındadır. Bu zamaim kıs
mında Kânunuevvel ile beralber Kânunusaniyi 
de alaca'kl ardır. Mesele bundan ibaretti, sonra 
diğer bir sual vardır. 

REİS — Efendim! Bu suali bitirelim de on
dan sonra diğerine geçeriz. Sualinizin cevabım 
kâfi görüyor musunuz? (Kâfi sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim! 
Suali 'kâfi görüp görmemek meselesi yok. Yal
nız bir, iki söz söylem eik istiyorum. Malûmuâli
niz zamaim Kanunu çıkarken biz «burada ale
lacele uğraştık. Çalıştık; şu kanun biran evvel 
çıksın diye... Buna rağmen muamelâtı idariye 
«birtakım muamelâtı kırtasiye yüzünden terfih 
hâsıl olmazsa niçin kanunu yapmış oluyoruz? 
Geçenlerde tohumluk meselesinde de böyle ol
du. Bu mesele onun aynıdır. Zamaim konuyor; 
tatbik olunmuyor. Tohumluk veriliyor, tevzi 
olunmuyor. Onun için bunlar idare makinası-
nm garip surette işlediğini gösterir. Binaenal
eyh istirham ederim Heyeti Celileden, istihba

rat zamaniyle yapılsın da memurîni adliyenin 
zamaimi verilecekse vaktiyle verilsin. İstirha
mım yalnız muhterem Seyyid Bey Hazretleri
ne ma'ksur değildir. Bir usul olsun; maksut bu
dur. 

REİS — Diğer bir sual takriri de vardır. 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
ıslahatı adliye için ve İstanbul'da bulunan ko
misyonlarının mesaisine dair sualine Adliye Ve
kili Seyyid Beyin şifahi cevabı (6/85) 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYÎD B. (İzmir) — 
Efendim bu mesele gayet mühimdir. Doğrudan 
doğruya adliyenin siyasetini ve ıslahatını gös
termek ve lâzımıgelen kavanînin neden ibaret 
olduğunu beyan etmek için tabiî bu en mıühim 
bir sualdir. Ve meseledir. Bugün, hattâ yalnız 
adliye için değil tabiî adliye dolayısiyle bütün 
memleket için en mühim meseledir. Evvelce de 
Ibilmünasebe arz etmiştim. Mevcut adliyeyi ve 
'kavanîni adliyeyi hemen yeni baştan tedvir et
mek iktiza ediyor. Asrî bir Devlette münasip 
olacak asri kanunlar vücûda getirmek icabediyor. 
Bu maksada mebni mütehassıslardan mürekkep 
İstanbul'da altı tane komisyon teşkil olunmuştu. 
Bunlar haftada âzami olmak üzere iki gün içtima 
ediyor, çünkü komisyon âzalrı tetebbu ediyorlar 
ve tetebbudan sonra tetikiıkatı lâzime icra edecek
ler ve bâdettetebbu bir fikir hâsıl edecekler, kendi 
aralarında münakaşa edecekler. Bunun için her 
gün içtima edemezler. Her gün içtima olursa o 
halde bilâtetebbu beyanı fikrediyorlar demek 
olur. Bunun bir faydası yoktur. Bilâkis mazar
ratı olur. Onun için âzami olmak üzere haftada 
iki gün içtima münasip görülmüş ve talimatna
me de o suretle tahrir edilmiştir. Bunlardan bi
rincisi ve ikincisi Vâcibat Komisyonu ile Ahkâmı 
Şahsiye Komisvonu namı altındaki komisyonlar 
dır ki, bu iki komisyon doğrudan doğruya Dev
letin Kanunu Medenîveşini vücuda getirmekle 
mükelleftir. Bugün Devletin Kanunu Medenîsi 
malûmuâliniz meeellei Ahkâmı Adliyedir. Fakat 
bu Meeellei Ahkâmı Adliye bugün pek nakıstır. 
Bir Kanunu Medenînin havi olması lâzımgelen 
mesailin hemen nısfını bile havi değildir. Müta-
addit ve mahdut kitaplardan ibarettir. Yani bü
yücek baplardan ibarettir. Halbuki içinde, mün-
dericolması lâzımgelen birçok mesail meskûtunanh 
kalmıştır ve onlar için mevaddı kanuniye tedvin 
edilmemiştir. İşte 1280 tarihinde, o vakitki Me-

— 374 — 



t : 90 26 . 1 . 1340 C : 2 

celle Cemiyetinin tedvin ve tanzim etmiş olduğu 
bu kanun bugün mabihilâmeldir. 

Bir Kanunu Medenînin muhtevi olduğu me
sailin envama göre, bir komisyon bütün bunlarla 
meşgul olması lâzımgelse uzun zamana muhtac-
olaeağı için iki komisyon teşkil olunmuştur. Ko
misyonun birine (Vâcibat Komisyonu) namı ve
rilir. Vâeibat; malûmuâliniz bildiğiniz vâeip, ya
ni zimmette sabit ve lâzımolan şey, vecibe dedi
ğimiz vecaip diye taksim yapılmıştır. îşte Fran
sızların (Obligasyon) dedikleri kelimenin tercü
mesi... Gerek bir akitten, gerek bir fiilden bir 
şahsın zimmetinde sabit ve vacibolan şeydir. (Ve
cibe) tâbiri diğerle (vacip); malûmuihsanmız, 
tarafeyn bir mukavele akdederse o tarafeynin 
zimmetine bâzı mükellefiyetler sabit olur. Parayı 
vermek gibi, mebyîi teslim etmek gibi. Malı med
yunu teslim etmek gibi ve saire gibi tarafeynin 
zimmetlerinde sabit ve lâzım birer vasıflar bulu
nur, mükellefiyetler bulunur, işte o mükellefi
yetlere vecibe, tâbiri diğerle vacip diyoruz. Ukut-
tan mütevellidolan vâcibat veyahut ef'alden mü-
tevellidolan vâcibat - tâbiri diğerle vecaip - kıs
mım bu (Vâcibat Komisyonu) tedvin ile meş
gul olduğu için o komisyonun ismine (Vâcibat 
Komisyonu) denilmiştir. Bu kısım arz etiğim arı 
bi emsal üzerine, eşya üzerine ukut üzerine te-
rettübeden ahkâmı beyan eder. 

Bir de eşhas üzerine terettübeden ahkâm var
dır ki, şahsîdir. Bu ahkâmı şahsiye dediğimiz -ni
kâh ve talâk oraya dâhil olmuştur. Hukuku a il o 
kamilen ve teferuatiyle oraya dâhil olmuştur. O 
itibarla bu kısım ahkâmı tedvin ile meşgul olan 
komisyonada (Ahkâmı Şahsiye) Komisyonu 
namı verilmiştir. Bundan bir iki ay evvel He
yeti Celilenizıe takdim edilip de Adliye ve 
Şer'iye encümenlerine havale buyuru!an ve 
Şer'iye Encümenince müzakeresi nihayet bulan 
Hukuku Aile Kanunu da bu ahkâmı şahsiye de 
.dâhildir. Fakat o Hukuku Aile Kanunu yal
nız nikâh ve talâk meselelerine mahsus ve mün
hasırdır. Halbuki ahkâmı şahsiye dediğimiz za
man yalnız talâk ve nikâh değil birçok ahkâmı 
şahsiye bu/nda dâhildir. Meselâ: Bir bere (Na
faka! Ekarib) bahsi Bu encümenlerde tetkik 
edilip yakında Heyeti Celilenize takdim edile
cek olan Aile Kanununda bu bahis, yani Na
faka! Eikarip bahsi yoktur. Sonra tarafeynden 
birinin"vefatı hasebiyle çocuğu kime aidola-
caktır? Çocuğun beslenme ve terbiyesi keyfi

yeti ki ırdaa aittir, bu bahis yoktur. Vasi
yet, vesayet, irs meseleleri velhasıl şahsa te
rettübeden ve hukuku me'deniyenin muhtevi 
olması lâzmıgelen ahkâmdır. Bu ahkâmın, he
yeti mecmuasını haiz olması lâzımgelen kanun 
:1a Kanunu Medenîdir. İşte bu itibarla yeni 
Türkiye Cumhuriyeti de bu suretle bütün ah
kâmı cami bir Kanunu Medenî vücuda getir
mek istiyor. Bundan başka mevcut ve bugün 
mahakimce düstûrülâmel ittihaz edilmiş usulü 
.muhakeme kanunları vardır ve bunlar üç ne
vidir Usulü Muhakematı Hukukiye, Usulü Mu
hakematı Cezaiye, Usulü Muhakematı Şer'iye. 
3ir de sulh mahkemelerinin kendilerine göre 
'oir usulü vardır ki onu da addeder seniz dört 
olur. Bunlar için de ayrı ayrı komisyonlar teş
kil edilmiştir. Usulü Muhakematı Cezaiye Ka
nunu büyüık bir kanun olduğu için bunu ted
vin etmek üzere ayrı bir komisyon, Usulü Mu-
hakemei Hukukiye ve Şer'iye kanunlarını ted
vin için de ayrı bir komisyon teşkil olunmuş
tur. Malûmuâliniz bir de Ticaret Kanunumuz 
vardır ki bu da Fransızcadan tercüme edilmiş 
eski bir kanundur. Bu itibarla bugünkü ihti-
yacatımızı temin etmiyor. Pek ç.">k mesail için 
de .meskûtünanhtır. Mevcut mevaddı da ihtiya-
;atımızı tatmine gayriıkâfidir. Bunu da yeni-
') aştan tedvin etmcık icabettiğinden bunun için 
le ayrıca bir komisyon vardır. Yani Ticaret 
Komisyonu. Bir de Kanunu Ceza Komisyonu 
/ar. Bu da mevcudolan Kanunu Cezayı yeni-
>a]tan tetkik ve tadil edecek esaslar vaz'ı için 
';e-;kil olunmuştur ki bunlar da en son, en asrî 
kanunları gerek Fransa, Almanya, İspanya, 
İtalya, Portekiz, Belçika gibi Devletlerin em 
son tedvin ve neşreyledikleri kanunları ele ala
rak ve elde bulunan kendi Ceza Kanunumuzla 
mukayese ederek tedvin ile meşguldürler. 
İşte komisyonlar bunlardır ve vazifeleri bu
dur. Şimdi bunların bugüne kadar ne yapıp 
yapmadı/klan meselesi kalıyor. Müsaadenizle 

•Vâcibat Komisyonunun tesbit ettiği şekil itiba
riyle kanunun ne şekilde olması lâzımgeldiğini 
gösteren çerçeveyi arz edeyim : Malûmuâli
niz bugünkü Mecellei Ahkâmı Adliye evvele
mirde yüz maddeden ibaret bir mukaddemeyi 
havidir. Ondan sonra Kitabülbeyi, Kitabül'ha-
vale, Kitabülieare, Kitabülkefale diye gider 
bir tertip gözetilmiştir. Bunda ilmî bir tasnif 
yoktur. Lalettayin Kitabülbeyi, Kitabülhavele, 
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Kitabülieare diye devam eder. Bugünkü Vaei-
bat Komisyonu bir tasnifi ilmî dairesine bun
ları toplamıştır. Evvelemirde envai mebahisi 
tesbit ettiği şekilde unvanlarını da vaz'etmiş
tir. Bir kerre kanun için bir methal tensiibolun-
muştur. Methalden sonra da mebahisi dört 
kısma ayırmıştır. Birinci kısım, ikinci kısım, 
üçüncü kısım, dördüncü kısım. Mecelli Ahıkâmı 
Adliyenin mukaddeme namı altında zikredilen 
yüz maddesi tayyedilmiştir. Çünkü onlar kül
liyattır. MahaMmce mabihittatbik değildir. 
Onun için vaktiyle, yani 1280 tarihinde Mecel
le Cemiyeti Kitabülbey'i yazarken Mecelliye 
ımukaddeme olmak üzere 99 maddeyi zikretmiş 
ve bunun zikrinde büyük bir faide görmüş. Ha
kikaten o vakit için böyle idi. Çünkü memle
kette mektebi hukuk yak, hukuk dersi tedvin 
olunmaz ve hattâ Türkçe yazılmış bir huıkuk 
kitabı bile mevcut değildi. Mahkemeleri teşkil 
edecek, kanun kendilerine verilecek zevat bir 
fikri hukukî ile müeeihhez değil; keza Hüküme
tin de ihtiyacatı tatmin edecek ellerinde kava-
ınin düstûrları yok. Bunu da düşünerek o za
manki cemia't bu külliyatı hukukiyeyi doğru
dan doğruya hukuku İslamın esasatı fıkhiyesi-
ni. muhtevi olan mesailden do'ksandokuz tanesi
ni ihtiyar ve intihabetmiş ve Mecellei Ahkâmı 
Adliyenin mukaddemesinde birer birer madde 
şeklinde zikretmiştir. Fakat buntlar tenviri ef-
ıkâr için zikrolunur. İnsanların muamelâtı 
mümkün olduğu kadar kanunî ve meşru bir 
şekle irca maksadiyle hıfzolunan kaidelerdir. 

REİS — Feridun Fikri Bey zatıâlinizin 
suallerine cevap veriliyor. Suallerimize cevap 
alıyor musunuz? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
dim! Bendeniz kıcasa şunu sıoruyorum: Ko
misyonların mesaisi ne dereceye vâsıl olmuş
tur ve ne zaman Meclise getireceklerdir? Yok
sa komisyonların vazaifini sormuyorum efen
dim. 

ADLİYE VEKİLİ SEYY.tD B. (İzmir) — 
Efendim bunları izah etmezsem, komisyonların 
bunları ne manian getirecekleri taayyün etmez 
ve ne vakit geleceğini takdir buyurmaksınız. 
Bunları söyliycyim ki komisyonun ne zaman 
getirebileceği belli olsun. Acaba kırk senede 
mi? Elli senede mi? (Vay vay sesleri). Bunlar 
öyle altı ayda, bir senede gelecek kanunlar 

değildir. Böyle alelâcale geldiği takdirde mem
leket mahvolur. Almanlar bir kanunu otuz se
nede yapmışlardır. Ve bunun için tam otuz ta
ne komisyondan geçmiştir. (Devam sesleri). 
Evvelemirde meselenin ne kadar muazzam ol
duğunu anlıyaeağız. Yapılan »kanunun mahiye
ti nedir? Bunılar nasıl çalışıyor? Evvelâ bunla
rı anlıyalım ki ondan sonra zaman ve vaktini 
tâyin edebilelim. (Çolk doğru sesleri). 

İşte bu suretle kavaidi külliye namı altında 
olan bu, yüz madde; tedvin edilecek ve size tak
dim edilecek olan Kanunu Medeniden ve bunun 
ımukaddemesiniden çıkarılmıştır. Onun kitaplar 
içinde münasip ve istisnasız olan bâzı maddeleri 
tahsis kabul edilmiyecelk surette dercedilmiştir. 
Çünkü bu maddeler bâzısı hâıs, bâzısı âm olarak 
yekdiğerinin münakızı olmak itibariyle bir mad
de diğer maddeye münafi düşer. Bu ciheti tef
rik etmek lâzımdır ki, gayet müşkül bir meselem
dir. Çünkü hükkâmı şaşırtır. Buna meydan ver
memek için bu cihet de nazarı itibara alınarak 
kabili tahsis olmıyacak derecede kaale alınıp ki
taplar arasına dercetımeyi komisyon tensibetmiş-
tir. Ondan sonra bir de methal meselesi vardır 
ki methalin muhtevi olacağı mesail şunlardır: 
Bir kere şunu arz edeyim ki, bir ehliyet mese
lesi; bir ehliyet bahsi vardır. Bu ise Mecellei Ah
kâmı Adliyede yoktur. Usulü fıkıh kitaplarında 
vardır. Fakat nedense Mecelleye alınmamıştır. 
Halbuki pek mühim bir kısımdır ve pek lüzum
ludur. Bu ehliyet bahsi ilki kısımdır: Ehliyeti 
eda bunlardan sonra da o ehliyeti izale eden es-
bab vardır ki, avarızı ehliyettir. Bunların her 
halde kanunda zikri lâzımdır ve pek mühim me
selelerdir. Onun için methalin birinci faslı ehli
yeti vüoulbî ve ehliyeti eda fasıllarını havidir. 
Ondan sonra dediğim gibi ikinci faslı avazın eh
liyeti muhtevidir. Ehliyet ki, malûmuâliniz bir 
akdi, bir fiili yapabilmek iktidarını haiz olan şa
hıstır ki, bunlar iki nevidir. Bunların birincisi 
bizler, yani şahıslar; ikincisi de efrattan teşekkül 
etmiş olan cemiyetlerdir. Bunları tesbit edeceğiz 
ve bunların şeraitini beyan edip faslı bitireceğiz, 
sonra bu gibi arızî olup da ehliyeti izale veya 
tenkis eden ahvalden - ateh ve sekir gibi - şeyler 
vardır ki, bunlara da avarızı ehliyet denir. İkin
ci fasla ise avarızı ehliyet namı altında geçilir, 

REİS — Seyyid Beyefendi! Affı âlinize mağ-
ruren şurasını arz etmek istiyorum ki, encümen 
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henüz mesaiisine bir netice vermemiştir. Verilen 
takrirde, «meselenin bulunduğu vaziyet» diye ya
zılmıştır. Ve (bu suretle sual eylerim) deniyor. 
Eğer bu suretle devam edilirse ayrıca bir müna^ 
kaşa kapısı açılmış olacaktır. Zannederim ki, her 
iki sual için yarım saatten fazla vaktimiz yoktur. 
Bu suretle devam edilecek olursa akşama kadar 
bitmez. (Doğru, sesleri) 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Me
seleyi kavramak lâzımdır. 

REİS — Evet meseleyi kavramak lâzımdır. 
Fakat meselenin ayrıca ruznameye geçmesi lâzım
dır. Yani ayrıca bir mesele olarak müzakere edi
lecekse Heyeti Celileye teklif edeyim o zaman 
uzun uızadiya müzakere edelim. 

SEYYİD B. (Devamla) — Heyeti Celile 
nasıl arzu ederse Öyle yaparız. O halde kısaca 
arz edeyim efendim! 

REİS — Eğer bu sual takririne cevap verile
cekse lütfen kısaca cevap veriniz efendim. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Reis Beyefendi, 
Beyefendi söyler durursa o zaman rüfekayı ki
ram da lehte veya aleyhte söyler. Meclisin vakti 
boş yere geçmesin. Zaten şimdi söylemek nafile
dir. Bu mesele Adliye Encümeninden gelince 
müzakere ederiz. 

ADLÎYE VEKİLİ SEYYİD B. (Devamla) 
— Efendim hulâsatülhulâsa olarak arz edeyim 
ki: Kanunu Medeninin çıkması uzun zamana 
mütevakkıftır. Haftada iki defa içtima edecek
lerdir. Böyle beş bin maddelik bir kanun bir 
senede, iki senede olmaz. Olursa gayet fena 
bir kanun olur. Evet bir taraftan da âcil ihti
yacımız vardır. Zaten bendeniz de evvelce bu 
komisyonda idim. Adliye Vekâletine geldikten 
sonra bugünkü ihtiyaeatm muhtevi olduğu - ilı-
tiyacatı medeniyeyi tatmin edecek şekli - mevaddı 
âcilon gönderiniz dedim. Şu okuduğum iki çer
çeveden birisi ki - hukuktan mütevellit vacibat 
kısmıdır bu gelmiştir. Bunun mevaddını yap
tılar ve gönderdiler. İkincisi ele efalden müte
vellit vacibat kısmıdır ki şimdi bununla meşgul 
olmaktadır. Bittiği zaman esbabı mucibeleriyle 
beraber yazar ve gönderirler. Bendeniz de He
yeti Celilenize takdim ederim. Bugünkü Mecel-
lei Ahkâmı Adliyeye; tensip ve kabul buyurdu
ğunuz takdirde lahika unvanı altında zeylolarak 
neşrolunacaktır. Şimdi hangi maddelerin müs-
tacelen tadili lâzımgeldiğini izah edecek olur

sam yine uzuyor diyeceksiniz. Onun için onları 
söylemekten vazgeçiyorum. Lüzum görülen mad
deler buraya geldiği zaman burada uzunuzadıya 
müzakere ederiz. Şu arz ettiğim şey iki fasıl
dır. Zeylolarak, lahika olarak Mecellenin niha
yetine derç ve neşrolunacaktır. İşte o iki faslın 
Mecellenin muhtevi olduğu ve elde bulunan me
sailinin tadili lâzım gelen noktalarında tadilât 
mevzuubahsolaeaktır. Kabulünden sonra hâkim
ler o maddelerle amel edecektir; \e Mecellede; o 
mesaide aidolup mevcudolan maddeler mefsuh 
addedilecektir. Meselâ serbestli mukavele esası, 
şerait ile ukut icrası gibi şeyler... Mecellede bir
takım takyidat var ki o takyidat bugün inkişafı 
ticariye, sınaiye ve saireye mâni oluyor. Bun
ların ref'i gibi tadilâttır. Arz ettiğim gibi bi
rinci faslını yazmış, göndermişlerdir. İkinci 
faslını da yazıp gönderecekler; esbabı mucibe-
sini de yazacaklar, tabiî o vakit Heyeti Celilenize 
takdim edilecektir. Bu bittikten sonra onlar yine 
vazifei asliyelerine devam edeeklerdir. Usulü 
Muhakeme lâyihası da öyledir. Onlar için de 
öyle yazdık. Tebliğ ettik. «îhtiyacatı hazırayı 
acilen temin edici maddelere bakınız. Araştırınız, 
elde bulunan Usulü Muhakeme kanunlarından 
o maddelerin tadilini acilen icra ederek gönderi
niz. Asıl kanunun tedvini meselesini sonraya 
bırakınız!» dedim. 

Fakat Usulü Muhakematı Hukukiye ve Şer'i-
ye kanunları o kadar büyük olmadığı için onun 
baştan aşağı tadil edilerek gönderilmemesinde 
beis yok. Ticaret Kanununda yüz maddevi yaz
mışlardır. O yüz maddeyi bugün gönderin desem 
gönderebilirler. Fakat bugün o yüz maddeyi He
yeti Celilenize takdimde bir fayda görmüyorum. 
Çünkü bap bitmiyor, bahis bitmiyor. Asıl maksat 
meblıaslerin bitmesidir. O yüz maddeyi getirsek 
do mâna yoktur. Meblıaslar bitmelidir. Ahkâmı 
umumıiyeyi tedvin etmişlerdir. Muamelât ve şe
raiti ticariyeyi tedvin etmişlerdir. Şimdi şir
ketler bahsiııdedirlcr. Hiçolmazsa şirketler bah
si bitmeli ki, olvakit Heyeti Celilenize takdim 
edebileyim. Kanunu Cezanın da iki faslını bitir
mişlerdir. Onlarda gaye: Elde bulunan bütün Av
rupa kanunlarını tetkik ederek onların üzerinde 
amîk bir surette tetkikat icra ederek tadilâtı lâ-
zimeyi icra ediyorlar. Ve maddeleri de o suret
le tedvin ediyorlar. Onun da şimdiye kadar ya
pılmış olan kısmını gönderiniz diye yazmıştım. 
Verdikleri cevapta; Kanunu Cezanın bir kısmı-
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nı yazıp göndermeyi doğru bulmuyoruz. Diğer 
kısımlarını bırakmakta da bir fayda görmüyoruz. 
Fakat emredil irse göndeririz. Lâkin nasıl olur 
bilmem? Diye tereddüt gösteriyorlar. Bendeniz 
de kendilerini bu hususta haklı buldum. Kanu
nu Ceza da zaten o kadar büyük değildir. Bap
la rın, fasılların, maddelerin birbirlerine müna
sebet ve irtibatı tamları vardır. Onun için şim
dilik bir müddet daha tedvin ile meşgul olsun
lar; o ciheti tacil etmiyorum. Fakat gelecek ka
nunlar Adliye Encümeninden çıkıp Heyeti Celi-
lenize geldiği zaman onlar da her halde Adliye 
Encümenine gideceklerdir. Ahkâmı Şahsiye Ko
misyonu da Hukuku Aliyeyi tedvin eden Ko
misyon da vazifesine devam ediyor, arz ettiğim 
veçhile haftada iki gün içtima ederek birtakım 
mesaili tedvin etmişlerdir ki, onlar da mukadde-
melcrdir. Çünkü; birtakım fasıllar üzerine ted
vin edildiğinden ve bizim burada Heyeti Celile-
nize arz ettiğimiz nikâh ve talâk bahisleri de ay
rılmış olduğundan şimdi onunla meşgul olmuyor
lar. Mesaili saire ile meşgul oluyorlar. Nikâh ve 
telâk kanunları Heyeti Celdlenizden çıkacağı za
man nikâh ve telâk mebahisi de babolarak veya 
kitaboiarak onlara dercedilecektir. O itibarla o 
da hukuku medeniyenin üçüncü kısmını teşkil 
edecek bir kanun olacaktır. Ya Hukuku Medeni
ye Kanununun e ildi sanisi olarak neşredilecek ve
yahut müstakil kanun olarak neşredilecektir. Mec
muu hukuku medeniye namı altında zikredile
cektir. İşte bugünkü mesai bundan ibarettir. Bu 
mesaiyi az görüp de tacil etmek ve onların se
meresini daha ziyade teksür etmek arzu buyuru-

lursa, bendeniz bunu pek muvafık bulmam. Çün
kü acele olur. Bunlar gayet büyük ümmehatı ka-
vanlndir ve son derece tetebbu edilmesi lâzımge-
len meselelerdir. Bugün kürrei arz üzerinde ma-
lûmuâliniz iki hukuk vardır. Bu iki hukuktan 
birisi Hukuku İslâm, birisi de Hukuku Garbiye
dir; Avrupa hukukudur. Bu Avrupa hukuku 
ile İslâm Hukuku arasında bâzı noktalarda fark
lar var, tesadümler vardır. Bâzı meselelerde de 
ittifak vardır. Onların arasında ittifak olanları 
da tedvin etmek o kadar kolay değildir. Çünkü 
memleketimizin şeraiti hayatiye ve içtimaiyesi-
ni nazarı itibara almak, muhtelif efkârı huküki-
yeden hangisinin memleketin ihtiyacına daha 
muvafık olduğu keyfiyetini tâyin etmek pek zi
yade düşünülecek bir meseledir. Bunlar ağır ağır 
tedvin edilecek olursa o vakit sık sık tadile muh-

tacolmaz. Fakat alelacele bir kitap tercüme eder 
gibi tedvin edilecek olursa o vakit emin olunuz 
her celsede, her devrei içtimaiyede onların bir
çok maddelerini tadile kıyam etmekliğimiz lâ-
zımgelir. Onun için pek tacili münasip değildir. 
Yalnız bugünkü mevcudolan kanunlar içerisinde 
pek ziyade lüzumu mübrem olanları ve âcil olan 
noktaları tadil etmekle kifayet etmelidir. Ceva
bım budur. (Kâfi sesleri.) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Nasıl kâ
fi görürsünüz efendim, memleketin siyaseti adli
yesi mevzuubahistir. Efendiler! Adliye Vekili 
Muhteremi Beyefendi Hazretleri komisyonun te
şekkülünden, vazaifinden ve sair hususattan ba
his buyurdular. Bendenizin sualim bu değildir. 
Komisyonun vazaifi neden ibaret olduğu Heyeti 
Celilenin malûmudur. Bundan evvelki Adliye 
vekillerinin zamanında talimatname intişar et
miştir. O talimatname de Heyeti Celilenizin ma
lûmudur. Bendenizin bildiğim mesele şudur: 

Heyeti Celilenizin âzasından birçoğu bizlere, 
yani adliye azalarına «Adliye işleriyle meşgul 
olan arkadaşlar; nerede teşkilâtı adliye? Nerede 
hususa ti adliye?» diye mütemadiyen sormaktadır
lar ve bu sormaları efkârı umumiyenin hâlis bir 
tercümanlığıdır. Efendiler! Memleket teşkilâtı 
adliyesini bekliyor. Biz bugün usulü muhakematı 
cezaiyemizde ve hııkukiyemizde ve teşkilâtı ma-
hakimimizde birçok ihtiyaç karşısında ve birçok 
mesaili mühimime karşısındayız. İstinaf usulümün 
ilffası vevaıhut ipkası veyahut memleketin vazi-
veti iptimaivesiıne uvmıvan birtakım kavaninin 
ta'dil i mevzubahistir. Bu komisyonu vücuda ge
tirenlere arzı minnettarı ederiz. Hakikaten iyi 
vaDmı^^dır. E^b^bı ihtisasın torjlanarak sükû
neti fik^i vp îlp ktiıo-al ve ihzar atta bulunması lâ
zımıdır: ffp'deli'dir. Fakat efendiler! Rica ederiz. 
Bu i«in î â vemnilkıvame uzatılmasında da fai-
de yoktur. Bendeniz o komisyonları teşkil eden 
zevatı kiramın ayrı ayrı her birisime hürmetka
rım ve tebcil ederim ve içimizde de o komisyona 
riayet ve âzalık etmiş zevatı muhtereme vardır. 
Biraz tesrii vazife etmeleri için Adliye Vekili 
Beyefendi Hasretlerinin lâzımgelen faaliyete ken
dilerini davet eylemelerini de faideli ve elzem gö
rüyorum. Efendiler! Biraz faaliyete lüzumu nıüıb-
rem. vardır. İhtiyacı mutlak vardır. Komisyonlar 
biraz daha çalışmalıdırlar. Efkârı millet bizden 

teşkilâtı adliyeyi bekliyor. Bugün istinaf usulü 
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olsun, ticaret tadilâtı olsun Kanunu Cezadaki 
tadilât olsun, hulâsa dağmılk vaziyettedirler. Ge
çen gün Ticaret Kanununun onuncu maddesini 
tadil ettilk. Bugün Kanunu Cezanın yirımibeşinci 
maddesini tadil ediyoruz. Efendiler! Kanunları
mız, bilhassa adliye kanunlarımız yamalı hırka
ya dönmüştür. Bu vaziyet daha fazla devam et-

4. — MÜZAKERE 

1. — Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandarma 
ve İmalâtı Harbiyenin 1339 senesi bütçelerine 
tahsisatı munzamma ilâvesine dair (1/400) nu
maralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası (1) 

REİS — Efendim bu kanun lâyihasının he
yeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi görül
müş ve fasıllara geçilmesi hususu kabul edilmiş 
idLi. Yalnız Maliye Vekilinin huzuru istenmiş. Ma
liye Vekili" Bey de buradadırlar. Binaenaleyh 
306 ncı faslının müzakeresine başlıyacağız. 

Bahriye Dairesi 
Fasıl Madde Lira 

306 i3 Zâlblitanı memıuTÎn, 
geldilbli efrat maaşı 62 732 

4 Mensubîni bahriye maaşı 464 
8 Müstahdemini müteferri

ka 836 

Yekûn 64 032 

REÎS — Efendim 306 ncı fasıl hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) O halde efendim! 
faslın yekûnu olan 64 032 lirayı kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini de reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

315 Tahsisatı fevkalâde 183 579 

REİS — Efendim (A/315) faslı hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) (A/315) faslını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksi rey
de bulunanlar ellerini kaldırsın. Kabul dilmiştir 
efendim. Bu fasılların yekûnu olan 247 611 lira-

(1) Evveliyatı 89 ncu İçtima zaptındadır. 

memlidir ve devam etmemesi lâzımdır. Adliye Ve
kili Beyefendiden istirham ederim, memleketin 
o muhterem hukuıkşinaslarını biraz faaliyete da
vet buyursunlar! Bendeniz kaaniim ki, faaliyeti 
matlube yoktur. Kendilerini faaliyeti matluıbeye 
davet etmesini son derecede istirham ederim. 

EDİLEN MEVAD 

nm kabul ve ademiıkaibulünü reyi âlilerine vaz'-
edeceğim. Bu yekûnu kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyen
ler lütfen e] .kaldırsın. 306 ve (A/315) fasılları
nın yekûnu kabul edilmiştir. 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
Fasıl Lira 

316 Maaşatı Umumiye 656 252 
A/329 Tahsisatı fevkalâde 2 096 598 

Yekûn 2 752 850 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır, 
sesleri) İşibu 316 ve (A/329) fasıllarının yekûnu
nu reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeeeğim. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Askerî Fabrikalar 
Fasıl Lira 

330 Maaşat 11 421 
A/342 Tahsisatı fevkalâde 29 917 

Yekûn 41 338 

REİS — 330 ncu fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) 330 ncu faslın yekûnu
nu kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeoeğiım. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Kângırı) — Reis Bey! Tahsisatı fevka
lâde ayrı fasıldadır. Lütfen onu ayrıca reye vaz'-
ediniz. Günkü ayrı bir fasıldadır. 

REİS — Bir faslı iki defa mı reye koyacağız 
efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LIK B. (Kângırı) — Hayır efendim; ayrı fasıl-



î : 90 26 . 1 . 1340 C : 2 

lardır. Maaşat ayrı fasıldır, tahsisat ayrı fasıl
dır. 

REİS — Efendim! 330 ncu fasıl maaşat fas
lıdır. Yekûnu (11 421) liradır. Bunu reye vaz'-
odiyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Şimdi A/342 fas
lını ayrıca reye vaz'edeceğim. 

Tahsisatı fevkalâde faslını 29 917 lira olarak 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim, kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 194 ncü fasıl okunacak: 

Umum Jandarma Kumandanlığı 
Fasıl Madde Lira 

194 2 Ümera ve zâbitan ma
aşı (İdarei merkeziye) 884 

REİS — Efendim bu fasıl hakkında söz isti-
yen var mı? 

ZÜLFÜ B. (Diyarbakır) — Reis Bey Maliye 
Vekilinden sual soracağım. Efendim jandarma
nın dokuz aylık alacak maaşatı vardır. Eytam ve 
eramil de öyle olduğu halde tahsisat alınıyor. Bu 
nasıl olur? İzahat versinler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LIK B. (Kângırı) — Bu Tahsisatı Muaızamma 
Kanunu Heyeti Celilenin kabul buyurmuş oldu
ğu Zam Kanununa istinaden yapılmıştır. Zülfü 
Beyefendinin vilâyatı şarkiyede henüz maaşatm 
tediye edilmediği hakkındaki sualleri de kısmen 
tatmin edilmiştir. Arz ediyorum efendim. Çünkü 
daha evvel Vekâlet, Tekâlifi Milliye mazbatala
rının aşara mahsubundan dolayı bütün vilâyata 
muavenet yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Hat
tâ kânunusaninin onfbeşine kadar yaptığı muave
net 13 milyon küsur liradır. Hiçbir vilâyet kal
mamıştır ki, muavenet edilmemiş olsun. Kânunu
saniye devredilen maaşatımız Erzurum bir, Er
zincan bir, Artvin; kalmamıştır, Diyralbekir bir, 
Sivas iki, Hakkâri; kalmamıştır. Siird iki, Trab
zon ilki, Karahisar bir, Gene bir, Lâzistan kalma
mıştır. Muş iki, Ma'muretülâziz iki, Mardin üç, 
yekûnu (388) bin liradan ibarettir. Bunun yet
miş bini gönderilmiştir. (318) bin lirası kalmış
tır. Bunun da yüz küsur bin lirası dün ve bu
gün gönderilmiştir. Kânunuevvel nihayetine ka
dar bütün vilâyatı Şarkiye maaşları temin olun
muş gibidir. Başka hiç muamele kalmamıştır. 
(Teşekkür ederiz, sesleri) 

REİS — Efendim 194 ncü faslı reyi âlileri
ne vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye va^'edeceğim. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. 194 ncü fasıl kabul edilmiş
tir. (196) ncı fasıl okunacak: 

Fasıl Madde Lira 

196 1 Ümera ve zâbitan maaşı 
(Kıtaat ve müessesat) 21 176 

REİS — 196 ncı fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Fasıl hakkında söz isti
yen yok. 196 ncı faslı reyi âlinize vazedeceğim. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. (197) nci fasıl: 
Fasıl Lira 

197 Mmtaka müfettişlikleri 1 200 

REİS — Bu fasıl hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır, sesleri) Fasıl hakkında söz istiyen 
yok... Faslın yekûnunu reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın? Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. 197 nci faslın yekûnu kabul edilmiştir. 198 
nci fasıl okunacaktır : 

Fasıl Madde Lira 

198 1 Depolar maaşı 200 
2 Jandarma Zâbitan Mek

tebi maaşatı 216 
3 Jandarma Efrat Mek

tebi maaşatı 2 644 

Yekûn 3 060 

' REİS — 198 nci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok, sesleri) Reyi âlinize vaz'ediyoruım. 
198 nci faslın yekûnunu ıkabül edenler lütfen el 
kaildirsm. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. (198) nci faslın yekû
nu kaibul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

202 Tahsisatı fevkalâde 150 092 

REİS — 202 nci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok, sesleri) 202 nci faslı reyi âlileri
ne vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vazedeceğim. Kabul etmiyenler 
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lütfen el kaldırsın. 202 nci faslın yekûnu kabul 
edilmiştir. 

52 nci fasıl: 
Fasıl Lira 

52 Mütekaidini mülkiye eytam ve 
eramil maaşatı 90 045 

REİS — 52 nci fasıl hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok, sesleri) 52 nci faslı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. 52 nci faslın ye
kûnu kabul edilmiştir. 53 ncü fasıl okunacak: 

Fasıl Lira 

53 Mütekaidini ilmiye eytam ve ara-
ımil maaşatı 2 624 

REİS — 53 ncü fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok, sesleri) 53 ncü faslı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Alksini reye vaz'edeceğim. 
Kabul etmiyeruler lütfen el kaldırsın. 53 ncü fas
lın yekûnu kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

54 Mütekaidini askeriye eytam ve 
eramil maaşatı 327 209 

REİS — 54 ncü fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok, sesleri) 54 ncü faslın yekûnunu 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. : Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. efendim. 

F. Lira 

55 Tahsisatı fevkalâde 580 122 

REİS —"55 nci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) Ellibeşinci faslın yekûnu
nu kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. 55 nci faslın yekûnu kabul edilmiştir. 

Efendim Muhassasatı Zatiye fasıllarının ye
kûnu bir milyon ve yekûnu umumi (4 218 211) 
liradır. Bilâhara heyeti umumiyesini tâyini esa
mi ile reye koyacağım. 

Efendim, lâyihai. kanuniyenin müzakeresine 
geçiyoruz. Birinci madde okunacaktır : 

Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandarma, Askerî 
Fabrikalar ile Muhassasatı Zatiyenin 1339 senesi 
bütçelerine tahsisatı munzamma ilâvesine dair 

Kanun 

Madde 1. — 1339 senesi Bahriye, Müdafaai 
Milliye, Jandarma, Askerî Fabrikalar ve Mu
hassasatı Zatiye bütçelerinin merbut cetvelde 
muharrer füsul ve mevaddma (4 218 211) lira 
tahsisatı munzamma olarak ilâve edilmiştir. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Yok sesleri) Birinci maddeyi 
reyi âlilerine vaz'edeceğim. Birinci maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'
edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanunla verilen tahsisat 
1 Teşrinisani 1339 dan itibaren sarf olunur. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Efendim bir tah
sisat veriyoruz. Fakat 1 Teşrinisani sene 1339 
dan itibaren veriyoruz. Filhakika Ümera ve zâ-
bitanm terfihi hakkındaki Kanun 1 Teşrini
saniden itibarendir. Fakat eytam ve eramil ve 
saire hakkında böyle bir kanun yoktur. Niçin 
1 Teşrinisaniden itibaren sarfına mezuniyet ve
riyoruz? İzahat versinler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂ-
LİK B. (Kângırı) — Efendim eytam ve eramil 
maaşatı Kanunu mahsusuna tevfikan verilir. 
Tahsisatımız kâfi gelmemiştir. Geçen sene alı
nan miktar zaten bitmiştir. Onun için istedik. 
Diğerleri ise; zaten kabul buyurulan kanunlar
da zammı maaş, 1 Teşrinisani tarihinden mute
ber addedilmiştir. Onun için o tarih konulmuş
tur. Eytam ve eramilin buraya konmasını, tah
sisatın o zamana kadar kâfi gelmesinden ve on
dan sonraya kifayet etmemesinden dolayıdır. 

REİS — Efendim! Başka söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Madde aynen kabul edilmiştir. Üçüncü mad
deyi okuyoruz : 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbeyir) — Reis Bey Dahi- • 
liye Vekili de olacak, çünkü jandarma da vardır. 

REİS — Efendim Zülfü Bey «Dahiliye Ve
kilinin de memurdur» denmesini teklif ediyor. 
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MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LİK B. (Kângırı) — Kabul ederiz efendim. 

REİS — Efendim başka itiraz eden var mı? 
(Hayır sel eri) Madde şu şekilde oluyor : 

«işbu kanunun icrayı ahkâmına, Müdafaai 
Milliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.» 

Maddeyi bu suretle reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Madde tadil veçh üzere kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esami ile 
reyi âlinize koyacağım. Kabul edenler beyaz, et
miyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

(Ara istihsal edildi) 
Efendim Telgraf ve Telefon Kanununun ba-

kıyei müzakeresine geçiyoruz. 

2. — Telgraf ve Telefon Kanununun tensikı 
hakkında kanun lâyihası (1/118) ve Posta ve 
Telgraf, Adliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları ve gazeteler ile resaili mevkute 
ve havadis ajanslarına keşide edilecek istihbarata 
mütaallik telgrafnameler ücuratının tenziline 
dair İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/144, 
145) numaralı iki kıta lâyihai kanuniye ile tel
graf ücuratının iki kuruşa tenzili hakkında sa
bık Ertuğrul ve lâhik İzmir Mebusu ve sabık 
Erzincan Mebusu Emin beylerin (2/157) numa
ralı teklifi kanunîsi ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

Madde 29. — imtiyazlı telgraf ve telefon tesi
satı şirketlerinin kendi şebekelerine ait muhabe
rat ve mükâlemata mahsus ücretler işbu şirketle
rin imtiyaz mukavelenamelerinde tasrih olunur. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? Mad
deyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Otuzuncu maddeyi okuvoruz : 
Madde 30. — Yukarıki ikinci maddenin (A) 

fıkrasında mezkûr hututu hususiyenin her dev
resi için beher kilometre veya kesri başına sene
vi 300 kuruş resmi istimal istîfa olunur. Hututu 
hususiye bir santrale merbut bulunursa devrenin 
adedi santrale merbut bütün tellerin miktarına 
göre tahaddüs edecek terekkübat adedi kadar iti
bar ve resmi istimal dahi bu suretle tahaddüs ede
cek muhtelif devreler arasındaki mesafata göre 

hesap ve istîfa olunur, işbu kanunun neşrinden 
evvel müesses hututu hususiye dahi mezkûrul-
miktar resme tabidir. 

REİS — Efendim, otuzuncu madde hakkında 
söz istiyen var mı! Maddeyi aynen reyinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Alisini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiş
tir. 31 nci maddeyi okuyoruz : 

Madde 31. — Devair ve makamatı resmiye üc
retsiz muhaberatta bulunan sair cümle müessesat 
ve eşhası hükmiyenin telgraf muharebatı dahi 
1340 senei maliyesi iptidasından itibaren ücrete 
tâbidir. 

REİS — Efendim! Madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen re
yinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reyi âlinize koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen ka
bul edilmiştir efendim. 

Efendim Posta ve Telgraf Müdürü 
Umumisi Bey bir şey hatırlattı. Malûmu-
âliniz otuzüçüncü madde matbuat telgraf-
namel erine aidolduğu ve Muvazenei Mali
ye Encümenince bu haptaki tenzilât ka
bul edilmediği için hazf olunmuştu. Halbuki 
Heyeti Celileniz matbuat hakkındaki eski tenzi
lâtı kabul ettiği için eski rakamla otuzüçüncü 
maddenin tekrar müzakeresi icabeder. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Doğru
dur efendim, o maddenin tekrar müzakeresi lâ
zımdır. 

REİS — Efendim; müsaade buyurunuz. Bu 
maddeyi de müzakere edelim. Eski otuzüçüncü 
maddeyi okuyoruz efendim : 

Madde 33. — Matbuat telgraf nam eleri Türk
çe intişar eden gazete ve resalini mevkute ve ajans
ların idarehaneleri ve muhabirleri tarafından 
münhasıran bu gazete ve resaili mevkute ve 
ajanslarda neşredilmek üzere havadis ve istih
baratı siyasiye ve iktisadiyeye dair idarehanele
rine olup mütaaddit adresli usulünden maada 
işareti mahsıısayı ve şahsi ve ücretli işarat ve 
ilânatı ihtiva edemiyecek olan işbu telgraf name
lerin kabul ve keşide şerait ve sââtı telgraf ida
resince tâyin olunur. 

REİS —• Efendim! Bu maddenin tarzı tahri
rinde bâzı sehivler vardır. Madde şu şekli al
mak lâzım gelir : 
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Matbuat telgrafnameleri Türkçe intişar eden 
gazete ve resaili mevkute ve ajansların idareleri 
ve muhabirleri tarafmdn münhasıran bu gazete 
ve resaili mevkute ve ajanslarda neşredilmek 
üzere havadis ve istihbaratı siyasiye ve iktisadi-
yeye dair olmak ve gazete ve resaili mevkute ve 
ajansların idareleri namına yazılmak lâzımdır. 

Mütaaddit adresli usulünden maada işareti 
mahsusayı ve şahsî ve ücretli işarât ve ilânatı 
ihtiva edemiyecek olan işbu telgrafnamelerin ka
bul ve keşide şerait ve sââtı telgraf idaresince 
tâyin olunur. 

MEHMED B. (Biga) — (İdareleri) yerine 
(idarehaneleri) densin. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — (Mün
hasıran gazete ve resaili mevkute) denilmelidir. 

REİS — Yani gazeteler demk lâzım. Değ^l 
mi efendim? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Evet efen
dim! 

REİS — Madde şöyle oluyor efendim: 
Matbuat telgrafnameleri, Türkçe intişar eden 

gazeteler ve resaili mevkute ve ajansların idare
leri ve muhabirleri illi... 

Maddeyi reyi âlinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde ta-
dilen kabul edilmiştir efendim. 

Telgraf ve Telefon Kanununun ikinci faslına 
zeylolmak üzere Bozok Mebusu Hamdi Bey bir 
takrir veriyor. Okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Telgraf ve Telefon Kanununun ikinci faslına 

zeylolmak üzere berveçhizir maddenin kabulünü 
arz ve teklif eylerim : 

(İkinci fasla zeyil) 
Asayişi muhil ve âdabı umumiyeye münafi 

veya cürüm teşkil eder mahiyette olan telgrafna-
melerde mevzu imza sahiplerinin hüvviyetini tâ
yin ve tesbite Posta ve Telgraf ve Telefon Müdü
riyeti Umumiyesi salâhiyettardır. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) Bu madde 
elzemdir. 

REİS — Encümen bu bapta ne diyor efen
dim? (Encümene gitsin sesleri) 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Encümene 
gitmesine lüzum yoktur. Müsaade buyurursanız 
bendeniz izahat vereyim. 

Efendim evvelce böyle bir madde vardı, ka
bul edilmedi. Fakat o madde aynen bu şekilde 
değildi. Onda, gelen telgrafnameleri reddetmek 
salâhiyeti vardı. Şimdi bendenizin teklifimde 
ret salâhiyeti yok. Fakat böyle cürüm teşkil 
edecek mahiyette telgraflar gelirse bundaki imza 
sahibinin kim olduğunu tâyin ve tesbit etmek sa
lâhiyeti veriliyor ki bu, tâyin ve tesbit edilmezse 
her hangi bir şahıs gelir, meselâ Sivas'taki bir 
adama ağzını doldurur, hakaret amiz, namusunu 
ihlâl edecek derecede birtakım şeyler yazar ve kim 
olduğunu telgraf memurları sormaz, çünkü sor
maya hakkı yoktur. Sonradan da telgrafı geri-
veremez. Binaenaleyh doğru bir şey olmuyor. 
Bendeniz bunun için «bu gibi telgrafla rdaki 
imza sahiplerinin hüviyetlerinin tâyin ve tesbi-
tini» teklif ediyorum. Heyeti Celileniz kabul et
sin. 

REİS — Efendim Hamdi Bey maddeye zey-
lolmak üzere bir madde teklif ediyor. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Encü
men ne diyor? 

REİS — Efendim Encümen ne diyor? (En
cümenden kimse yok sesleri) 

Fahri Beyefendi, zatiâliniz söyleyin. 
Efendim malûmuâliniz encümen vaktiyle bu

na yakın bir teklif vermişse de Heyeti Celile red
detmişti. Şimdi Ahmed Hamdi Bey tarafından 
şu şekilde bir teklif vâki oluyor. 

(Ahmed Hamdi Beyin teklifi tekrar okundu.) 
NAİM HAZİM Ef. (Konya) — Reis Bey 

bu takrir bir daha okunsun ki iyice anlıyalım. 
Meselâ; poliçe yani para havalesine dair telgraf
lar da buna dâhil midir? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — 0 da gir
meli. 

TAHİR B. (Giresun) — Poliçe ve ticarete 
aidolan telgraflarda da hüviyetlerinin tâyin ve 
tesbit edilmesi lâzımdır. Bunlarınki daha mü
himdir. 

REİS — Efendim tenvir için Hamdi Beyin 
teklifini bir daha okuyorum. 

(Ahmed Hamdi Beyin teklifi tekrar okundu.) 
NAİM HAZİM Ef. (Konya) — Efendim bu

na bir de para havalesine ait telgraflar da ilâve 
edilirse bu baptaki mahzur ref 'edilmiş olur. 
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TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Efendim 
bunda asayiş falan diye tesbit etmeye lüzum yok
tur. Yalnız kanunen cürüm teşkil edecek olan 
telgrafların imzaları tesbit edilse kâfidir. Diğer
leri f uzulidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim bu maddenin tesbiti lâzım ve zaruridir. Zira 
bir cürüm teşkil eden ve asayişe mütaallik olan 
ticari telgraflarda da telgraf sahibinin ismini ve 
hüviyetini tahkika Müdüriyeti Umumiye salâhi-
yettar olmalıdır. 

REİS — Efendim bu teklif yalnız asayişi mu
hil, âdabı umumiyeye muhalif cürümler hakkın
dadır. Bir defa esas itibariyle nazarı itibara 
alınıp almmıyacağmı reye koyacağım. Kabul 
buyuruldıığu takdirde encümene veririz. Encü
menden geldikten sonra ayrıca müzakere ederiz. 
Şimdi esas itibariyle nazarı mütalâaya uyanlar 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Na
zarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı mütalâaya alınmıştır. Encümene gide
cek. Bir takrir daha var, Giresun Tahir Beyin... 
Okuyorum : 

Riyaseti Celileye 
Poliçe ve ticaret telgraflarının dahi imzala

rının tâyin edilmesini teklif eylerim. 
Giresun 
Tahir 

REİS — Efendim bu takriri de nazarı müta
lâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Almıyanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmış
tır, encümene verilecek. 

Şimdi efendim kanunun, encümende buna mü
taallik iki maddesi daha vardır.' 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İki mad
de Adliye Encümeninde, bir madde de Posta ve 
Telgraf Encümeninde vardır. 

REİS — Evet iki madde Adliye Encümenin
de, bir madde Posta ve Telgraf Encümeninde var. 
O maddeler geldikten sonra maddelerin numara
larını tesbit edeceğiz ve tâyini esami ile kanunun 
heyeti umumiyesini reye vaz'edeceğim. Yalnız 
sonuncu maddeyi reji âlinize vaz'etmedim zan
nediyorum. Onu reye koyalım. 

Madde 31. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim di
ğer maddeler de encümende tetkikten gelsin de 
bu maddeyi o vakit rey vaz'ediniz. 

REİS — O halde encümenden maddelerin gel
mesine talikan şimdi ruznamemizde muvcudolan 
Muallimin ve Talebenin askerlikten teciline dair 
olan Kanunun müzakeresine geçeceğiz. 

3. — Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki Kanıma üç madde ilâvesiyle 
medarisi ilmiye talebesinin de tecillerine dair 
Konya Mebusu Naim Hazini Efendi ve rüfeka-
sının (2/238) numaralı teklifi kanunisi ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası: 

Konya Mebusu Naim Hazim Efendi ve rü-
fekasmın teklifi kanunisi 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Heyeti Celilenin malûmudur ki : Harbi Umu

mide seferberlik ve nefiriâm do'layısıyle talebe 
ve müderrisin bütün silâh altına alındığından 
Anadolu'da bulunan medarisi ilmiye' kamilen 
kapanmış ve mütareke ile memleketlerine avdat 
edebilenler de Millî harbde tekrar askere eel-
bedilmekle Anadolu'nun bir çok mahallerinde 
eimme fıkdanından, cemaatle edayı salât edile
memekte ve hattâ cenazeler gasil ve tekfin 
edilmeksizin defnolunmakta olduğu ve mesaili 
zaruriyei şeriyelerini halledecek bir âlim bu
lunmadığı ve binaenaleyh darülhilâfe müder
rislerinin her tarafa tamim ve teşmiline malî 
iktidarımız müsaidoluncaya kadar eski medre
selerin ıslah ve ihyasiylc bunun önüne geçil
mesi tarzında gerek Büyük Millet Meclisine ve 
gerek Seriye Vekâletine mütevali müracaatlar 
vükubulmuş ve 8 Mayıs 1337 tarihli Nizamna
me ile medarisin açılmasına müsaade ve bu ni
zamnamenin neşrini müteakip evvelce askere 
gitmiş olan ta'lebei ulûm terhis edilmiş ve fa
kat Medarisi İlmiye Nizamnamesinin neşri es
nasında bir taraftan Millî Harbin şid
detli bir surette devam etmesi, diğer taraf
tan medarisi ilmiyede bulunan talebenin ekse
riyetle sinnen yüksek olması hesabiyle tecil me
selesinde diğer mekâtip ve darü'lhilâfe medresesi 
talebesiyle bir tutulmuş ve ihtiyat sınıfına nak-
letmezden bir sene evvel hizmeti maksureyi ba-
d elif a tahsillerine devam edecekleri esası kabul 
edilmişti. Bugün ise lehülhamd velminne bu iki 
sebebin hiçbirisi yoktur.. Aziz milletimiz, yap
tığı büyük fedakârlıklar sayesinde şerefli bir 
sulha nail •olmuş ve hali aslinin iade edildiği1 res
men ilân edilmiştir. Zaruretler, mahzuratı mu-
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bah kılar; zaruretler, kendi miktarlarınca tak
dir olunurlar, mâni zail olunca memnu avdet 
eder kavaidi esasiyesine binaen bu gün meda-
risi ilmiye talebesinin de askerlikçe diğer irfan 
müesseselerinden farklı olmaması iktiza eder. 
Her şeyde âmili asli ihtiyacolup 'harb zamanında 
hizmeti askeriyeye olan ihtiyaç nisbetinde bu
günkü hali sulhte de halkımızın medarisi ilmi
yeye olan pek şedit ihtiyacı malûm bulunmakta 
ve yaptığımız tahkikata nazaran Seriye Vekâ
letine memleketin her tarafından vukubulan mü-
tovali müracaatler dahi bunu teyidetmekte-
dir. Memleketimizin birçok mahallerinde med
resei ilmiyeden başka hiçbir irfan müessesesi 
olmadığı cihetle onların seddedilmesi hakikaten 
halka namaz kıldıracak, zaruratı diniyesini bel
letecek kimselerin yavaş yavaş hiç kalmaması
nı intacedecektir. Medarisi ilmiye talebesinin 
tahsil nihayetine kadar müeccel olmaması ise 
medarisi mezkûrenin şeddi demektir. Tahsilinin 
henüz birinci kısmını bile ikmal etmeksizin as
kere a1 m an talebenin bir daha tahlile avdet 
edemiyeceği bedihi bir hakikattir. Bu itibarla 
halkımızın hakiki ihtiyacı nazarı dikkate alına
rak açılmış olan bu dinî müessese'lcrinrn kapan
maması için diğer mektepler ve darülhilâfe medre
seleri gibi bunların da tahsil nihayetine kadar 
müeccel olmaları âdil ve maslahat icabatından-
dıı*. Aksi taktirde kesif bir cehaletin doğurduğu 
elim mahrumiyetlerden biri olmak üzere köyler
de cenazeleri tekfin ve teçhiz ve tedfin edecek 
kadar tahsil görmüşlere de tesadüf edilemiyece-
ği izahtan müstağnidir. Aynı zamanda bir ç'ok 
esbab ve avamilin tesiriyle tahsiline devam ede-
mivoook olanların yine tahsillerinden ınüstefi-
doTaıb'lmetk için tahsillerinin ikmaline zaman 
bırakmak elzemdir. Altı seneden ibaret olan 
kısmı ülâya ikmal edip de daha ziyade tahsile 
devam edemiyecek olanların dahi ihzar edecek
leri hizmeti maksuriye tahsilden feragatlerine 
mebni ifa etmeleri behemehal lâzımdır. Bâzı 
mahallerde madarisi ilmiye talebesinin askere 
şevkinden nâşi medarisin kapandığı hakkında 
pek acı müracaatler vu'kuıbulmaikta olduğu mu
hakkak olduğundan bu husus dahi nazarı iti
bara alınmıya şayandır. Hulâsa: Yüz numaralı 
Tecil Kanununun son fıkrası memleket ve mil
letin bu günkü ihtiyaçlarına gayrimüsait ve 
gayrimuvafık olduğundan tezkûr fıkrasının ka
tiyen il gaşiyle ona bedel olarak mâruz esbabı 

mucibeye binaen üç maddeden ibaret olan işbu 
lâyihai kanuniyeyi teklif eyler ve yüz binlerce 
hakkımızın en şedit ihtiyaçlarından birini ve 
belki en mühimmini tatmin ve medarsin sahde-
tini temin eden işbu l;yihai kanuniyenin ehem
miyetine binaen müstaceliyetle müzakere ve ka
bul edilmesini dahi Meclisi Âliden riea ederiz. 

12 Cemazüyelevvel 1342 ve 20 Kânunuevvel 
(1339 (100) numaralı Tecil Kanununu ilâveten 

teklif olunan üç maddelik kanun lâyihası 

Madde 1. — Medarisi ilmiye müdavi liderinin 
hizmeti askeriyeleri diğer mektepler ve darül
hilâfe medreseleri talebesi gibi tahsillerinin ik
maline kadar tecil olunur. Tahsili ikmal ettik
ten sonra imtihanla darülhilâfenin kısmı âlisi
ne veya Medresei Süleymaniyeye (Medresetül-
mütehassisme) geçmek istiyenler bir kısımları 
dahi badelikmal hizmeti maksurelerini ifa eder
ler. Ancak Medresei İlmiyenin 'kısmı evvelini 
ikmal ettikten sonra her hangi bir mazeret ve
ya sebepten dolayı tahsile devam edemiyenler; 
hizmeti maksurelerini ifaya mecburdurlar. 

Madde 2. — 100 numaralı Kanunun birinci 
madde muhalif olan son fıkrası mülgadır. O 
fıkra mucibince hizmeti askeriyeye sevk olu
nan medarisi ilmiye talebesi alındıkları medari-
se iade olunurlar. 

Madde 3. — İşbu Kanunun ahkâmını icraya 
Seriye ve Müdafaai Milliye vekilleri memur
durlar. 

Âza Âz>a 
Konya Erzurum 

Naim Hâzim ' Ziyaeddin 
Âza . Âza 

Erzurum Günıüşane 
Câzim Zeki 
Âza Âza 
tçel İsparta 

Mehmed Emin Hüseyin Hüsnü 
Âza Âza 

Bayezid Karesi 
Süleyman Sudi Mehmed Cavit 

Âza Âza 
Karahisarı Sahib Karesi 

Okunamadı Osman Niyazi 
Âza Âza 

Denizli Konya 
Yusuf Hacı Bekir 
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Âza 
Mardin 
Necib 
Âza 

Malatya 
Reşidi 
Âza 
Muş 

Osman Kadri 

Âza 
İsparta 

İbrahim 
Âza 

Mardin 
Abdürreza'k 

Âza 
Artvin 
Hilmi 
Âza 
Elâziz 
Naci 
Âza 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Âza 
S a ruh an 
Edhem 
Âza 

Kırşehir 
Mahbub 

Âza 
Erzurum 

Münir Hiisrev 
Âza 

Elâziz 
Mustafa 

Âza 
Konya 

Tevfik Fikret 
Âza 

Tokad 
Mustafa 

Âza 
Gaziamteb 

Şahin 
Âza 

Ergani 
İhsan Hamid 

Âza 
Mardin 

Abdülgani 
Âza 
Siird 

Halil Hulki 
Âza 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

Âza 
Biolu 

Şükrü 
Âza 

Okunamadı 

Âza 
Erzincan 

Salbit 
Âza 

Siverek 
Mahmud 

Âza 
Siverek 

Cudi 

Âza 
Elâziz 

Muhiddin 
Âza 

Erzurum 
Rüşdü 
Âza 
Bolu 

Mehmed Vasfi 
Âza 

Dersim 
Ahmed Şükrü 

Âza 
Konya 

Eyüb Salbri 
Âza 

Kayseri 
Ahmed Hilmi 

Âza 
Ertuğrui 

Halil 
Âza 

Sivas 
£iya 

Âza 
Bayezid 

Şefik 
Âza 

Tokad 
Hacı Kâmil 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Âza 

Âza 
Dersim 

Faridun Fikri 
Âza 
Van 

Mehmed Münih 
Âza 

Karahisarı Şarki 
Kâmil 

Süleyman 

T. B. M. M. 
Lâhiya Encümeni 
Karar : 105/107 

Anıkara 

26 . 12 . 1339 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Muallimin ve talebenin askerlikten tecilleri 

hakkındaki Kanuna ilâvesine dair Konya Me
busu Naim Hâzini Efendi ve rüfekasmm te'klifi 
kanunîsi encümenimize ledettetkik teklifi mez
kûr esas itibariyle şayanı müzakere görülmekle 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olunur. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad 
Emin 

Kâtip Âza 
Denizli Denizli 

Necib Ali Yusuf 

T. B. M. M. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

67/114 
Ankara 

12 . 1 . 1340 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

T. B. M. Meclisi. Riyaseti Celilesine 
Medarisi ilmiye talebelerinin hizmeti aske

riyelerine dair olup Heyeti Umumiyeden encü
menimize havale buyurulan Konya Mebusu Na
im Hazini Efendi ile rüfökasmm teklifi kanu
nisi ve Ankara Vilâyeti ile Develi kazası eşraf, 
ulema ve meşayıhinin müşterek istidaları en-
cümenimizce mütalâa ve tetkik olundu, Muza-
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kereye Şer'iye Vekâletinden Tedrisat Müdürü 
Ahmed Hamdı Efendi ve Müdafaai Milliye 
Müştaşarı Miralay Hüseyin Beyefendi dahi iş
tirak eylediler. 

Darülhilâfe talebeleri misüllû Medarisi İlmi
ye talebelerinin de tecil müsaedatmdan istifa
delerini mübeyyin ve muhtevi olan tekâlifi su
reti umumiyede encümenimizce muvafık görül
müş ve ancak 21 Şubat 1337 tarih ve 100 numa
ralı Kanunun birinci maddesinin tadili mahiye
tinde olduğu anlaşılmıştır. Bundan başka da
rülhilâfe ve Medarisi İlmiye programlarının es
nayı tetkikinde hizmeti maksure şeraitini haiz 
olabilmeleri için müdavimînîn darülhilâfelerde 
iptidai dâ;hil ve medarisi ilmiyede sekizinci sı
nıf tahsillerini yani kısmı saninin ikinci senesi
ni ikmal etmiş olmaları dahi zaruri görülmüş
tür. Bu esas dairesinde encümenimzce tanzim 
kılınan lâyihai kanuniye berayı tasvip Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim kılınır efendim. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Karahisan Sahib 
Ali 

Mazbata Muharriri 
Eskişehir 

Mehmed Arif 

Kâtip 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Muallimin ve talebenin askerlikten tecilleri 
hakkında (100) numaralı Kanunun birinci mad
desi bervechi âti tadil olunmuştur: 

Madde 1. — Muayene! intihaiyelerinden ber
vechi zir mekâtip ve medderiste tahsilde olduk
ları tebeyyün edenler senei âtiyeye terk olu
nurlar. 

A) Bilûmum resmî mekâtibi âliye ve lise
lerde veya bu derecede olduğu Maarif Vekâ
letinden veya Maarif müdürlerinden musaddak 
mekâtibi âliye veya tâliye sınıflarında müda
vim oldukları tebeyyün edenler, 

B) Dereeatı tahsil itibariyle' (A) fıkrasın
da muharrer mekâtibi âliye ve tâliye derecesin
de bulunduğu Maarif Vekâleti veya müdüriyet
lerinden musaddak mekâtibi ecnebiye veya hu-
susiyede tahsilde olduklarına dair ibraz ede
cekleri şahadetname veya tasdiknameleri mez
kûr Maarif Vekâlet veya müdüriyetlerinden 
musaddak bulunanlar; 

C> 'Darülhilâfe medreselerinin iptidai dâ
hil ve sahn kısmında, tahsilde bulundukları 
medrese müdürleri tarafından ve mederisi ilmi
yenin beşinci sınıfında tahsilde bulundukları 
mahallî encümeni ilmiyeler tarafından musad
dak olanlar. 

Madde 2. — Birinci maddede muharrer me
kâtibi veya medarisde tahsilde bulunmaları do-
layısiyle senei âtiyeye terk olunanların ertesi 
sene ahzi asker meslisinee aihvalleri tetkik olu
nur. Tahsile devam edenler kemakân senei âti
yeye terk edilir. İkmal tahsil veya terki tahsil 
edenlerin veya mektep ve medreseden ihracolu-
nanlarm dereeatı tahsillerine nazaran hakla* 
rında bervechi âti muamele ifa kılınır: 

A) Lise veya muadilini veya medarisi il
miyenin sekizinci ve darülfilâfenin iptidai dâhil 
kısmını ikmal etmiş olanlar hizmeti maksuriye 
tabidirler. Bu derece tahsilleri ikmal etmemiş 
olanlar hizmeti tamnıei askeriyelerini ifaya mec

burdurlar. 
- B) Birinci maddenin fıkaratı muhtelif esin

de zikredilmiş olan mektep ve medreselerden şa
hadetname almış olanlar hizmeti maksurelerini 
İfa etmedikçe daha yüksek ihtisas mektep ve med
reselere nakilleri veya berayı tahsil memaliki 
ecnebiyeye azimetleri kabul olunmaz. 

Madde 3. — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu 
Muvakkatinin (42) nci maddesinin işbu kanuna 
mugayyir ahkâmı mülgâddr. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekili memurdur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Karahisan Sahib 
Ali 

Kâtip ' 
Zonguldak 

Yusuf Ziya 
Âza 

Cebeli Bereket 
Avni 
Â'za 

İstanbul -
Ahmed Hamdi 

M.ai2Jbata Muharriri 
Eskişehir 

Mehmıed Arif 

Âza 
Ertuğruİ 
Rasim 

Âza 
Gazıknteb 
Kılıç Ali 

Âza 
İzmit 

Mustafa 
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RİFAT B. (Kâmgın) — Efendim Müdafaa! 
Milliye Encümeni mazbatasında, bu teklifi ka
nuninin esnayı müzakeresinde Müdafaa! Milliye 
Vekâleti Müsteşarı Miralay Hüseyin Bey, Med-
resei ilmiye Müdürü Ahmed Hamdi Efendinin 
hazır bulunduğu beyan buyurulur. Sonra (A) 
fıkrasında liselerle medarisi ilmiyenin sekizinci 
sınıf mezunlarının ve darülhilâf elerin iptidai 
dâhil kısmını bitirenler hizmeti maksureye tâbi 
olduğu görülüyor. Anlıyorum ki Maarif Vekâ
letinin orta tedrisattan 'bir memur getirilmemiş 
ve müzakerede bulundurulmamııştır ve prog
ramlar da mukayeseli olarak tetkik edilmemiş
tir. Hakikaten medarisi ilmiyenin sekizinci sı
nıf talebesini ve darülhilâf enin iptidai dâhil 
kısmını bitirenlerin hizmeti maksureye dâhil ol
ması lâzımgelirse zannederim liselerin de prog
ramları iyice tetkik edilip hangi sınıf bu dere
ce! tahsile müsavidir, muadildir, anlaşılması 
lâzımdır. Bu mühimce bir meseledir. Hakika
ten onlar hakkında da bir karar verilmesi iâ-
zımgelirdi, yapılmamıştır. Bendeniz bunun tetkiki 
için Heyeti Umumiyeye derhal getirilmek ve yi
ne müstaeelen müzakere edilmek üzere bunun 
bir kere de Maarif Encümenine havalesiyle üç 
mütehassıs encümen birleşerek bu programlar 
hususunda daha ziyade anlaşarak tetkik edil
mesini, ondan sonra müzakeresini rica ediyo
rum. Bunun Maarif Encümenine çok taallûku 
vardır. 

REİS — Şimdi efendim söz söyliyen hatip, 
usul hakkında söylediği için reye koyayım, bu 
cihet kabul buyurulursa Maarif Encümenine 
havale ederiz. (Hayır sesleri) 

ZİYA Ef.- (Erzurum) — Efendim Maarif 
Encümeninin zaten eski kanunda mütalâası 
vardır. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE ENCÜMENİ RE
İSİ ALÎ B. (Karahisarı Sahiıb) — Efendim me
darisi ilmiyenin, darülhilâf enin yeni program
larını tetkik ettik ve mukayese ettik. Darül-
muallimînin, mekâtibi tâliyenin tâli derecede
ki tahsillerine muadil bulduk. Ve buyurduğu
nuz noktai nazarı dikkate alarak tetkik ettik. 
Onun için tekrar gitmesine lüzum yoktur. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Efendim mü
saade buyurun mekâtibi hususiye, var, mekâtibi 
'ecnebiye muallimlerimiz var, bunların hiçbirisi 
burada yoktur zikredilmemiş tir, Maarif Encü

menine 'gitmesi lâzımdır. (Gürültüler) yalnız 
talebeye mahsus değil Mekâtibi ecnebiyeye gi
receklere ne yapacaksınız? 

HAFIZ İBRAHİM Ef. İsparta) — Mu maa
rif işi değil, talebenin askerlik meselesidir. 

Dr. FLJAD B. (Kırkkilise) — Efendim reye 
konsun, mesele tavazzuh eder. (Reye sesleri) 

REİS — Taıbiî koyacağım efendim; Maarif 
Encümenine gidip gitmemesini reye vaz'ediyo-
rum.lşbu kanunun Maarif Encümenine gitmesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye vaz'ediyorum. Kanunun Maarif Encümenine 
gitmesini kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın; 
Maarif Encümenine gitmesi kabul edilmemiştir. 
Efendim Kanunun heyeti Umumiyesi 
hakkında başka söz istiyen var mı? 
O halde maddelere geçilmesini reye ko
yacağım. Maddelere geçilmesini kaıbul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Maddeler geçilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Muayene! intihabiyelerinde ber-
vachi zir me'kâtip ve medariste tahsilde olduk
ları tebeyyün edenler senei âtiyeye terk olunur- t 
lar. 

(A) Bilûmum resmî mekâtibi âliye ve lise
lerde veya bu derecede olduğu Maarif Vekâle
tinden veya maarif müdüriyetlerinden musad-
dak mekâtibi âliye ve tâliye sınıflarından mü
davim oldukları tebeyyün edenler; 

(B) Derecatı tahsil itibariyle (A) fıkra 
smda muharrer mekâtibi âliye ve tâliye derece
sinde bulunduğu Maarif Vekâlet veya müdüri
yetlerinden musaddak mekâtibi ecnebiye veya 
hususiyede tahsilde olduklarına dair ibraz ede
cekleri şahadetname veya tasdiknameleri mezkûr 
Maarif Vekâlet veya müdüriyetlerinden musad
dak bulunanlar; 

(C) Darülhilâf e medreselerinin iptidai dâ
hil ve salın kısmında tahsilde bulundukları med 
rose müdürleri tarafından ve medarisi ilmiyenin 
bcş'nei sınıfında, tahsilde, bulundukları mahalli 
encümeni ilmiyeler tarafından musadîak olanlar, 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
birinci maddenin başarı «Muallimin ve talebe 
nin askerlikten tecilleri hakkındaki kanunun bi
rinci maddesi bervechi ati tâdil olunmuştur» diye 
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bir ibare koymak lâzımdır. Yani madde ora
dan başlamalıdır. Yukarıdaki o ibare maddenin 
dcrununa girmelidir. 
(Madde 1— Muallim ve talebenin askerlikten te
cilleri hakkındaki kanunun birinci maddesi ber-
veclıi atidir) diye tashih edilmelidir. Kanunlara 
numara dercctmiyoruz, usulümüz değildir. En
cümen o suretle tashih etsin. Çünkü bu tadilâtı 
kanunun serlevhasına değil dahiline koymak lâ
zımdır. 

REİS — Efendim Feridun Fikri Bey diyor-
ki : Birinci maddeden evvel iki satırlık bir fıkra 
var : «Muallimin ve talebenin askerlikten tecille
ri hakkında 100 numaralı kanunun birinci mad
desi bervechi âti tadil olunmuştu» diye bir fıkra 
var bu fıkra, maddenin metnine girmelidir. Di
yor. Sonra maddenin fıkralarına harfler konul
sun diyor, maddenin bu suretle tâdilini teklif edi
yor. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bir de 
(yüz numaralı kanunun) diyor. Bu numara da 
çıkmalı . Hiç bir kanunda numara yoktur. «Fa
lan tarihli» demeli 

ZİYAEDDİN EF. (Erzurum) — Bu, (C) fık
rasında «darülhilâfe medreselerinin iptidai dâ
hil ve sahn kısmında» deniliyor. Bu eski tâbirat-
tır. Encümende zikredildiği zaman değişilmemiş-
ti Şimdi tâli, âli isimleriyle tebdil edilmelidir. Bu 
encümende zikredilmemiştir. onun için (tâli,âli) 
diye tebdil edilmelidir. 

REİS — Efendim o fıkraya geçildiği vakit 
nazarı dikkate alırız. Evvelemirde Feridun Fik
ri Beyin tashihini reyyiâlinize vaz'ediyorum. 
«Yüz numaralı Kanun» yerine tarih buyuruyor-
ki tarih nedir? Anlamadım. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İşte efen
dim tarih vardır. Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatasında «21 Şubat 1337 tarih ve yüz nu
maralı kanuna diyor. 21 Şubat 1337 tarihli Ka
nun dersek kâfidir, buradaki yüz numaraya lü
zum yoktur. 

REİS — Şu halde «Muallimin ve talebenir 
tecilleri hakkında 21 Şubat 1337 tarihli Kanun» 
böyle mi? Efendim. 

FERİDUN FİKRİ B, (Dersim) — Evet 
efendim. 

REİS Efendim encümenin bu bapta bir iti
razları var mı? (Yok sesleri) o halde efendim, 
birinci madde şu şekli aldı : 

Madde 1 — Muallimin ve talebenin askerlik
ten tecilleri hakkında 21 Şubat 1337 tarihli Ka
nunun birinci maddesi bervechi âti tadil olun
muştur. (Tamam sesleri) 

REİS — Müsaade ederseniz efendim, fıkra 
fıkra reyiâllnize vaz'edeyim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Müsaade ederseniz efendim, bendeniz birinci fık
rayı izah edeyim.. (Hayır hayır izahat istemeyiz, 
sarihtir, kâfidir sesleri.) İzah edilirse kolay an
laşılır. 

REİS — İzahat talebi arzu edenler var mı, 
izahat istiyor musunuz? (İsteriz sesleri) 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim 21 Şu
bat 1337 tarihli Kanunda medarisi ilmiye tale
belerinin tecillerine müsaade edilmemiştir. Onla
rın askerliği hangi sınıfta çıkarsa çıkarlar, as
kerliklerini yaparlar. Ondan sonra tahsile devam 
ederler. Yapılan bu teklife darülhilâfelerde oldu
ğu gibi bunların da tahsillerine müsaade edilsin. 
İkmali tahsil ettikten sonra askerliklerini yapsın
lar dendi. Bunu da encümen tetkik ederek mu
vafık bulmuştur. Binaenaleyh yapılan tadilât 
yalnız bu kısmı ihtiva ediyor. Yani 100 numara
lı Kanunun birinci maddesinde medarisi ilmiye 
talebelerine bu müsaade yapılmıyordu. Şimdi ya
pılan bu yeni teklif ile bu müsaade, medarisi il
miyeye bahşedilmiştir. Malûmuâliniz 1330 se
nesinde Şeyhülislâm Merhum Hayri Efendi za
manında bu medarisi ilmiyeler daha iyi bir şekih 
de tensik ve ıslah edilmek üzere bu darülhilâfele-
re kalbedilmişti. Halbuki araya Harbi Umumi 
girmek dolayısiyle bu darülhilâfeler lâzımgelen 
teşkilâtı ikmal edemedi. Yalnız Anadolu'da 29 
kadar darülhilâfe açılabilmişti. Üst taraftaki 
bütün medaris alâhalihi kalmıştır. Sonra bu, bir 
bütçe meseieslydi. Bunların hepsini birden da-
ralhilâfeye tahvil etmek oldukça müşkül bir me
sele idi. Bu nöktai nazardan daha bir müddet; 
yani darülhilâfeler Anadolu'da kâfi derecede te
essüs ve teşekkül edinciye kadar bu medarisi il
miyenin temdidine mecburiyet ve zaruret vardı, 
medarisi ilmiyenin kabul programı mucibince 13 
ilâ 17 yaşında olanlar medreseye alınabilir. Bina
enaleyh hesabettik; bir talebe eğer oııyedi yaşın
da alınmış olsa bile dört sene müsaade bıraktık, 
yirmibir iptidarlarmda askerliği çıktığına naza
ran beşinci senede, demek ki, bir talebe nizamen 
medreseye kabul edilmiş ve dört senelik imtiha-
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mm vermiş ise onun devamı tahsiline müsaade 
ediyoruz. Fakat ondan daha evvel sınıftan dön
müş veyahut sinni yüksek olarak medreseye gir
mişse o vafcit beşinci senede bulunamaz. İkinci 
veya üçüncü senede bulunur. O vakit askerliğe 
alıyoruz. Binaenaleyh usul ve nizamına tevfikan 
medreseye girmiş ve tahsilini yapmış olan bir ta
lebe ki... Beşinci sınıfta bulunmak lâzımdır. Eğer 
orada ise askerliği çıktığı zaman kendisinin de
vamı tahsiline müsaade ediliyor. Aksi takdirde 
tahsile müsaade edilmiyerek askere alınıyor. İş
te kanunun bütün ruhu bundan ibarettir. 

Sonra (C) fıkrasında eskiden darülhilâfele
ri üç kısma ayırmışlar; (İhzari), (İptidai hariç), 
(İptidai dâhil) namlariyle isimler vermişlerdir. 
Halbuki Şer'iye Vekâletinin yeni yapmış olduğu 
teşkilât da, nizamname de bu tâbirleri muvafık 
bulmamıştır. Zaten bir mâna da ifade etmiyor. 
Suhan falan gibi bâzı ıtâıbirler. Bu tâbirleri kal
dırmış. Diğer mekteplerde olan tâbirleri koymuş
tur. Yani tâli ve âli tâbirlerini koymuştur. Zaten 
liselerde ve sairelerde kabul ettiğimiz esas; tâli 
ve âli kısımlarda iseler tahsillerine devam edecek
lerdir. Binaenaleyh darülhilâfelerde de ve me-
darisi ilmiyede de tâli kısma geçmiş bulunurlar
sa tahsillerinin devamına muvafakat edilecek
tir. 

REİS — Biga Mebusu Mehmed Bey sual so
racaktır. 

MEHMED B. (Biga) — Tahsilde bulunan ta
lebenin tahsilde bulunduğu seneler için - tahsili
ne mâni olmamak üzere - senei âtiye terk ve ta
likinde bendeniz bir mâna amlıyamıyorum. Senei 
âtiye terk olunmakla bu talebe o seneki vazifei as
keriyesini ifa etmiş mi addedilecek, yoksa ileride 
yine vazifesini yapacak mı? 

MÜDAFAA! MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Devamla) — 
Evet efendim, bu tadilât yapılırken bir esaslı nok
ta da nazarı dikkate alınmıştır. O da her sene 
talebeyi muayeneye tabi tutmak... Olabilir ki; 
o sene iğin eline bir vesika geçirir? (Metkebe de
vam ediyorum) diye ve o vesika ile senelerce mefc-
töbin semtine bir daha uğramaz. Fakat müraca
at vukuunda vesikasını gösterir. Halbuki her se
ne muayenei intihaiyede vesika soracak olursak; 
yeni vesikasına göre acaba mektebe veya medre
seye devam ediyor mu, etmiyor mu, yoksa kaç
mış mı? Bunu tahkik etmek kolay olur. Bu nok-
tai nazardan o kayıt konulmuştur. Muayenei in-

tihaiyelerinde böyle bir vesika gösterecek olur
sa bittabi onu bırakırız. (Tamam, muvafık ses
leri.) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
kanunun birinci maddesini tadilden maksat şu 
idi: 100 numaralı Kanunun birinci maddesinin 
sonlarında (Medarisi ilmiye müdavimleri ihtiyat 
sınıfına nakletmezden bir sene evvel hizmeti mak
sureye badelifa tahsillerine devam etmek üzere 
tecil olunurlar.) diyor. Esnayı-tedriste ihtiyata 
nakli lâzımgelen bir talebeye «Sen ihtiyata geçe
ceksin, tahsilin şurada dursun, gel hizmetini ifa 
et, sonra medreseye devam, et» deniyordu. Şimdi 
böyle tahsil esnasında tahsiline fasıla vermemek 
için bu maddenin tadil edildiğini anlıyorum. Fa
kat asıl bu arzunun birinci maddede dâhil olma
sı lâzımgelirdi. Maddenin esasında (Muayenei 
intihabiyelerinde berveçhi zir mekâtip ve medari
si tahsilde oldukları tebeyyün edenler senei âti-
yeye terk olunurlar.) diyor. Demek ki, muaye
nei intihabiyeleri esnasında tahsilde iseler bun
ların muayeneleri senei âtiye terk olunur demek
ten senei âti nihayetinde yine askerliğe davet 
olunur gibi bir mâna anlıyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Her sene muayene içindir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Yoksa 
maksat her sene nihayetinde tekrar, muayene 
edilmeye mi matuftur, maksat bu mudur? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Her sene yoklamaya tabi tutulmak içindir, mak
sat yoklamadır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evet, 
onlar fıkrada vardır. Ben esasen madenin ru
huna bakıyorum ve bu noktanın tenviri için iza
hat versinler. 

NAİM HAZİM Ef. (Konya) — İkinci madde
de var efendim, 

REİS — Efendim ikinci maddede sarahati kâ
fiye vardır. O halde (A) fıkrası şöyle olacak : 

(Muayenei intlhaiyelerinde berveçhi zir me
kâtip ve medariste tahsilde oldukları tebeyyün 
edenler senei âtiyeye terk olunurlar.) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efend"m 
burada (A) harfine lüzum yoktur. A harfi, bilû
mum fıkrasiyle başlar. 
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REİS — Peki efendim o halde «Berveçhi âti 
tadil olunmuştur» dan sonra (Muayeriei intiha-
iy eler İnde berveçhizir mekâtip ve medariste tah-
u İde oldukları tebeyyün edenler senei âtiyeye 
teık olunur.) Buraya kadar olan kısmı reyiâli-
nize arz edeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul olunmuştur Şim
di (A) fıkrasını okuyoruz : 

A) B İlâm um resmî mekâtibi âliye ve lise
lerde veya bu derecede olduğu Maarif Vekâletin
den "n"a, maarif müdüriyeti erinden musaddak 
mekâtibi âliye ve tâliye sınıflarında müdavim 
oidakları tebeyyün edenler. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? (Ha
vı:- sesleri.) Bu fırkayı reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ol kaldırsın,.. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiy enler lütfen el kaldır-

"sııı... Fıkra kabul olunmuştur. 
B) Dcrecatı tahsil itibariyle (A) fırkasında 

muharer mekâtibi âliye ve tâlyiye derecesinde 
bulunduğu Maarif Vekâlet veya müdüriyetlerin
den musaddak mekâtibi ecnabiye veya hususiyede 
tahsilde olduklarına dair ibraz edecekleri şaha
detname veya tasdiknameleri mezkûr Maarif 
Vekâlet veya müdüriyetlerinden musaddak bu
lunanlar. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim memle
ketimizde ecnebi mektepleri gayet mahduttur. 
Ecnebi mekteplerinin (A) fırkasında sayılan 
Türk mekteplerinin hangisinin muadili olduğu
nu tâyin etmek salâhiyetinin mahallî maarif mü
düriyetlerine verilmesine bendenizce lüzum yok
tur. Çünkü memlekette o kadar çok ecnebi mek
tepleri yoktur ki, Maarif Vekâletini işgal etsin de 
maarif müdürleri kendisine yardım etsin. Binaena
leyh bendeniz bu fırkadaki (Maarif müdürleri) 
tâbirinin kaldırılarak (Maarif Vekâletinden mu
saddak) şeklinde tadilini teklif ederim. 

REİS — Efendim (Maarif Vekâlet veya mü
düriyetleri) tâbiri yerine yalnız (Maarif Vekâ
letinden) tâbirinin kalmasını teklif ediyorlar. 
Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sı'ni reye vaz'ediyorum. Kabul etmiy enler lütfen 
el kaldırsın... Teklif kabul edilmiştir. O halde fık
ra şu şc'kili almıştır: 

B) Derecatı tahsil itibariyle (A) fıkrasın
da muharrer mekâtibi aliye ve tâliye derecesinde 
bulunduğu Maarif Vekâletinden musaddak me
kâtibi ecnebiye veya hususiyede tahsilde olduk

larına dair ibraz edecekleri şahadetname veya 
tasdiknameleri mezkûr Maarif Vekâletinden mu
saddak bulunanlar, 

Fıkrayı reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiy enler lütfen el kaldırsın... 
Fıkra kabul olunmuştur. 

«C» fıkrasını okuyoruz: 
C) Darülhilâfe medreselerinin iptidai dâhil 

ve sahn kısmında tahsilde bulundukları medrese 
müdürleri tarafından Encümeni İlmiye tarafın
dan musaddak olanlar, 

REİS — Efendim, (C) fıkrası hakkında söz 
istiyen var mı? 

ALİ SÜRURİ'Ef. (Karahisarı- Şarki) — Re
is Bey marif müdüriyeti tâbiri ikisinden de kalk
tı mı? 

REİS — Evet efendim. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ha

yır efendim. İkisinden de kaldırılması doğru de
ğildir. 

HAMDİ B. (Bozok) — Aşağıdaki kalkacak, 
yukarıdaki kalacak. 

NAİM HAZİM Ef. (Konya) — Bendenizin 
takririm avrdır Reis Bey. 

REİS — Okuyacağız efendim. 

Riyaseti Celileye 
Medarisi ilmiyenin birinci senesine kabul olu

nacak talebenin âzami sinni kabulü onyedidir. 
Bu yaşta medrese i ümiyeye girmiş bir talebenin 
dört senede bir defa dönmesi yahut her hangi 
mücbir bir sebepten dolayı imtihana girememe
si teciline mâni olacağından (C) fıkrasındaki 
(Beşinci sınıfında) fıkrasının (Dördüncü sınıfın
da) sökünde tashihini rica ederim. 

Konya 
Naim Halim 

Riyaseti Celileye 
Darül Hilâfe medreselerinin iptidai dâhil ve 

3ahn teşkilâtı tâli ve âli unvanlarına kalb ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerince de bu suretle tas
dik edilmiş olduğundan birinci maddenin (C) 
lıkrasındaki (İptidai dâhil ve sahn) fıkrasının 
rerine (tâli ve âli) kısmında şeklinde tadilini tek

lif ederim. 
Konya 

Naim Hazim 
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REİS — Evvelemirde birinci takriri reyi âli
nize vaz 'edeceğim. 

(Naim Hazim Efendinin birinci takriri te'krar 
okundu.) 

REİS — Bu teklifi 'kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye vaz'ediyorum. Reddeden
ler lütfen el kaldırsın... Teklif kabul olunmuştur. 
O halde fıkradaki (Beşinci sınıf) yerine (Dördün
cü sınıf) yazılacak. 

(Naim Hazim Efendinin ikinci takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu teklifi reyi âlinize vazediyorum, 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. O halde (C) fıkrası şu 
şekli alıyor : 

C) Darül Hilaf e mederesel erinin tâli ve âli 
kısmında tahsilde bulundukları medrese müdür
leri tarafından ve nıedarisi ilmiyenin dördüncü 
sınıfında tahsilde bulundukları mahallî encüme
ni ilmiler tarafından musaddak olanlar,_ 

REİS — (C) fıkrasını muaddel şekilde ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'e-
diyorum. Reddedenler lütfen el kaldırsın... Fıkra 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede muharrer me-
kâtip veya medariste tahsilde bulunmaları dola-
yısiyle senei âtiyeye terk olunanların ertesi sene 
Ahzi Asker Meclisince ahvalleri tetkik olunur. 
Tahsile devam edenler kem akan senei âtiyeye terk 
edilir. İkmali tahsil veya terki tahsil edenlerin 
veya mektep veya medreseden ihracolunanlarm 
derecatı tahsillerine nazaran haklarında berveçhi 
âti muamele ifa kılınır: 

(A) Liseyi veya muadili veya nıedarisi il
miyenin sekizinci ve darül hilaf enin iptidai dâ
hil kısmını ikmal etmiş olanlar hizmeti maksu
reye tabidirler. Bu derece tahsilleri ikmal et
memiş olanlar hizmeti tammei askeriyelerini ifa
ya mecburdurlar. 

B) Birinci maddenin fıkaratı muhtelif esin
de zikredilmiş olan mektep ve medreselerden şa
hadetname almış olanlar hizmeti maksurelerini 
ifa etmedikçe daha yüksek ihtisas mektep ve med
reselere nakillere veya borayı tahsil memaliki 
ecnebiyeye azimetleri kabul olunmaz. 

REFİK B (Kângırı) — Efendim demin arz 
etmiştim. Liselerle Darül Hilafelerin program
ları tetkik edilerek bu madde tesbit edilmemiş

tir. Evvelce Ahzi Asker Kanununda liselerin 
dokuzuncu sınıfını ikmal delenler hizmeti maksu
reye tabidirler. Darül Hilâfelerin bir ihzari sını
fı vardır, bu üç senedir, İptidai hariç 3, iptidai 
dâhil de 3 sene ki, mecmuu dokuz senedir. Hal
buki liseler 9 senedir. 

NAİM HAZİM Ef. (Konya) — Bunun altı 
senesi iptidaidir. İhzari sınıfa girecek talebe 
iptidai mektebinden mezun bulunacaktır. 

RİFAT B. (Devamla) — Binaenaleyh dokuz 
senelik tahsil ile 12 senelik tahsil mukayese olu
namamıştır zannederim. Binaenaleyh liselerin 
12 senesini ikmal edenler hizmeti maksureye tabi 
tutulacak olursa zannederim daha muvafıkı ma-
delet olur. Sonra maddeye iptidai darülmualli-
mînlcri de ithal edersek eksik kalmamış olur. 
İptidai darülmuall imini er 4 senedir. Buradan 
mezun olan efendiler ithal edilmesi iktiza eder ve 
bu hususta bir takrir veriyorum. 

REİS •— O halde efendim, müsaade buyurur
sanız maddeyi fıkra fıkra müzakere edelim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi; Bendeniz (B) fıkrası hakkında söy-
1 iveceğim. 

REİS — O halde efendim, maddenin (A) 
fıkrasına aidolan kısmını reye vaz'edeceğim. 

ALİ B. (Afyon Karahisar) — Eıend'm sekiz 
seneyi ikmal etmiş olanların hizmeti maskureye 
tabi tutulması her hangi bir suretle tahsilden ge
ri kalmış bir talebeye aittir, Onun tahsili hizme
ti maskure için program mucibince kâfi görül
müştür. Yoksa sekizinci seneden her. hangi bir 
kimsenin hizmeti maksureye tabi olmadı değil, ik
mali tahsil etmesi meşruttur. 

Madde 2. — Birinci maddede muharrer me-
kâtip veya medariste tahsilde bulunmaları clola-
yisiyle senei âtrTe"e t e k ohınaııhvın e-tc-Tİ sene 
Ahzi Asker Meclisince ahvalleri tetkik olunur, 
tahsile devam edenler kemakân senei âtiyeye 
terk edilir. İkmali tahsil veya terki tahsil 
edenlerin veya mektep ve medreseden ihraco
lunanlarm derecatı tahsillerine nazaran hakla
rında berveçhi âti muamele ifa kılınır. 

REİS — Efendim buraya kadar olan kısmı 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. (A) 
fıkrasına geçiyoruz. 

HASAN FEHMİ B. (Kastamonu) — Bende
niz (B) fıkrası hakkında söz istiyorum. 
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REİS — O halde (A) fıkrasını okuyoruz. 
(A) — Liseyi veya muadili veya medarisi 

ilmiyenin sekizine! ve Darül hilâfenin tâli kıs
mını ikmal etmiş olanlar hizımeti maksureye tâ
bidir. Bu derece tahsilleri ikmal etmemiş olan
lar hizmeti tammei askeriyelerini ifaya mecbur
durlar. 

NAİM HAZIM B. (Konya) — «İptidai dâ
hil» tâbirinin değiştirilmesi hakkında takririm 
var efendim; 

REİS — Takrire hacet yoktur efendim. Za
ten evvelce kabul ettik. 

REİS —Hangi fıkra? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — (A) fık

rasının sonu, çünkü, bu derecei tahsili ikmal 
etmedi mi tabiî askerdir. (Daha vazıh olur ses
leri) 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Bendeniz 
(B) fıkrası hakkında söz istiyorum. 

REİS — Efendim bir takrir vardır. Onu oku
yacağız, ikinci maddenin (A) fıkrası hakkın
dadır. 

Riyaseti Celileye 
2 nci maddenin (A) fıkrasının berveçhi âti 

tadilim teklif eylerim. 
Lisenin üçüncü sınıfını ve iptidai darülmu-

allimînlerıi ve medarisi ilmiyenin sekizinci ve 
Darülhıilâfenım iptidai dâhil kısmını ikmal et
miş olanlar hizmeti maksureye tabidirler. Bu 
derece tahsillerini ikmal etmemiş olanlar hiz
meti tammei askeriyelerini ifaya mecburdur
lar. 

Kângırı 
Refik 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ 
ALİ B. (Karahisarı Sahib) — Efendim. Bu ka
nun, medarisi ilmiye talebesi ve muallimlerinin 
hukuk ve derecei tahsilleri hakkında tesbit 
edilmiş ve Meclisi Âliye sevk edilmiştir. Buyur
dukları gibi lisenin üçüncü senesini şu suretle 
alelfevr kabul etmek doğru değildir. Eğer bu
nun hakkında bir şey varsa takrir versinler. 
Aidoldukları vekilleri celbeder ve encümende 
tetkik ederiz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Efendim lise oniki senedir. Fakat bu oniki se
nenin içinde beş sene iptidai tahsili vardır. Beş 

seneyi çıkardığımız zaman geride yedi sene ka
lır. Halbuki Darül Hilâfeye ve medarise, ipti
dai tahsilini görmemiş olan bir talebe kabul 
edilmez. Binaenaleyh onda da yedi sene kabul 
edilmiştir. Yedinci sınıf olursa hizmeti maksure 
hakkını haiz olur. Binaenaleyh arada nispetsiz
lik ve adaletsizlik yoktur. 

REİS — Efendim takriri esas itibariyle na
zarı mütalâaya alıp almıyacağmızı reye vaz'-
ediyorum. Takriri nazarı mütalâaya alanlar lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
(M'addeyi aynen sesleri) 

(A) fıkrasını reye vaz'ediyorum. Aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. (A) 
fıkrası aynen kabul edilmiştir. (B) fıkrasının 
müzakeresine geçiyoruz : 

(B) —• Birinci maddenin fıkaratı muhteli-
fesinde zikredilmiş olan mektep ve medreseler
den şahadetname almış olanlar hizmeti maksu-
r< lerini ifa etmedikçe daha yüksek ihtisas mek
tep ve medreselere nakilleri veya berayı tahsil 
memaliki ecnebiyeye azimetleri kabul olunmaz. 

REİS — Buyurunuz Hasan Fehmi Efendi. 
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Mec

lisi Âliniz mektep ve medresede tahsile devam 
eden efendilerin askerliklerinin tecilimi kabul 
buyurdu. Bunda istihdaf olunan gaye memle
ketimizde ilim ve irfanı yükseltmek, çoğalt
maktır. Gaye, maksat bu .olduğuna göre bende
niz son fıkranın tayymı teklif edeceğim. Arzu 
ve temenni edelim ki, memleketimizde her han
gi bir suretle ihtisas mekteplerine gitmeyi arzu 
eden efendiler çoğalsın ve hepimiz bu çokluğu 
arzu etmeliyiz. Sonra yolunu bularak ve mem
leketimizin pek ziyade muhtacolduğu ilim ve 
irfanı; şuabatı ulûmda tahsil ve iktisabı feyze-
derek memleketimize avdet etmek niyetiyle 
Avrupa'ya gidecek efendileri de biz tecil eder
sek memleketimizin nefine hizmet edeceğimize 
kaaniim. (Doğru sesleri) Binaenaleyh ihtisas 
mekteplerine gidecek olan efendileri tecil ede
lim. Buyurulacak ki, «yaşları ileri gitmiş ola
cak» mukayese edelim, bunlar pek az olacaktır, 
ki, çok olmasını hepimiz arzu ederiz, binaena
leyh böylesine de 50 - 60 veyahut 100 - 500 ki
şinin, ihtisas mekteplerine gidip de ilim ve ir
fan ve ihtisas ile mücehhez olarak gelmesi mj 
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kârlıdır, yoksa vakti sullhde bir kıtada hizmeti 
'maksuresini ifa etmesi mi daha kârlıdır? Şimdi 
•hizmeti maksureyi ifa etmek yine bir vazife
dir. Fakat .araya dokuz ay, bir sene gibi bir fa
sıla koymakla, zannederim, o gencin arzusunu 
(kırmış olacağız. Binaenaleyh bendeniz böyle-
ihtisas mekteplerine gitmek istiyen veyahut 
Avrupa'da şuabatı ulûmdan birisini tahsil et
mek istlyenlere müsaade edelim ve hattâ ter-
fgısb ve .teşvik edelim diyorum ve fıkranın tay-
yını teklif ediyorum. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim ihtisas mekteplerinin 
ihtisası yoktur. Malûrnuâliniz, her şubenin ih
tisas kısımları vardır. Bu, her devrede, her za
manda buna devam edebilir. Şimdi düşününüz, 
bizim memleketimizde tahsilini bitirmiş, Avru
pa'ya ihtisas mektebine gidecek. Avrupa'ya gi
dince iki sene okuyacaktır. Okuyor mu, oku
muyor mu? Nasıl oluyor? Bunlar belli değil... 
Farz edelim teftiş ettik, okuduğunu anladık. 
Onu bitirdi. Resim ihtisas şubesi, bilmem ne ih
tisas şubesi diye bu, 30 - 40 yaşma kadar de
vam edebilir. Avrupa'da 30 yaşma vâsıl oldu. 
Halbuki bu esnada memlekette seferberlik ilân 
'edilirse memleketim, gerek haricinde ve gerek 
dâhilinde olanların hepsini hizmete, silâh altı
na eelıbedeeeğiz. Tabiî bu, gelmiyec ektir. Gelir
se neferlik yapacaktır ve malûmatı askeriye
den bibehre olacaktır. Binaenaleyh, zaten hiz
meti maksure azalmıştır. 6 - 9 ay kadar hizmeti 
maksure vardır. Bunu yapacak ve ihtiyat zabi
ti olacaktır. Bu dokuz ay fasılanın, ihtisas 
mektebine devam etmesinde bir mahzuır, bir 
arıza tevlid'edeceği tasavvur olunamaz. Bu do
kuz ay zarfında askerî tâlim görecek, ondan 
sonra ihtisas mekteplerinde şu ihtisası, bu ihti
sası, resim ihtisası, fünun ihtisası diye hepsini 
görür. Fakat memlekette her ne vakit sefer
berlik olursa memlekete gelir ve vazifei askeri
yesini iktısabetmiş olduğu ilim ve irfanı, ehli
yeti derecesinde memlekette ifa eder. Binaena
leyh bu fıkra muvafıktır. Her halde kalması 
lâzımdır, faidelidir. 

. Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim 
bendeniz bu fıkradan şunu anlıyorum. Bir efen
di, lise dediğimiz mektepten çıktığı zaman ev
velâ hizmeti maksuresini yapacak. Ondan son
ra mektebi âliye gidecektir. Rica ederim efen

dim. Birincisi: Devrei tahsiliyesi esnasında 
velevki bir sene olsun - onu tahsil sahasın
dan, tahsil ocağından başka tarafa atmakla 
onun tahsil hevesi münkesir olur. 

İkincisi: Bizim memleketimizde tahsili âli
ye intisab edenler, zaten ^mahduttur ve tahsili 
âlidir ki, tahsili âliyi ve tahsili iptidayi neş\ü-
nema buldurur. Tahsili âlisi çok olmıyan mem
leketlerde veyahut tahsili âliye intisabı çok 3İ-
mıyan ınıeml ek etlerde tahsili iptidai, kenliğin-
den mıeveudolmuş olmaz. Bahusus bunda ordu
nun da bir menfaati vardı. Liseden mezun olan 
bir efendinin zabit olmasiyle mektebi âliden, 
Mektebi Tıbbiyeden, Mühendisaneden, Mektebi 
Hukuktan ve sair yüksek mekteplerden çıkan 
bir efendinin orduda zabit olması arasında çok 
büyük fark vardır ve bunun orduda hizmet. 
eden zâbitanm keyfiyeti noktasından çok bü
yük bir ehemmiyeti vardır. Çok çok rica ede
rim, bu madde katiyen yanlıştır. Bunun tayye-
dilmesi lâzımdır. Güya memaliki ecnebiyeye gi
denler, belki giderler de gelmezlermiş. Riea 
ederim efendiler. Birdenbire vehme gitmiyelin. 
Memleketimiz çok vatanperverdir. Avrupa'ya 
tahsile gitmiş olan bir efendi (Memlekete h.z-
met için gelmez) demek ne demektir, rica ede
rim? Memleketimizde böyle yapan kaç kişi var
dır? Bu fıkrayı tayyediniz. 

REİS — Mazhar Bey burada yok mu efen
dim? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Burada
yım efendim. 

REİS — Buyurun. 
ALİ B. (Kar.ahisarı Sahib) — Encümen 

namına mâruzâtta bulunacağım. 

REİS — Buyurun. 
•MÜDAFAA! MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ 

ALİ B. (Karabisarı Sahib) — Efendim geçen
lerde bilmünasebe ihtiyat zabitlerimden bahse t-
ımiştik. İhtiyat zabıtanı meselesinin; memleke
tin hazari ordusunun tanziminde ne kadar mü
him bir mevki işgal edeceğini de arz etmiştim. 
İhtiyat kadrosu evvel ve ahir memleketin istik
baline en ziyade hadim bir unsur olacaktır. Bu
na binaen ihtiyat zâbitanı sırasına dâhil olan 
efradı vaktiyle tâlim ve terbiye etmek ve lâzın 
olduğu derecede memleketin müdafaası için 
yetiştirmek en mühim bir vazifedir. Çünkü yu
karıdaki maddede mevzuubahsolduğu veçhile 
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17 - 18 yaşında medarisi ilmiyeye, Darül Hilâ- • 
feye dâhil olan bir efendi, 28 - 29 yaşında hiz- I 
meti maksureye tâbi tutulacaktır. Bundan daha I 
fazla bir zaman verilemez. Memleketin müda- I 
faası, istikbali noktai nazarından ihtiyat zâbi- I 
tan kadrosu için bu madde, elzem bir madde- I 
dir ve zaten dokuz aylık bir hizmeti maksure i 
müddeti de bir devrei tahsil demektir. Onun 
için bu fıkranın kabulünü rica ederim. i 

REŞİD AĞA- (Malatya) — Efendim hizmeti 
maksureden maksadı asli 6 - 9 ay tâlim ve ter- I 
biye görsün içindir. Malûmuâliniz Mektebi Sul
taniden şahadetname almıyan bir efendiyi esa- I 
sen mekâtibi âliyeden her hangi birine kabul 
etmezler. Mektebi Sultaniden neşet eden bir I 
efendi, mutlaka tâlim ve terbiye görmüştür, I 
zannederim. Bu hizmeti maksureye hacet kal
maz. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
ALİ B. (Afyon Karahisar) — Efendim, müsa
ade buyurunuz. Askerlik bir fendir, bir ilimdir. 
Zamanın terakkıyetiyle mütenasiben terakki 
etmektedir. Günden güne kespi nezaket ve 
ehemmiyet peyda etmektedir. Denizde, kara
da, havada her şey değişmiştir. Yani zannedil
diği gibi münevver bir adamın dokuz ayda ge- I 
lişigüzel ihtiyat zabitliği tahsilini yapması pek 
kolay değildir. Onun için orada her halde mun- I 
tazam tahsil görmesi, meslek- namına lâzımdır 
efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
bu (B) fıkrasından bendenizin anladığım, ihti
sas mektepleri ile Avrupa'ya gitmek meselesi
dir. Mekâtibi âliye meselesi burada mevzuuba- | 
his değildir, zannederim. Çünkü, kabul olunan I 
birinci maddede, zaten mekâtibi âliye talebesi
ni tahsillerine mecbur tutuyoruz. Şu halde en
cümenden anlamak istediğim bir nokta var; I 
«M'ekâtibi âliye talebesi hizmeti maksureye tâ
bidir» diyoruz. Acaba liselerde okurken hizme- I 
ti maksureye tâbi olan bir efendi, mekâtibi I 
âliyeye girebilecek mi? Yoksa mekâtibi âliye-
de sinni küçükmüş diye ondan mı hizmeti mak
sureye tâbi tutuluyor? Eğer birinci maddede 
ki, «Resmî mekâtibi âliye ve liseler» kaydmı 
nazarı dikkate alırsak bunu ayırmak lâzımıdır. I 
O halde liseden çıkan bir efendi, mekâtibi âli- I 
yeye girebilecektir. Şu maddeden maksat ben- I 
denizin anladığıma göre, mekâtibi âliye değil, I 
yüksek ihtisas mekteplerine devam edecek ol;an- j 

lardır. (B) fıkrasında mekâtibi âliye kaydı 
yoktur. Fakat «hizmeti maksureyi ifa etmedik
çe ihtisas mektebine» kaydı vardır. Şu halde 
bu kayıt yalnız ihtisası mektebedir. Yoksa lise
deki bir efendi hizmeti maksureye tâbi iken me
kâtibi âliyeye girebilecektir. Menetmiyeceğiz. 
Kanun sarihtir. Şu halde acaba mekâitibi âliye
den sonra bizde kaç tane ihtisas mektebi var 
ve senede kaç kişi ayırabilecek, ki, bunu uzun-
uzadıya müzakere ediyoruz Bu mekteplere de
vam edecek olanların adedi olsa, olsa senede 
yirmi efendiyi geçmez. Saniyen eğer «Hizmeti 
maksuresini ifa etmedikçe...» biz böyle bir 
madde mucibince tahsil için memaıliki ecnebi-
yeye gitmeyi menederiz derseniz, 1340 bütçesin
de göreceksiniz ki, her vekâlet memaliki ec-
nebiyeye talebe göndermek ve tahsillerini ik
mal ettirmek için birçok para kabul ediyor. 
Liseden bu sene çıkanların hiçbirisini gönder-
miyeeeğiz demek; «efendi. Hiçbiriniz gidemez
siniz» demektir. Bir şey daha arz edeyim: 
- Cümlenizin malûmunuzdur - ilim, ya umumi 
olur, ya hususi olur. Umumi ilim, çok şeyleri 
bilmektir. Fakat yine malûmunuzdur ki, umu
mi ilim ile muhayyeirülkulul alan bu icadat 
bu ihtiraat meydana gelmemiştir. Halbuki ihti
sas ile husule gelmiştir. Benim gibi umumi 
okumuş ki, - bir attar dükkânı gibi her şeyden 
bir paralık mevcut - bundan bir şey çıkmaz. 
Memleketin terakkisi memleketin yükselmesi 
ihtisasa mütevakkıf olduğuna hiç şüphe yok
tur. Binaenaleyh böyle senede 20 - 30 efendi
yi hizmeti maksuresini ifa etmemiş diye ihtisas
tan menetmeyi bendeniz muvafık bulamıyorum. 
Bu maddeden maksat sırf ihtisas 'mektepleridir. 
Bizde ihtisas mektepleri pek mahduttur. Bina
enaleyh senede ihtisas mekteplerine girecek 
- tekrar rica ediyorum - 40 - 50 efendiyi İhti
saslarından menetmiyelim. Mekâtibi âliyeye za
ten mesağ vardır. Ondan. Onun için bendeniz 
de diğer rüfeka gibi bunun tayyını rica ediyo
rum. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim ikinci 
maddenin (A) fıkrası sarahaten gösteriyor, ki, 
lise veya muadili veyahut Darül Hilâfenin tâli 
kısmını ikmal edenler hizmeti maksureye tâbi
dir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Mekâti
bi âliye de vardır. 
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RA'GIB B. (Devamla) — (B) fıkrası yine 
sarahaten ifade ediyor ki: Hizmeti maksureye 
tâbi olanlar daha yüksek ihtisas mekteplerine 
gidemezler. Bundan şu anlaşılıyor ki, liseden 
çıkan bir efendi hizmeti maksureye tâbi tutu
lacak. Dokuz aylık hizmeti maksuresini ifa et
tikten sonra - İsterse - mekâtibi âliye den biri
sine gidecek. Çünkü bizde ihtisas mektepleri 
mekâtibi âliyedir. Mektebi Tıbbiye, Mektebi 
Hukuk, Mdkte'hi Mülkiye... İhtisas mektepleri
dir. Binaenaleyh mevcudolan kanundan çıkan 
mâna, hizmeti maksureye tâbi olan liseyi ik
mal etmiş olan bir efendi, hizmeti maksuresini 
hizımettl askeriyesini ifa ettikten sonra ihtisas 
mekteplerinden binine Mektebi Hukuka, Mek
tebi Tıbbiyeye, Mektebi Mülkiyeye ve saireye 
gidehilecek. Vakıa, bimnci maddenin birinci 
(A) fıkrasında mekâtibi âliye mezunlarına şa
mildir. Fakat bu maddeye nazaran bunun mâ
nası şudur ki, mekâtibi âliyeyi ikmal edenler
den Avrupa'ya tahsile gitmek isterse hizmeti 
maksurelerini ifa ettikten sonra gidebilecek
lerdir, demektir. Filhakika encümenin no'ktai 
nazarı doğrudan doğruya memleketin müda
faası olduğu ve yinıe memleketin emri müdafa
ası ç-dk muazzam ve çok mühim bir keyfiyet 
olduğu için bu meseleyi askerlik noktai naza
rından düşünerek bu madde tesbit edilmiştir. 
Fakat, efendiler bir memleket müdafaaya ne 
kadar muhtaç ise o mabette de ilim ve irfana 
ve medeniyete muhtaçtır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — İlimsiz, 
müdafaa olmazki zaten. 

RAG-IB B. (Devamla) — Binaenaleyh, bil
hassa memleketimizde cehlin izalesi için, mem
leketin müdafaası kadar ehemmiyetli bir vazi
yet almadıkça, daha doğru bir tâbirle bir ci
hat açmadıkça - filhakika bu memleket müda
faa edilir, fakat - itilâ ve terakkisi temin edi
lemez. Her halde memleketimizin ordu nispe
tinde orduda olduğu kadar mütehassıslara ih
tiyacı olduğundan ve esasen her hangi bir mü
tehassıs gerek Avrupa'ya gitsin ve gerek bura
da tahsilini itmam etsin yine hizmeti maksure 
müddetini ikmale kanunen mecbur, bulundu
ğundan arada kaybolan bir zaman ancak, sene
de birkaç yüz şahsa münhasır olacağına göre 
yani ordunun emrümüdafaası hususundaki 
takyidattan büyük bir şey zayi etmiyeceğine 
nazaran her halde merahili tahsili katebtirmek-

sizin serbest bırakmak ve tam ikmali tahsil ve 
ikmali ihtisas ettikten sonra hizmeti maksure
ye davet etmek, nefsülemirde daha ziyade mu
vafıktır. Bunun diğer mahzurlu bir ciheti de 
vardır, meselâ bir efendi dokuz ay için tahsi
linden ayrılıp da başka bir mesleke dâhil olun
ca, bilfarz bir lise mezunu liseyi ikmal ettikten 
sonra askerliğe alınırsa ve dokuz ay hizmeti 
maksuresini ifa ederse o henüz bir ihtisas bir 
meslek mektebine girmiş olmadığı için kendisi
nin arzusu za'fa düşer. Tahsil hevesi zail olur. 
Başka başka heves gelir. Binaenaleyh ileride çok 
büyük bir mütehassıs olması memul bulunan bir 
efendiyi bu dokuz ay bir müddet için kaybet
miş bulunuruz. Memleket bunu kaybetmekle 
çok büyük bir şey kaybetmiş olur. Encümen 
de bu noktada ısrar etmemelidir. Maksat bir
kaç sene için tecildir. Bu fıkra lâğvedilmcılidir. 

ABİDİN B. (Saruhan) — Efendiler rüfeka-
yı muhtereme bu fıkra hakkında Heyeti Gelile-
yi lüzumu kadar tenvir buyurdular. Bendenizin 
arz etmek istediğim cihet, maddenin haddiza
tında çok mühim olduğudur. Dikkat buyura
cak olursanız kendimize mütehassıs bulmak 
üzere bütçemizde öteden beriden yapmış oldu
ğumuz tasarrufa bu kaıbîl mühim masraflar ih
tiyar ederek muhtaeolduğumuz mütehassısları 
Avrupa'dan getiriyoruz. Bir taraftan da müte
hassıslarımızı yetiştirmemek için hizmeti mak
sureye tabi tutuyoruz. İşte burada iki siyaset 
tearuz ediyor: Birisi maarif ve memleketin ih
tiyacı siyaseti, diğeri de askerlik siyasetidir. 
Fakat hali harbe hazırlanmak, hali sulhe ha
zırlanmak demektir. Müstemir ve müstakar ah
kâmı icra eden sulh zamanıdır. Sulh zamanı 
için de lâzımgelen kuvvetlerimizi istediğimiz 
kadar istediğimiz noktalarda, istediğimiz de
recede tezyit ve teksif edecek olursak - Daimî 
surette payidar olacak şekli sulh olduğuna na
zaran - memleketi daha ziyade kuvvetli ana
sırla teçhiz etmiş oluruz. Tatbikat sahasına ge
lince; liseye muadil tâli kısmını ihtiva eden 
bir mektepten neşet etmiş ve Avrupa'ya kesıbi 
ihtisas için gidecek olanlara şu fıkra muhtevi
yatına nazaran gitmeyiniz diyoruz. Halbuki 
kendi meıkâtiM âlliyemizde mütehassıs olarak 
yetişecek olanları nasıl tecil ediyorsak doğru
dan doğruya tahsili âlisini AA^rupa'da yapmak 
isteyenlere tecili tatbJk etmeliyiz? Sonra arka
daşlar, kendi hayatıma tatbik ederek bir şey 
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arz edeceğimi. Bendeniz mektebi ikmal ettik
ten sonra ihtisasıma nazaran açmış olduğumuz 
bir çığırı ihtiyat zabitliği dolayısiyle kapan
mış buldum. Mütehassıs alarak memlekete ge
lecek olanlar, mütehassıs olduktan ve dokuz 
ay hizmeti maksureyi ifa ettikten sonra ancak 
ve ancak kendi ihtisaslarına taallûk eden şey
lere terk edilirse, ferah ve fahur olarak dâhilin 
müdafaası için silâha sarılırlar, hiçbir. arızaya 
uğramazlar, diğer rüfekamm fikrine istinatken 
fıkranın tayyını teklif ederim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) *— Efendim görülüyor ki, arka
daşlarımız lise tahsilini bitirenleri esas mektep
lerine gönderemliyeceğiz gibi mütalâada bulu
nuyorlar ve böyle idarei kelâm ediyorlar. Böy
le değildir. Mektebi bitirdikten sonra hizmeti 
maksuresini yapacak ve ondan sonra her fert is
tediği yere güdecektir. (Gidemez sesleri) Niçin 
gidemez efendim? Dokuz aylık ancak bir askerî 
tahsili görecektir. (Ondan sonra, gidemez sesle
ri) Hizmeti maksuresini yapar ondan sonra 
meslekine devam eder. Şimdi düşününüz Av
rupa'ya gitti, ihtisas mektebi diye meselâ re
sim ihtisası diye şu ihtisası diye, bu ihtisası 
diye tahsil etti, otuz yaşına geldi. Otuz yaşın
dan sonra bunu nasıl yetiştireceğiz sonra o 
esnada bir de seferberlik ilân edilirse oradan 
gelecek neferlik yapacaktır. Böyle âli tahsil 
görmüş bir efendi neferlik vazifesini görecek
tir. Bunları, orduda, seferberlikte, zabit vazife
sini ifa edebilecek bir vaziyete koymalıdır. Hiz
meti maksure müddetini ikmal ettikten sonra 
gitmesine kimse mâni değildir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rirler vardır. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim mesele
de anlaşılmıyan bir yer 'kalıyor. Orduda hiz
met ederken hepimiz görüyoruz ki yüzbin ki
şilik bir ordunun ellibin kişisi silâh tutuyor. 
Mütebakisi menzil teşkilâtı, levazım teşkilâtı, 
sıhhiye teşkilâtı oluyor, en ziyade seferberlik
te mühim iş gören ziraattir. Bir adam gider, 
ziraat tahsil ederse veya iyi bir mühendis olur
sa bunlardan da askeri istifade eder. Bunları 
köprüler ve saire hidematında istihdam eder. 
Bu hususta ayrıca talim ve terbiyeye lüzum 
yoktur. Avrupa'ya gitmekle de aynı ihtisası, 
aynı terbiyeyi elde edecektir. Bendeniz, ihtısa-
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sın teshiti taraftarıyım. Meselâ hukuk müşavi
ri bizim taraftada yetişir. Siyasi tahsil... 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — İyi baş
ladın ama alt tarafı gelmedi. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim ben gayri-
müsmir insanları pek sevmem. Şimdi efendim 
ordunun istifade edeceği siyaset değil silâhtır. 
Bir efendi siyasi bir mektepte tahsilini ikmal 
ederek ordu kadrosuna girdiği zaman onun ik-
tlsabettiği siyasi ilimden ordu istifade edemiye-
cektir. Bunda bir faide melhuz değildir. Fakat 
mühendis olacak, doktor olacak, iyi bir zürra 
olacak ve saire gibi ordunun" ihtiyacı olan in
sanlar ordu hesabına çalışmış olacaktır. Ben-
denizee ihtisas meşk le r in in tâyini ile bunlara 
doğrudan doğruya - hizmeti maksureye tabi 
tutulmıyarak - müsaade edilmesini rica ede^ 
rim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
reyinize arz edeceğim. Kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kâfi gör-
miyen'ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Takrirler okunacak: 

. Riyaseti Celileye 
İkinci maddemin (B) fıkrasının tayyını tek

lif eylerim. 
G-azianteb Mebusu 

Şahin 
Riyaseti Celileye 

Şifahen arz edilen esbabı mucibeye binaen 
(B) fıkrasının tayyını teklif eylerim. 

Çorum 
Dr. Mustafa 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddeye ait (B) fıkrasının tayyını 

teklif eylerim. 
Kastamonu Mebusu 

Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki (B) fıkrasının kabulü 

bizde mütehassıs yetişmesine mâni olacağından 
mezkûr maddenin (Birinci maddenin fıkaratı 
muhtelifesinde zikredilmiş olan mektep ve 
medreselerden şahadetname almış olanların hiz
meti maksurelerini ika etmedikçe tahsil için 
memaliki ecnebiyeye azimetleri kabul oluna
maz.) şeklinde kabulünü rica ederim. 

Konya 
Naim Hazim 
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REİS — Efendim tayya ait teklifleri reyi
nize arz edeceğim. İkinci maddeye ait (B) fık
rasının tayymı kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vazediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. (B) fıkrası tayyedildi. 

Mıadde 3. — Mükellefiyeti Askeriye Kanu
nu Muvakkatinin (42) nci maddesinin işbu ka
nuna mugayir ahkâmı mülgadır. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesle
ri) Reyi âlinize vaz'ediyorum. Kaibul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edıiyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kaibul 
•edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Kaibui edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
. Vekile memurdur. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Sarisi) — Re
is Beyefendi - İcra Vekilleri Heyeti memur
dur - denecek. 

REİS — Efendim «İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur» diye bir teklif vardır. Muvafık mı? 
(Muvafık sesleri) 

Bu maddeyi o şekilde kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş-

. tir. 
Efendim kanunun heyeti umumiyesi reye 

konmazdan evvel sebkü raptı hakkında Ali Sü-
ruri Efendi söz almıştır. Söyliyecekler... 

Efendim bundan evvel Müdafaıai Milliye 
Bahriye, Jandarma ve imalâtı harbiye için Tah
sisatı Munzamıma Kanununun hakkında henüz 
reyini istimal etmemiş rüfeka varsa lütfen rey
lerini istimal etsinler. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisıarı Şarki) — 
Efendim demin birinci maddenin (B) fıkrası 
müzakere olurken Receb Beyefendi bir tadil 
teklifinde bulundular. (Maarif Vekâletinden 
veya müdüriyetlerinden) ibaresinden (Müdü
riyet) tâbirinin tayymı istedi ve Heyeti Celileee 
de bu teklif kabul olundu. Fakat (B) fıkrasın
da tasdik lüzumu iki kısımdır. Birisi mevzuu-
bahsolan mekâtibi hususiye veya- ecnebiyenin, 
bizim mekâtibi âliye veya tâliye derecesinde 

olup olmadığını tasdik meselesi, ikincisi de as
ker olacak talebenin o mekteplerin birinde de
vamı hakkındaki şahadetnamesinin tasdik me
selesidir. Bendeniz öyle zannediyorum ki, He
yeti Celilenizin kaibul buyurduğu tay ecnebi 
mektepılenlniın bizim mekteplerin derecesinde 
olup olmadığını tasıdıik meselesidir. Yoksa mek
tep taleibesinin devaımı keyfiyeti hakkında o 
'mektep idaresince verilen şahadetnamenin tas
diki değildir. Çünkü bunda büyük müşkülât 
vardır. Erzurum'da, Diyarbekir'de, bu derece
de mektep vardır. Muayenel intihaiiye yapılı
yor, mektep idaresinden bir şahadetname bir 
vesika getiriyor, ibraz ediyor, bunu Maarif Ve
kâletine götür tasdik ettir olur mu? Bunu ma
hallî maarif müdüriyeti tasdik eder. Hattâ (C) 
fi'krıasıında medresede okuyanların keyfiyeti de
vamlarının tasdiki mahallî encümeni ilmilerine 
verilmiştir. Onun için (B) fıkrasından sonraki 
(Maarif Vekâleti veya müdüriyet) keMmesi ip
ka olunmalıdır. Fakat o fıkranın yukarısında-
ıki müdüriyet kelimesi kararı âli ile tayyedil-
ımiştir. Bir de Müdafaai Milliye Encümeni as
kerlikten tecilli tensiboluman talebeyi üç kısma 
ayırıyor. Birlisi mekâtibi . âliye veya tâliyede 
tahsilde bulunan, ikincisi mekâtibi âliye ve tâ
liye derecesindeki meıkâtihi hususiye veya ec-
nehiyede tahsilde bulunan, üçüncüsü Darül Hi-
lâfe ve madarisimizede tahsilde bulunanlar... 
Şimdi bendeniz bakıyorum, birinci maddenin 
(A) fıkrasında yalnız resmî mekâtibi âliye ve 
liselerimizde tahsilde bulunanlar mevzuubahse-
'dilmesi lâzımgelinken (A) fıkrası hem mekâti
bi âliye ve tâliye ve liselerde tahsilde bulunan
lar, hem de bu derece mekâtipten mezun bulu
nanları şâmil addediyor. Eğer (A) fıkrası bun
lara da şamlil ise (B) fıkrası zait kalıyor. Çün
kü (A) fıkrasının ikinci ibaresiyle (B) fıkra
sında mevzuubahsolan talebe aynı talebedir. 
Şu halde (A) fıkrası şu suretle olacaktır. 

Bilûmum resmî mekâtibi âliye ve liselere 
müdavim oldukları tebeyyün edenler bu bıir, 
(B) fıkrasına geçiyoruz. Bunda da derecatı 
tahsil itibariyle bu mekâtibin sırasını gösteri
yor. Bilmem arz edebildim mi? Zannederim, en
cümende bunu teslim buyururlar, kabul eder
ler. O fıkranın da tayymı istiyorum. 

ZİYAEDDİN Ef. (Erzurum) — O başka, o 
ayrıdır, 
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ALI SÜRURİ Ef. (Devamla) — O ayrı d e 
ğildir. Encümenle görüştüm efendim, aynıdır. 
Eğer başka ise lütfen- izah buyurun. (Devam 
sesleri) bir de kanunun madde bir diye başla
dığı yerdeki madde tâbiri yukarda olaoaktiır. 

REİS — Efendim varittir. Zaten ona karar 
verildi. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Öyle ise 
Makamı Riyasetten rica ediyorum, buna serlev
ha yazılmamıştır. Bininci maddenin fıkrai ülâ-
sı zemininde zabıt kalemine emir buyururlar, 
bir de sern'ame yazılır. 

REİS — Efendim .kanunun sermayesi yüz 
nuımar.aJİı Kanuna ilâveten teklif olunan üç 
maddelik teklifi kanuni lâyihası diyor. (100 nu
maralı Kanun) yerine Heyeti öelile (21 Şu
bat 1337 tarihli Tecil Kanununa ilâveten töklftf 
olunan kanun)... 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Kanuna 
müzeyyel mevaddı kanuniye demek lâzımdır. 

NAİM HAZİM B. (Konya) — 21 Şubat 
1337 tarihli Kanunun birinci maddesinin mu-
addil mevaddı kanuniye diyelim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahİsarı Şarki) — 
Eğer sernamede falan tarihli kanunun birinci 
maddesini muaddil kanun dersek pek doğru 
olmaz. Yani efradını cami olmaz. Çünkü ka
nunun üçüncü maddesi mükellefiyeti Askeriye 
Kanununun bir maddesini de tadil ediyor. Mu
allimim ve talebenin askerlikten tecilleri hak
kında falan tarihli kanuna müzeyyel kanun de
mek daha doğru olur. Bu tadilât demin arz et
tiğim tadilâtla beraber kabul edilmezse doğ
rudan doğruya daii müşkülât olur. Belki de 
.mucibi teşevvüş olur. Eğer kaibul ederseniz en
cümene tevdi buyurursunuz, derhal onu ya
parlar, takdim ederler. (Hacet yok sesleri). 

REİS — Efendim müsaade buyurun Mual
limin ve talebenin askerlikten tecilleri hakkın
da 21 Şuıbaıt 1337 tarihli Kanuna müzeyyel me
vaddı kanuniye veyahut kanun diyelim (Mu
vafık sesleri). Fakat bu Mükellefiyeti Askeri
ye Kanunu muvakkati 21 Şubat 1337 tarihli 
Kanun mudur? Yoksa başka bir kanun mu
dur? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Evet mu
alliminin askerlikten tecilleri hakkındaki 
21 Şuıbat 1337 tarihli Kanun, bu kanundur. 

REİS — Yalnız Mükellefiyeti Askeriye Ka
nununun 42 nci .maddesini de tadil ediyor. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Etsin efen
dim, o kanuna müzeyyel olunca başka kanuna 
da taallûk edebilir. 

REİS — Efendim kanunun serlevhası şöyle 
olacaktır: Muallimin ve talebenin askerlikten 
tecilleri hakkındaki 21 Şubat 1337 tarihli Ka
nuna müzeyyel Kanun. 

Diğer cihetten Ali Süruri Efendi (A) fık
rasında bir tekerrür olduğunu ifade buyuruyor
lar. Ali Süruri Efendi diyorlar ki me
kâtibi • âliye ve tâliye ve liselerde veya 
bu derecede olduğu Maarif Vekâlet ve
ya müdüriyetlerinden musaddak mekâtiıbi 
ecnebiye veya hususiye.de tahsilde olduklarına 
dair ibraz edecekleri şahadetname veya tasdik
nameleri mezkûr Maarif Vekâlet veya müdü-
riyetlerince musaddak bulunanlar. 

Halbuki bu derecede olduğu musaddak olan 
mekâtibi âliye ve tâliye sınıfları hakkında esa
sen (B) fıkrası vardır ve bu bir tekerrürden 
ibarettir diyorlar ve (A) fıkrasının şu suret
le olmasını arzu ediyorlar: 

Bilûmum resmî mekâtibi âliye ve liselerde 
veya bu derecede olduğu Maarif Vekâletinden 
veya maarif müdüriyetlerinden musaddak me
kâtibi âliye ye tâliye sınıflarında müdavim ol
dukları tobeyyün edenler, 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Reis Bey 
iki fıkra arasında fark vardır'. Birisi, mekâti
bi âliye ve tâliyede bulunan birisi de şu, şu de
recede olduğu Maarif Vekâletince musaddak 
ıbulunanlar. 

REİS — Demek ki tekerrür görüyorsunuz. 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Hayır efen

dim tekerrür yoktur. 
REİS — O -halde efendim, Ali Süruri Efen

dinin teklifini reyi âlinize vaz'edeceğim. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahİsarı Şarki) — 

Reis Beyefendi. Bendeniz teklif ettim, encüme
ne havale buyurulsun encümen tetkik etsin. 
Bendeniz tekerrür olduğuna kaaniim. 

İSMET B. (Çorum) -^ Sebk ve rabtını tas
hih için encümene gitsin. 

REİS — Efendim encümen ne diyor? 
MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ ARİF 

B. (Esıkişehir) — Encümenin bir diyeceği yok
tur, tekerrür de yoktur ve bu madde düşünü
lerek yapılmıştık. 
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REÎS — O halde Ali Süruri Efendinin tek
lifini reye koyacağım. 

RİFAT B. (Kângırı) — Mekâtibi âliye ve 
tâliye yenine mokâtip. 

REİS — Efendim Ali Süruri Efendinin seb-
kii rapta mütaalli'k .olan teklifini reye vaz'edi-
yjrıını. Kalbu'l e demler lütfen el kaldırsın. Aksi
ni reyi âlinize vazediyorum. Kabul etmiyra-
le.r lütfen el kaldırsın. Efendim bir daha reye 
kıoyaeağım. Ali Süruri Efendinin telkliıfin1' 
kabul edenler lütfen ayağa kalksın. Aksini 
reye vazediyorum. Reddedenler 1 atfen aya£a 
kalksın. Beddolunmuştur. 

Şimdide (B) fıkrası hakkındaki sebkü 
rabta mütaallCk tekliflerini reye vaz'e di
yorum. Diyorla:ıki (B) fıkrasının ikinci satı
rındaki Maa if Vekâletinden veyahut maarif 
müdüriyetinden musaddak bulunanlar ki bu
radaki maarif müdüriyeti kalkmıştır. Son sa
tırdaki Maarif Vekâlet veya müdüriyetlerin
de musaddak olanlar diye, eski şeklin ipkası-
iii teklif ediyorlar. O halde şu şekli alacak : 

Mezkûr Maarif Vekâlet veya müdüriyetle

rinden musaddak bulunanlar bu suretle teklif 
ediyorlar. Bu suretle kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kalbu'l 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Bu teklif kaıbul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti ıımumiyesini reyi âlinize 
vn.-i'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum. Reddedenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim Müdafaa! Milliye, bahriye ve jan
darma ve askerî fabrikalar ile muhasscsatı za-
tiyenin 1339 senesi bütçelerine tahsisatı mun-
-ıvnr^n ilâvesi hakkındaki Kınımın •̂•'tYv.'ili 
arası hitam bulmuştur. Şimdi neticeyi arayı 
arz edeceğim: Bu Luyuhai Kanunıyenin reye 
iştirak eden azayı kiramın adedi 137 olduğu 
iein muamele natamamdır. 

1 müstenkif 1 redde mukabil kabul edenle
rin adedi 135 dir. Binaenaleyh muamele tamam 
değildir. Tekrar reye konulacaktır. Pazartesi 
g'ünü saat bir buçukta içtima edilmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 5,50 
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Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandarma ve İmailât?. Harbiyenin 1339 senesi bütçelerin® 
munzamma ilâvesine dair Kanun hakkındaki neticei ara 

tahsisatı 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstekifler 

(Nisabı ekseriyet yoktur) 

: 137 
: 135 
: 1 
: 1 

(Kabul edenler) 

Artvin : Hilmi Bey; Ardahan : Halid Paşa, 
Talât Bey; Adana : Kemal Bey; Aksaray : Be
sim Atalay Bey, Neşet Bey; Amasya : Esat 
Bey, Ali Rıza Efendi, Nafiz Bey; Antalya : 
Ahmed Saki Bey; Ankara : ihsan Bey; Or
du : Recai Bey, İsmail Bey; Erzincan : Sabit 
Bey; Erzurum : Gazim Efendi; Ergani : ihsan 
Hamit Bey; izmir : Rahmi Bey, Mahmud Ce
lâl Bey; İsparta : Hafız ibrahim Efendi, Hü
seyin Hüsnü Efendi, Mükerrem Bey; istan
bul : ismail Canbuiat Bey, Hamdi Bey, Ali 
Rıza Bey, Ali Fethi Bey; Eskişehir : Emin 
Bey, Arif Bey; Elâziz :Hüseyin Bey, Muhid-
din Bey, Mustafa Bey, Naci Bey ; Urfa : Hüs-
rev Bey, Ali Bey; izmit : S af v et Bey, Mus
tafa Bey; Bayazıd : Süleyman Sudı Bey, 
Şefik Bey; Bursa : Refet Bey, Mustafa Feh
mi Efendi, Necati Bey; Burdur : Hüseyin Ba
ki Bey, Mustafa Şeref Bey; Bozok : Hamdi 
Bey, Süleyman Sırrı Bey; Bolu. : Falih Rıfkı 
Bey ; Biga : Şükrü Bey, Mehmed Bey ; Tekir
dağ : Cemil Bey; Tokad : Emin Bey, Mustafa 
Vasfi Bey; Canik : Cavit Paşa, Süleyman 
Necmi Bey; Cebelibereket : Avni Bey; Ça
talca : Şakir Bey; Corum : İsmail Kemal Boy, 
Dr. Mustafa. Bey, ismet Bey; Hakkâri : 
Nazmi Bey; Dersim : Şükrü Bey, Feridun Fikri 
Bey; Denizli : Mazhar Müfid Bey, Naeib Ali 
Bey; Diyarbekir : Zülfi Bey, Şeref Bey, Feyzi 
Bey, Mehmed Bey; Rize : Esat Bey, Ekrem 
Bey, Ali Bey; Zonguldak : Halil Bev, Siird : 

Halil Hulki Efendi, Mahmud Bey; Sivas : 
Ziyaecldin Bey, Muammer Bey; Siverek : Mah
mud Bey; Saruhan : Hacı Et hem Boy, Abi-
din Bey, Kemal Bey, Mehmed Sabri Bey; 
Trabzon : Abdullah Bey, Ra'hmi Bey; Gazi-
anteb : Hafız Şahin Efendi, Kılıç Ali Bey; 
Kırkkrlise : Dr. Fuad Bey; Karasi : Ahmed 
Süreyya Bey, Haydar Adil Bey, Ali Şuuri 
Bey, Kâzım Paşa, Mehmed Bey; Karahisarı-
sahib : Sadık Bey, Ali Bey, Kâmil Efendi; 
Kastamonu : Hasan Fehmi Efendi, Ali Rıza 
Bey, Necmeddin Molla Bey; Kozan : Ali Saib 
Bey, Ali Sadi Bey; Konya : Eyüb Sabri 
Efendi, Hacı Bekir Efendi Tevfik Fikret 
Bey, Kâzım Hüsnü Bey, Mustafa Efendi, 
Musa Kâzım Efendi, Nainı Hazim Efendi; 
Kırşehir : Mahbub Efendi, Yahya Ca'ib Bey; 
Kayseri : Sabit Bey, Nuh Na-ci Bey; Gelibolu : 
Celâl Nuri Bey; Gümüşane : Veysel Rıza Bey; 
Kângırı : Rifat Bey, Ziya Bey, Talât Bey, 
Mustafa Abdülhalik Bey; Kütahya : Ahmet 
Ferid Bey, Ragib Boy, Nuri Bey; Giresun : 
Hacim Muhiddin Bey, T ahir Efendi, Şevket 
Efendi; Mardin : Derviş Bey, Abdurrezzak 
Bey, Abdülgani Bey, Necib Bev, Yakııp 
Kadri Bey; Mersin .-Besim Bey; Malatya : 
Reşit Ağa, Mahmud Nedim Bey; Menteşe : 
Esat Efendi; Muş : Hacı tlyas Sami Efendi; 
Niğde : Galib Bey; Van : ibrahim Boy. Hakkı 
Bey, Münih Bey; 

(Reddedenler) 

Erzurum : Ziya Efendi; 

(Müstenkifler ) 

Kastamonu : Mehmed Bev; 




