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7 Kânunuevvel 1341 Pazartesi 

MUnderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Sayfa 

45 

45 

45 Lâyihalar 
1. — Esham ve tahvilât ille bunların faiz, 

'hisseü 'temettü ve kuponlarından ve alelumum 
banlkaların hesahen müşterilerine ait oıatluıp' 
Jbalkiyeleriyle neztlerıine mevdu emaıtattan rnürü-
rü zamana uğrayanların devlete intikali hakkın
da kanun lâyihası, (1/762) 45 

2. — SeyykısdMn idaresinin 1341 senesi 
'bütçesiine üç yüz 'bin lira tahsisatı munzamıma 
ilâvesi hakkında ıkanun lâyihası. (1/763) 

3. — Ankara ve İstanbul askerî inzibat "me
murlarına müteferrika verilmesi halklkında ka
mun lâyihası J(l /764) 

4. — Tılblbı adlî müessesesi hakkında 'kanun 
lâyihası. (1/783) 

5. — Müstahzaratı ispençiyariye ve tıbbiye 
hakıkında ikanun lâyihası. (1/765) 

45 

45 

45 

45 

46 Teklifler 
1. — KJoruya Mebusu RefElk Beyin; Mevcut 

ve mlünderfe kabristanların îbdled'iıyeliere terk'i 
hakkında teklifi 'kanunisi. (2/497) 46 

Sayfa 
2. — İzmir Meibulsu Münir Beyin; Mahsulâtı 

arziye vergisi kanununun üçüncü maddecine bir 
fılkra ilâvesine dair teklifi kanurM. (2/498) 

3. — İzmir Mdbusu Münir Beyini; İdarei 
Ömumliyei VMâyat 'kanunu muvakkattin^ yetmiş 
üçündü maddesinin tadili hakkında teklifi ka
nunimi. (2/499J 

Mazbatalar 
1. — Ereğli - Karadere şimendifer hattının 

inşası ve işletilmesi hakkındaki 26 Kârunuısani 
1341 tarihli kanunun ilgasiyle mezkûr hattın ge
riliş hatta tahvili ve Nafia Vdkâleti:noe Ereğli ile 
Anlkara arasında »inşa ve işletilmesine dalif (1/719) 
numaralı kanun lâyihası ve Na'fia ve Mıiıvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. 

2. — Yerîıi Muma'şitan elbise giyilmeline dair 
(1/12) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret Encü
meni mazbatası. 

3. — Sivil etıbbanın hizmetli mecbur esine ve 
eîiblba, eczacı ve dişçilerin stajları halljdkıridalki 
kanunlara tezyil edilmek üzere (1/745) numa-
rah kanun lâyihası ye Sıhhiye Encümeni! mazba
tası. 

4. — Rize Mdbusu Ekrem Beyin; «Askerî 
eîkap 'kanunu» unvanlı ve (2/4Ö6) numaralı tek-

46 

46 
46 

46 

46 

46 
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Sayfa 
lifi kanunisi ve Mıüdafaai Milliye'. Encümeni ,-.;, 
"m&zlbatası. 46 

5. — Zonguldak Mebusu Tun'alı Hilmi Be-
yıin; «Lâkap kanunu» unvanlı ve (2/314) numa
ralı tdfcKlfi kanunisi ve Dahiliye Encüimeni maz-
ıbaitaısı. 46 

Takrirler 46,46,50 
1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Aşairi 

seyyarenin isikânı haJklkurida Dahiliye Encüme
ninde bulunan telklüfi kanunfeinlin Mzamnamıei 
dalîhimiin sarahati mucibinde doğrudan doğruya 
ruznameye alımımasına dair talkriri. 46 

2. — Canük Mebusu Caıvit Paşanın; Kanun
ların tadil ve tef şiiri 'halikında Ba'şıvelkâfctton ge
len ve Azayı Kiram tarafımdan verilen tezkere ve 
takrirlerde yalnız ikamunum tartih ve numarasını' 
ziıkröyle iktifa olumimayıp tadil veya tefsiri talep 
olunan mevadı kanuniyenin de aynen derç v 

ddilmesi hakkında talkriri. (4/302) 46:47 

3. — Erturul Mebusu Doktor Fikret Beyin; 
Etilblba, eczacı ve dişçilerin stajına ait kanun lâ-
y!iiha.'sınıın mlüsitacefen müzakeresine dair talkriri. 46 

4. — Kocaeli Mebusu Saıffet Beyin; Mesai 
ıkanumuınun müzakeresine Perşemlbe içtiimialannın 
talhslisine dâir takriri. 

Sayfa 

Evrakı Saire 
1. — Bazı Viılâyetlerde valki olan irtica hare

kâtının takbihini mutazamman olup Antalya, 
Erzincan, îsitanbul, İzmir, Bayburt, Çankırı, 
Çelşrne, Sarıikamış, S'oma Kırlklareii'ıden mevrut 
telgraflar., 

50 

47 

47 

2. — Ceimaatli Musöviye meclisli umumisi aza-* 
siyle milletin ileri gelenlerinden mürekkep olup 
Hahamhanede inikat eden fevkalâde meclisin 
(hissiyatı sadalk'at ve m'e^butiyetlerini Mağa me
mur ediHdiğine dair Hahambaşı Becranto imzalı 
'telgraf, 47 

47 Azayı Kiram muamelâtı 
1. — Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuni

yetleri hakkında Divanı Riyaset kararları. 47:50 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 51 
1. — Sivil etilbbanın hizmeitıi meclburiıyeısıine 

ve etibba, eczacı ve dişçilerin stajları hakkındaki 
kanunlara tezyil edimelk ülzere (1/745) aoma-
ralı kanun lâyihası ve Sıhhiye Eneüimtenli mazba
tası. 51:53 

2. — Antalya Melbusu AibJmet Sâıki ve Gire
sun Mebusu Hakkı Tarık Beylerin; Açıkta ka
lan muallime ve muallimlere tam maaş itası 
hakkında (2/196) numaralı teklifi kanunisi ve 
Muvazenei Maliye ve Maarif encümenleri maz
bataları. 53:55 

3. — 1341 senesi Mulvazenıei Umumiye Ka
nununun kıılk birindi maddesinin sön Ifılkraisı-
nın tefsirime dair 1(3/499) numaralı -Baışvelkâlieli 
ıtezlkeresi Ve MıuVazenei Maliye Endümeni maz
batası. 55 

4. — 1341 senesi Hariciye Velkâleitli büitçesi-
nin 187 nci faslına 100 000 lira tahsisatı mun
zama ilâvesine dair (1/759) numaralı kanun lâ-
yöhası ve Muvazenei 'Maliye Encümeni maz-
ıb atası. 55,57:58 

4. — HAFİ CELSE 56 

44 — 
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BİRİNCİ CELSE 

Bcdfı Müzakerat; Saat : 2,25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

On Dokuzuncu İçtima 

5 kânunuevvel 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
1. — Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat 

zaptı sabı'k hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale olundu. 

Zevcini katleden Ali kızı Huriye hakkındaki hük
mü idamın tasdikine dair Adliye Encümeni mazba
tası kıraat ve hükmü idam müebbed kürek cezasına 
tahvil edildi. 

Şehit tayyarecilerin ailelerine maaş tahsisi hak
kındaki kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet 
tezkeresi kıraat olundu. Erzurum - Sarıkamış - Kars 
Demiryolları İdaresi bütçesine tahsisat ilâvesi hak
kındaki kanun ikinci defa olarak tayini esami ile re
ye vaz olundu. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek tda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 106 ncı maddesi
nin dördüncü fıkrasına, Belediye Vergi ve Resimleri 

Kanununun kırk birinci maddesine v0 Hafta Tatili 
Kanununda münderiç ve mahallî belejdiye meclisleri 
tabirine müteallik mazbatalar müzakere ve kabul 
edildi. I 

İstanbul'da harikzedeyân apartman|ları hakkında
ki teklifi kanuni müzakere ve red oliındu. 

Belediye Vergi ve Resimleri hakkındaki Kanunun 
Düyunu Umumiye idarelerine tatbik ;ve âdemi tat
biki hakkındaki mazbata müzakere ve jvaki talep üze
rine Hükümete iade edildi. 

Donanma Cemiyetinin ilgası hakkıbdaki kararna
menin lağvına mütedair teklifi kanuni) ile tababet ve 
sanayide müstamel bazı ecza ve mejaddın serbesti! 
ithali hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve biri ta-
dilen, ikincisi aynen kabul olundu. 

Badehu tayini esami ile reye vaz ejdilmiş olan ka
nunun ekseriyetle kabul edildiği teblijği ve Pazartesi 
günü toplanılmak üzere celse tatil ecjildi. 

REİS — Zaptı saibık hakkında söz i isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Aynen kabul edenler şitfen el kaldır
sın, aksini reye koyuyorum. Kabul etjmeyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Esham ve tahvilât ile bunların, faiz, hissei 

temettü ve kuponlarından ve alelumum bankaların 
hesaben müşterilerine ait matlup bakiyeleriyle ne-
züerine mevdu emanetten müruru zamana uğrayan
larının Devlete intikali hakkında kanun lâyihası. 
(1/762) 

REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi bütçesine 
üç yüz bin lira tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası. (1/763) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Ankara ve İstanbul askerî inzibat memurla
rına müteferrika verilmesi hakkında \ kanun lâyihası. 
(1/764) j 

REİS — Müdafaai Milliye ve MJuvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

4. — Tıbbı adlî müessesesi hakkında kanun lâyi
hası. (1/783) 

REİS — Sıhhiye ve Adliye encüıjnenlerine havale 
edilmiştir. I 

5. — Müstahzaratı ispençiyariyel ve tıbbiye hak
kında kanun lâyihası. (1/765) 

REİS — Sıhhiye ve Adliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir, 
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Teklifler 
/ . — Konya Mebusu Refik Beyin; mevcut ve 

münderis kabristanların belediyelere terki hakkında 
teklifi kanunisi. (2/497) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — İzmir Mebusu Münir; Mahsulâtı Arziye 

Vergisi Kanununun üçüncü maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair teklifi kanunisi. (2/498) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
3. — İzmir Mebusu Münir Beyin; İdarei Umumi-

yei VHayat Kanunu muvakkatinin yetmiş üçüncü 
maddesinin tadili hakkında teklifi kanunisi. (2/499) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Mazbatalar 

1. — Ereğli - Karadere şimendifer hattının inşası 
ve işletilmesi hakkındaki 26 Kânunuevvel 1341 tarihli 
kanunun ilgasiyle mezkûr hattın geniş hatta tahvili ve 
Nafıa Vekâletince Ereğli ile Ankara arasında inşa 
ve işletilmesine dair (1/719) numaralı kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
2. — Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair (1/12) 

numaralı kanun lâyihası ve Ticaret Encümeni mazba
tası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
3. — Sivil etibbanın hizmeti mecburesine ve 

etibba, eczacı ve dişçilerin stajları hakkındaki ka
nunlara tezyil edilmek üzere (1/745) numaralı Kanun 
lâyihası ve Sıhhiye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Bunun hakkında 
bir takrir vardır. 

Takrirler 
3. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret Beyin. Etib

ba, eczacı ve dişçilerin stajlarına ait kanun lâyiha
sının müs t acelen müzakeresine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Etibba ve eczacı ve dişçilerin stajına ait Kanu

nun müstacelen müzakeresini teklif ederim. 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
REİS — Okunan takrir mucibince lâyihai ka-

nuniyenin' müstacelen müzakeresini reyinize arz ede
ceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.., Aksini re
yinize koyuyorum.. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Mazbatalar 

4. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; zAskerî elkap 
Kanunu» unvanlı ve (2/406) numaralı teklifi kanu
nisi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alındı. 
5. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

«Lâkap Kanunu^iinvanlı ve (2/314) numaralı tek
lifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alındı. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bunların 

tevhiden müzakeresi geçen gün tahtı karara alınmış
tı. Binaenaleyh tevhit edilmesi lâzım gelir. 

REİS — Ekrem Beyin teklifini de ruznameye al
dık, müzakere edilirken tabiî ikisi birden müzakere 
edilecek. 

Takrirler 
/. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Aşairi sey

yarenin iskânı hakkında Dahiliye Encümenininde 
bulunan teklifi kanunisinin nizamnamei dahilinin 
sarahati mucibince doğrudan doğruya ruznameye 
alınmasına dair takriri 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Aşairi muhtelifei seyyarenin sureti iskânlarına 
dair ikinci Büyük Millet Meclisinin birinci devrei 
içtimaiyesinde takdim ettiğim teklifi kanunî lâyi
ha Encümeni muhteremisince şayanı müzakere gö
rülerek Dahiliye Encümeni muhteremisine hava
le edilmiştir. Mezkûr lâyihai kanuniyem iki sene
den beri encümende intaç edilememiş olduğundan 
nizamnarnei dahilinin verdiği salâhiyete binaen en
cümenden alınarak doğrudan doğruya Meclisi Âlice 
müzakeresine dair geçen sene takdim eylediğim 
takrir üzerinde ve Nizamnamei Dahilî hilâfına ola
rak elyevm Meclisi Âliye gönderilmemiş olması da 
doğru olamayacağı kanaatinde bulunduğumdan 
Nizamnamei dahilinin tatbiki suretiyle teklifin en
cümenden alınarak müzakere ve intacını teklifi ey
lerim. 

6 Kânunuevvel 1341 
Denizli Mebusu 

Yusuf 

REİS — Efendim, Yusuf Beyin takririni reyi
nize arz ediyorum.. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; kanunların 
tadil ve tefsiri hakkında Başvekâletten gelen ve aza
yı kiram tarafından verilen . tezkere ve takrirlerde 
yalnız kanunun tarih ve numarasının zikriyle iktifa 
olunmayıp tadil veya tefsiri talep olunan mevaddı 
kanuniyenin de aynen derç edilmesi hakkında tak
riri. (4/302) 

46 — 
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REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Mevcut kanunlar muhteviyatından bir maddenin 
bir veya birkaç fıkrasının tadil veya tefsiri hakkın
da Başvekâleti Celileden mevrud tezkere ve azayı 
kiram tarafından ita olunan takrirlerde yalnız ka
nunun isminin ve tarihinin zikriyle iktifa olunmak
ta olduğundan ve bu kabil tekliflerin tetkik ve mü
talâalarında tadil veya tefsiri talep olunan madde
nin aidolduğu kanunu taharri ve tedarik etmek za
man ziyamı mucip görüldüğünden bu babta tee.h-
hürata meydan kalmamak ve tadil ve tefsiri talep 
olunan maddei kanuniye yeknazarda görülmek üze
re Başvekâletten vrud edecek ve Azayi Kiram ta
rafından verilecek tezkere ve takrirlerde tadil ve tef
siri lâzım gelen maddei kanuniyenin aynen ve yanı
na da tefsirat ve tadilâtı havi maddelerin tastiri tet-
kikatta teslihât ve sürati müeddi olacağından bade
ma vukubulacak tadil ve tefsir teklifleri hakkında 
bu yolda muamele ifasının usul ittihazını arz ve tek
lif eylerim. 

Canik Mebusu 
Cavit 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Reis Paşa, 
nizamnamei dahili müsveddesi encümendedir, yakın
dan takdim edilecektir. Bu husus da orada nazarı 
dikkate alınmıştı. 

REİS — Zaten temenni mahiyetinde bir takrir
dir. Başvekâlete veririz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Nizamna
mei Dahili Encümenine gönderilirse, zaten bu me
sele orada müzakere edilir, tevhit edilir. 

REİS — Nizamnamei Dahili Encümenine hava
le ediyoruz. 

Evrakı Saire 
/. — Bazı vilâyetlerde vaki olan irtica harekâtı

nın takbihini mütazammın mahallî muhtelifeden 
mevrut telgraflar. 

REİS — Bazı vilâyetlerde vaki olan irtica ha
rekâtını takbihini mütazammın olup Antalya, Er
zincan, İstanbul, İzmir, Bayburt, Çankırı, Çeşme, 
Sarıkamış, Soma, Kırklareli'nden mevrut telgraflar. 
Divanı Riyasetten bunlara muvafık cevap veriniz. 

2. — Cemaati museviye meclisi umumisi azasiy-
le milletin ileri gelenlerinden mürekkt'f. olup Ha
hamhanede inikat eden fevkalâde meclisin hissiya
tı sadakat ve merbutiy etlerini iblağa memur edildi
ğine dair Hahambaşı Becrano imzalı telgraf. 

REİS — Divandan kendilerine münasip cevap 
yazılacaktır. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Burada yazılmış pek 
mühi'm bör fıkra var, kimsemin nazarı dikkatlini celp 
etrncdr/şt'ir. Cemaati museviye ne dermektir? O fıkra
nın tarzı tarıiîvne itiraz ediyorum. Türk MedÜsıi Umu-
mûsikiden başka bir Parlâmento ve bir Meclisli Umu
mi yoktur. Bu cümlenin tashihini rica ederim. 

REİS — Efendim, buraya yanlış yazılmış. Ben 
okurken cemaati mu seviyenizin ileni gelenlerinden de
di; m (Tamamdır seslsri). 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Tamamdır teşekkür 
edenim. 

Azayı Kiram Muamelatı 
/. — Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 

hakkında Divanı Riyaset kararları. 
REİS — Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuni

yetleri hakkında divanı Riyasetten mevrut kararlar 
vardır: (Birer birer okunsun sesleri) 

REİS — Okunacak. 
REFİK BEY (Konya) — Hayır mezuniyet yok. 

. REİS — Efendim, biz, Divanı Riyasette mezu
niyet talep edenlerin vaziyetini tetkikettik. Kimlere 
izin verilmek icabederse verdik. Bir kısmına da ver
memeği münasip gördük. Tensip ederseniz o da 
okunsun: 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide esamisi muharrer azayı kiramın hizaların

dan muharrer müddetlerle mezun adleri Divanı Ri
yasetin 5 , 12 . 1341 tarihinde münaküt ikinci içti-
maında tensip edilmiş oknakla heyeti umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Kâzım 

Kâmil Bey (Tokat) İki ay talbip raporuna müs
teniden. : 

Muhittin Nami Bey (Bitlis) Üç ay tabip raporu
na müsteniden. 

Süleyman Sudi Bey (Beyazıt) İki ay tabip rapo
runa müsteniden. 

Mustafa Şeref Bey (Burdur) Üç ay tabip raporu
na müsteniden. 

Osman Kadri Bey (Muş) Bir buçuk ay tabip ra
poruna müsteniden. 

Doktor Mustafa Bey (Çorum) Üç ay tabip rapo
runa müsteniden. 

Necip Bey (Mafdin) On gün tabip raporuna müs
teniden. 
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Ali Rıza Bey (İstanbul) Onbeş gün tabip raporuna 
müsteniden. 

iMazhar Müfit Bey (Denizli) Yirmi bir gün tabip 
raporuna müsteniden. 

Odktor Mazhar Bey (Aydın) Bir ay tabip rapo
runa müsteniden. 

Arif Bey (Eskişehir) Yirmi gün tabip raporuna 
müsteniden. 

Necati Bey (İzmir) Yirmi beş gün rahatsızlığı do
layısıyle. 

Raif Bey (Erzurum) Yirmi gün ailevî sebep do
layısıyle. 

Münip Bey (Van) Bir ay ailevî sebep dolayısıyle. 
İsmail Sefa Bey (Adana) On beş gün ailevî sebep 

dolayısıyle. 
Mithat Bey (Aydın) Yirmi gün hususatı zatiyesine 

mebni. 
Şefik Bey (Trabzon) Üç ay hususatı zatiyesine 

mebni. 
Muhittin Bey (Genç) Bir ay ailevî sebep dolayı

sıyle. 
(Kâmil Bey (Afyon) On yedi gün hastalığı dola

yısıyle. 
Recep Zühtü Bey (Sinop) On yedi gün hastalığı 

'dolayısıyle. 
SükrÜ Kaya Bey (Menteşe) On yedi gün hastalığı 

dolayısıyle. 

Heyetti Uimumiyeye 
Âtideki esamisi muharrer azayı kiramın hizala-

rırida muharrer müddetlerle mezun adleri hakkında
ki müracaatları, Divanı Riyasetin 5 . 12 . 1341 tari
hinde münealklt ikinci içtlmaında tensip edilmemiş 
olduğundan keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olu'mır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Kâzım 

Bekir Sami Bey (Tokat) İki buçuk ay tabip ra
poruna müsteniden. 

Emin Bey (Tokat) İki ay tabip raporuna müs
teniden. 

İbrahim Bey (İsparta) Üç ay tabip raporuna müs
teniden. 

Mustafa Bey (Kocaeli) Bir ay tabip raporuna 
müsteniden. 

Hilmi Bey (Ankara) Üç ay tabip raporuna müs
teniden. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Geçen sene 
son günlerde mezuniyet meselesini malî hususatla 

mulbJtelit bir mesele ile halletmiştik. Mezuniyet ve
rilmiş. Tahsisat almış, gitmiş, gelmemiş... Bunun gibi 
birçok hususa! vardı. Bir karar verdik; «Son gün
dür halletmeye imkân yoktur, bunu kabul edelim, 
geçelim» dedik ve tasviye ettik. Bu devrede yeni 
müzakereye başlıyoruz. Yeni bir mezuniyet silsilesi 
geliyor. Yarın bir silsile daha gelecek, öbür gün de 
keza. Bu gibi mezuniyetler Meclisin istimrarına ve 
zaruretine binaen birinci Meclis zamanında kabul 
-edilmiş bir usuldü. Fakat zannederim ki; hiç bir 
zaman bu kadar bol mezuniyet dahi yoktu. Yani 
İMeclis müstemir olduğu için mütemadiyen burada 
çalışan adamların on gün, on beş gün mezuniyet al
maları muvafık idi. Fakat altı ay devam eden tatil 
müddetinden maada bir de on gün, on beş gün (hu
susatı zatiye ve aile) diye mezuniyetler alıp gidile
cek olursa burada kim vazife görecek? Bunları bu
gün toptan hallettaek lâzımdır.. Ledelhace bir hafta 
mezuniyet kabul edilebilir. Meselâ pek zarurî ahval 
- hastalığı meşihuddur - buna bir şey denilmez. Fakat 
lâaiettayin böyle tabip raporlarını kabul etmek doğ
ru değildir. Herkes tabip raporu getirir, Mecliste kim
se kalmaz. Binaenaleyh bu meseleye esaslı b'ır suret
te karar vermeli ve Divanı Riyaseti bu müşkülâttan 
kurtarmalıdır. Divan da Meclisin kararına binaen 
lâzım gelenlere cevabını verir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim söz 
istiyolrum, 

REİS — Efendim mezuniyet meseleleri Meclisi 
arz edilirken müzakere yapılmaz. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Usul hakkın
da maruzatım vardır. 

REİS — Buyurun. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) <- Efendim, Ni-
zamnamei Dahilî tanzim kılındı. Bugün, yarın He
yeti Celileye takdim edilecektir. Bunun için de mezu
niyet faslı da vardır. Burada küçük mezuniyetler ve 
beşerî ahvalden dolayı mezuniyet meselesi ve daha 
başka hangi suretlerle mezuniyet verileceği - hepsi 
ariz ve amik tafsil edilmiştir. Birkaç güne kadar na
zarı tasvibinize arz edebileceğiz. Binaenaleyh bugün 
bu babta bir karar ittihaz etmeyerek usulü sabık dai
resinde muamele yapılsın. 

REİS — Efendim, yeni Nizamname! dahilî bura
ya gelir, müzakere edilip kabul olunduktan sonra 
merî olabilir. Bugün elimizde merî bulunan Nizam
nameye göre izin isteyenleri Divanı Riyaset tetkik 
etti. Bunların bir kısmını kabul ederek Meclisi Âliye 
arz ettik. İsimler okunurken birer birer nazarı tasvi-
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binize arz edeceğim. Kabul edilirse mezun olur, edil
mezse telgraf verir, çağırırız. Şimdi okuyoruz. 

Kâmil Bey (Tdkat)'m tabip raporuna müsteniden 
İM ay mezuniyetini kalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Muhittin Nami Bey (Bitlis) in tabip raporuna müs
teniden üç ay mezuniyetini kalbul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Hasta olan Süleyman Sudi Bey (Beyazıt) in tabip 
raporuna müsteniden iki ay mezuniyetini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Mustafa Şeref Bey (Burdur) un tabip raporuna 
müsteniden üç ay mezuniyetini kabul edenler- el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Hasta olaraik giden Osman Kadri Bey (Muş) un 
tabip raporuna müsteniden bir buçuk ay mezuniyeti
ni kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
(kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Doktor Mustafa Bey (Çorum) un tabip raporuna 
müsteniden üç ay mezuniyetini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Necip Bey (Mardin) in tabip raporuna müsteni
den on günlük mezuniyetini kabul edenler el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilme
miştir, 

Ali Rıza Bey (İstanbul) un tabip roporuna müs
teniden on beş gün mezuniyetini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Mazhar Müfit Bey (Denizli) nin tabip raporuna 
müsteniden - yirmi bir gün hastalığı dolayısıyle teeh
hür etmiştir - mezuniyetini kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Ddktor Mazhar Bey (Aydın) in bir ay; tabip ra
poruna müsteniden. 

RASİH BEY (Antalya) — Kendi kendisini teda
vi etsin. 

REFİK BEY (Konya) — Mahsup mu edilecek? 
Kendisi burada. 

REİS — Efendim, Mazhar Bey; hastayım gele
meyeceğim, bana mezuniyet verin diye yazdı. Bu 
müddet gelemediği günler içindir ve mezuniyete mah
sup edilecektir. Mezuniyetler hakkında ilk defa mü

racaat ediyoruz. Bu müracaat teehhür etmiş günlere 
aittir. Kabul edenfer lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Necati Bey (İzmir) Yirmi beş gün; hastalığına 
mebrîi teehhürden dolayıdır. Bu mezuniyeti kalbul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeiyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

RAİF BEY (Erzurum). — Bir buçuk ay mezuni
yet istemişti. Divanca düşündük. Bir bıjçuk ayı tensip 
etmedik. Yirmi günlük mezuniyeti kalbul ettik. Bu 
yirmi gün de üç güne kadar hitam buluyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Adalet ne 
ise onu yapmalı. 

REİS — Raif Beyin yirmi gün mezuniyetini ka
bul ederseniz (Hayır sesleri) kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini Saldırsın... Ka
bul edilmemiştir. 

Münip Bey (Van) e bir ay mezuiiyet verilecek. 
Ailesi çok rahatsızdır. Ailesini ameliyat yaptırmıştır. 

ı 
Mezuniyeti kabul edenler ellerini kalldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul Edilmiştir. 

İsmail Sefa Bey (Adana), 15 gün {efendim. Mah
sup edilecektir. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kajrnl edilmiştir. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Edendim, bir da
ha mahsup yapmamalı. j 

REİS — Mithat Bey (Aydın) Hususatı zatiyesi-
ne mebni yirmi gün (ooo sesleri) efepdim, arz ede
yim. 

Mithat Bey vaktini çok geçirmiştirj. Daha on altı 
gün bilâ mezuniyet kalırsa iki ay olacak ve mebus
luğu salkıt olacaktır. Onun için bu yinjni gün mezuni
yetini kabul edelim ve yazalım biranj evvel gelsin. 
Bu yirmi gün mezuniyetini kabul ederler ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Şefik Bey (Trabzon) bir mazeret dolayısıyle Av
rupa'da bulunmaktadır. Onun için üç ay izin istiyor. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ksjbul etmeyenler 
ellerini kaldıksın... Kabul edilmiştir; 

Muhittin Bey (Genç), bir ay teejhhürden dolayı 
mahsup yapılmasını istiyor. Kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. . 

Kâmil Bey (Afyonkarahisar) in on yedi gün has
talığı dolayısıyle (hayır sesleri). Kabul edenler elleri
ni kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. i 
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Recep Zühtü Bey (Sinop) in, on yedi gün, mah
suptur efendim, kaibul edenler ellerini kaldırsın... Ka-
ibul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şükrü Kaya Bey (Menteşe) in, on yedi gün, bu 
da mahsuptur. Geç gelmiş idi, kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Efendim, 
Divanın kabul etmediği mezuniyetleri toptan reye 
koyunuz. Madem ki, divan münasip görmemiştir. 

REİS — Divanın tensibini belki kabul edersiniz, 
belki kabul etmezsiniz. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Reis Paşa Hazretleri, 
Divandan bir şey suale müsaade buyurur musunuz? 
(Müzakere yoktur sesleri) 

REİS — Efendim rey verecektir. Ne istiyorsa 
öğrensin. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, şimdi teca
vüzü müddet ettirdiğinden mahsup suretiyle izin is
teyenlere izin verildi. Bunlardan maada Meclisin 
küşadından meselâ on gün sonra, on beş gün sonra 
Meclisi Âliye iltihak edenler var. Rapor da verme
miş. Mazereti meşruası bulunduğu için gelememiş, 
mahsup suretiyle şimdi izin alanların mahsup mua
meleleri yapılır. Diğerleri hakkında ne olacağını öğ
renmek istiyorum. 

REÎS — Efendim, tetkik ederiz. Mazereti makbul 
ise Meclisi Âliye arz ederiz, değilse kıstelyevm yapa
rız. 

Bekir Sami Bey (Tokat), efendim, iki buçuk ay 
izin istiyor. Divan kararı reddir. Divan kararını ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Emin Bey (Tokat), iki ay izin istiyor. Divan red
detmiştir. Divan kararım kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilrrJiştir. 

İbrahim Bey (İsparta), üç ay izin istiyor. Divan 
bunu da reddetmiştir. Divan kararını kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kaibul etmeyenler... ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Mustafa Bey (Kocaeli), tabip raporuna müsteni
den bir ay müsaade istiyor. Divan reddetmiştir. Di
van kararını kaibul edenler ellerini kaldırsın... Kaibul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Divan kararı kaibul 
edilmiştir. 

Hilmi Bey (Ankara), üç ay izin istiyor, Divan red
detmiştir. Divanın kararını kaibul edenler ellerini 

kaldırsın... Kaibul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

REİS — Efendim, ruznameye geçiyoruz. Ruzna-
me hakkında Kocaeli Mebusu Saffet Beyin takriri 
vardır, okunacaktır. 

Takrirler 
4. — Kocaeli Mebusu Saffet Beyin; Mesai Ka

nununun müzakeresine Perşembe içtimainin tahsisine 
dair takriri. 

Riyaseti Gelilsye 
Mesai Kanununun müzakeresi bir hayli zaman 

devam edeceği cihetle ruznamelere alınacak olan di
ğer töklifat ve kanunların tehirine badî olmamak üze
re mesai kanununun müzakeresinin Perşembe günle
rine hasredilmesini teklif ederim. 

Kocaeli 
Saffet 

REİS — Efendim, Mesai Kanununun uzunluğun
dan dolayı Perşembe günlerinin bu kanuna tahsisini 
rica ediyorlar. Ruznameye dairdir. Onunviçin reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. Me
sai Kanunu Perşembe günleri müzakere edilecektir. 
Efendim, bugün müstacelen müzakeresine karar ver
diğiniz' eczacı ve dişçiler hakkındaki lâyihayı müza
kere edeceğiz. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, 
müstacelen müzakeresine karar verdik, tercihan mü
zakeresine karar vermedik. Meselâ dördüncü madde 
vardır. 

REİS — Efendim, bunun müzakeresinin başka 
bir güne tehirini teklif ediyorlar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hayır efen
dim, başka bir gün müzakere edilsin demiyorum. 
Yalnız ruznameye alınsın. 

REİS — Efendim, ruznameye alındı; fakat müs
tacel ruznameye alınmadı. Şimdi de ruznamemizde 
bundan başka bir şey olmadığından Meclisi Âliye ar
za mecburum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
müstaceliyet kararı verildi fakat tercihen müzakeresi 
reye konmadı. Bendeniz müstaceliyetten şunu anlıyo
rum, bir defa müzakeresi lâzım gelecektir. Bunun 
tercihi hakkında bir karar olduğunu hatırlamıyorum. 

REİS — Efendim, teamülümüz şöyledir. Müsta
cel olanlar başta sıraya kondu. Gayrı müstacel olan
lar da sonuna konulur, binaenaleyh kanun lâyihası
nın müzakeresine başlıyoruz. 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Sivil etıbbanın hizmeti mecburesine ve 
etıbba, eczacı ve dişçilerin stajları hakkındaki kanun
lara tezyil edilmek üzere (1/745) numaralı kanun 
lâyihası ve Sıhhiye Encümeni mazbatası; 

REİS — Okuyoruz. 

Hükümetlin! eSlbaibı (mucibe mazbatası 
13 Mart 1340 tarihli Kanuna zeylolaralk dnftişar 

elden 13 Kânunuevvel 1340 tarih ve 531 ınuımıarailı Ka
nun mucibince 1339 senesiınlden iltiibaren eczacı ve 
kiişıçü mektebinden çıkan eczacı ve îdiîşçiHeninı hizmeti 
maksurelerine mukabil mülâzımı sani rütbesiyle ve 
ıbir sene müddetle İsıtanlbul müessesaltı askeriyesi>nde 
staja tabi tutulmaları icap etmektedir. Kanunda îs-
ıfianlbu! kaydının /bulunması her iiıkli mektebin Istan-
'bullda mevcudiyeti hasebiyle çıkacak talebelerin bu-
lundulkllan mahalle vazılfei asfceriyderini ifa maksa
dına mdbnildir., Halbuki daha evvel mektepten çı-
kjanalk memleketin muhtelif menaitıkına dağılmış ve 
vazifeli askeriyelerini ifa etmıemiiş bir çok eczacı ve 
Idişçi vardır.. !Bu kanun 'mucibince elyevm 'bir kısım 
eczacı ve dişçi İstanibul ımüessıesa'tına izam edilmek
tedir;. Bunların celp lolunması lâzımıgelen miktarı 
184 eczacı ve 83 idişçi iolup mumaileyhime 1342 se-
ınıesünıde çıkacaklar da zaim ediılince önümüzdeki sene 
içimde 286 leczacı ve 348 dişçi İstanbul müessesatı 
askeriyesinde staj görmeğe mecbur olacaktır., El-
yevım kısmen müracaat edenler için de kesafet nok-
'tali nazarından Gülhane ve Üçüncü Kolordu şikâyet 
etmektedir., Eczacıların fennî stajı esasen mektepte 
»olduğuna göre yalnız askerî hastanelerde vezalifi as-
ıkeriye görmeleri kalıyorki Ibu da her askeri hasta
nede kalbii'ldıir̂  Aynı zamanda ınulhltdliıf mevkidekıi 
askerî hasltahaneler, aslkerî eczacı mekifcelbinıin on 
Idört seneden Iberi kapalı (olması dilhetiyle ufak rüt-
ıbelli eczacıya pek muhtaçtır. Anadolu dahilimde 
dıağillmış olan mumaileyhiimin îsîtanlbui'a celbi hem 
Üşjleniniin «bozulmasına hem de (bir çok harcırah verdi-' 
mestei ve İstan'bul müessesatı ısıhhiyesiınlde lüzumsuz 
ve zararlı ıbir kesafet tevlildmii mucip olacaktır.' 
Dişçilerde aynı vaziyette olup hiç bir müessesemiz
de dişçi heyeti taılimiyesd ide yoktur., Marelaırz mü-
talâat sebebiyle kanundaki «İstanbul» kelimesinin 
(kaldırılması hakkında merbut kanunun taznimine 
ihtiyacı 'katı görüldüğünü arz eylerim efenidlüm. 

Sivil etıbbanın hizmeti mecburesi hakkındaki 8 Teş
rinisani sene 1339 ve etibba, eczacı ve dişçilerin staj
ları hakkındaki 12 Mart sene 1340 ve 3 i Kânunuevvel 

1340 tarihli kanunlara müzeyyei kanun lâyihası 

Madde 1. — Etilbbanın ıhıizmdfii meelburesıi hak
kındaki Ikanuna müzeyyei 438 numaraU Kanunun 
'birinci maddesinde münderiç «fetanlbul'ida» kdıimesi-
nıln haytariar, eczacı ve dliş talbipleri halkikınıdalki 531 
numaralı Kanuna şümulü yokitur. 

Maldde 2. — îşibu kanun tarihi neşrinden iıtiiiba-
ren meriyülioraldın 

MADDE 3, •— îşibu kamunun icrayı ahkâmına 
Müdafaa! Milliye, Maarif ve Sıhhiye Vekilleri me-
mundur. 

iBaşvekül 
İsmet 

Müdafaai MıillJlijye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Cemi 

Maliye Vekilli ' 
Hasan 

Nafaa Vekili 
Süleyman Sırrı 

.Ticareti Vekıii 
Ali Cenanı 

Adiye Veküii 
MahniuJtl Esat! 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekü 
Ddküor Teyfi'k Rüşjtü 

Maarif Vekâleti Vekilli 
Cemiil 

Ziraaf Vekü 
Mehmet Sabri 

. Sıhhiye ve Muaveneti 
îçtıiımaiye Vekâleti Vekil 

Süleyman Sırrı 

Riyaset Celileye 

Sivil eti'bbanın hizmetli medburesd1 hakkındaki 
8 Teşrinisani 1339 ve Etibba, eczacı ve dişçilerin staj
ları hakkındaki 13 Mart 1340, 13 Kanunuevvel 1340 
tarihli kanunlara tezyil edilmek üzere 'MüdafaaH Mil
liye Vekâflelti Celilesdnce tanzim ve İcra I Vekilleri He
yetinin 4 Teşrinisani 1341 tarihli içtimaında tasvip 
eidilen kanun lâyihası encütaenimıiızce de leidelmüza-
ikere ıbaytar, eczacı ve dişçilerin stajlarının îstan-
Ibullda Gülhane seririyatınıda veya Müdafaai M'Miye 
Vekâletinin münasip göreceği Gülhaneye mümasil 
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ilmî ıbk müessıesıeide sltaj mıülddeitlıerlnıi ikmal etmeleri: 
muvafıtk görülüp hükümetçe tanzim edilen ımıald'dfe 
de aynen kalbul cldilmiş ıctaakla toeraiyı ıtas'di'k Heye
ti Umumliyeye arz (olunur. 

Sıhhiye Encümeni Reıisıi Mazlhata Muharriri 
Sivas 

Örnen Şevki 

Kâıtiip 
Kayseri 

Haİlt 

Aza 
Denizli 

Kazamı Bey 
Hini dlmzadaı (bulunmadı 

Aza • 
Malaltya 

Hilmi 'Boy 

lısitıanlbu'l 
Halklkı Şinıasi 

Aza 
©olu 

Emirf Cemal 

Aza 
M 

Teyfıik 

Hini imzada bulunımıaidı 
REİS — Efendim, (kanunum Heyetti Unıuniityesi 

haldkınlda söz feteyen var mı? ı(Haiyır sesleri). Mad-
Idelere geçilmiesıinii kalbul eldanler 'lütfen 'el fealldırsın... 
Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul eldil-
mişjtiir. 

Sivil etıbbanın hizmeti mecburesi hakkındaki 8 Teş
rinisani 1339 ve etibba, eczacı ve dişçilerin stajları 
hakkındaki 13 Mart 1340 ve 13 Kânunuevvel 1340 

tarihlî kanuna müzeyyel kanun 
Makide 1. — EEilblbanm hizmetli meclbuırösi Ihlaık-

IkınıdalM kanuna müzeiyyell 43'8 numaralı kanunun 
Ibirinci mıaıddasıinide rnünlderliç «İsıtanibul'ıda» Ikeffim©-1 

înıin baytarlar, eczacı ive diş talbipleri hakkımdaki 
531 numaralı kanuna şümulü yoktur. 

REÎS — Birinci madde hakkınida söz isteyen 
var mı ef erildim? ı(Anlaımaıdık sesleri) 
. ABDULLAH IBEY (Tralbzion) — İzahat vehimler; 

Reispaşa. 

(SIHHİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİR DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (İstanbul) 
— Efenidim, 531 numaralı Kanıunlda, ^dişçiler, ecza
cılar Gülhanede ameliyat 'görecek, sltaj yapacaklar) 
ıdiıyor. Halbuki üç ısene biriktaliş hayli dişçi ve ec
zacı var, hepsi Gül'haneye geffcirilecelk olursa -ecza
cılar ve dişçiler için - iyer bulüoarnaıyaıoalk, Bina* 
enaleyh bulundukları mahalde Gülhaneye mümasil 
müessesalt varsa orada ameliyat ©örecekler ve tam
larda sitaj yapacaklardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu 
ışiımldli'ye kaidar çıkmışlar hakkında mı, ve bundan 
sonra çıkacak olanlar dahi buna dahil mi? 

DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA <fatıanlbul) — 
'Evet, onlar Ida yani çıkmış ve çıkacaklarda dıahikliir. 
Bazan hariçten geliyor, birçok masarifi müeddi 
oluyor. 

ISÜLEYMAN JSIRRl BEY (ıBozlök) — Kanunun 
yalnız numarasından 'bahsediyorsunuz. Halbuki 
kanunda tarih ıdlmıalk lâzım gelir., Niçin tarihin-
İden bahsetmediniz ide numarasından blahlsetlöioiz. Se-
ıbelbinii anlamak işitiyorum. , 

DOKTOR HAKKI SİNASİ PAŞA (flstoanlbul) — 
'SelhJiivtdir İTâve (elderıizj 

İSÜLEYMAN SIRRI BEY (iBoadk) — İlave edin-
de Ikanun ıdoğru (olsun, 

REÎS — Efenidim, buyurdukları 'gibi tariibinli 
yazarız. 

DOKTOR HAKKI SİNASİ iPAŞjA (îısfcaribui)— 
Müsaade buyurutoa bir şey arz edeceğini. Birin
ci Mecliste kanunlar içıin yalnız numara iie fflkltifıaı 
'olunması hakkında 'bir Ikıanar varmış. Onun için ta
rihi tyazıİimanırş (Öyle Ibiır ışıeıy yoktur sesleri). 

AHMET HAMDİ BEY (Bozolk) — Öyle Ibk şey 
yoktur.; Şimdiye kadar ıtahattıül ıtariJMietrüvüe yazıl-
mışltıır, 

REİS — Efendim, madde şu suretle itaıslhffis edile
cektir: 

«... Kanuna müzeyyel 13 Mart 1340 itarlih ve 
43ı8 numaralı Kanunun Ibirinci maddesinde mündıen 
Hiç «tsitanbul'da» UcieEm'öslinıjn baıybaırlar, eczacı ve 
(diş tabipleri hakkındaki 13 Kânunuevvel 1340 tarih 
ve 531 numaralı Kanuna şümulü yoktur.» 

Mıaidde hakkında baışlka söz istidyen yıok. Reyini -
ze arz eldilyorum. Kalbul edenler lültfen el kaldırsın...; 
Kalbul eltlmeyieınler el kaldırışın.,. Kalbul eidıilimiıştıir. 

Maldde 2. — İşbu kanun ıtarilhi neşri'niden lilflilbaren 
mer'iyüliiradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka-
'bul dfcmıeyerier el fcaldırlsınlıar,.. Kalbul e^Mşitıiır. 

Madde 3. — tşibu kanunun icraıyı alhlkâmına Mü-
'dafaai'i Milliye, M>aariif ve Sıihih'iye Vdk'ileri memur-
ıdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... 
Kabul etmeyenler el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Müstaceliyet vardır. Bir defa müza
kere olunmuştur. Kanun heyeti umumiyesini kabul 
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edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler el 
kaldırsınlar... Kanunun heyeti umumiyesi kabul edil
miştir. 

2. — Antalya Mebusu Ahmet Saki ve Giresun 
Mebusu Hakkı Tarık Beylerin; açıkta kalan mualli
me ve muallimlere tam maaş itası hakkında (2/196) 
numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye ve 
Maarif encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Okunacak. 
(Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası okun

du.) 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, asıl 

Maarif Encümeni mazbatasını okuyacaktınız. 
REİS — Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

en sondur. (Hayır sesleri). Buyrun Hakkı Tarık Bey. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası okundu, 
bu mazbata bizim teklifimizin reddini tazammun edi
yor. Halbuki teklif ondan sonra Maarif Encümenine 
gelmiştir. Maarif Encümeni teklifimizi birtakım ta
dilât ile kabul etmiştir. Binaenaleyh Maarif Encüme
ni mazbatasının okunması iktiza ederdi zannediyo
rum. Mamafih bendeniz Maarif Encümeninde bu
lunduğum için burada her iki noktayı arz edebile
ceğim: 

Teklifimizin esası şu idi : Bir orta tedrisat kanunu 
vardır. Bu kanun heyeti celilenizin çok itina ile vü
cuda getirdiği bir eserdir. Bunun bir maddesi, kendi 
şunu taksiri olmadığı halde açıkta kalan muallimler 
hakkındadır. Sunu taksiri olmayanlar deyince neyi 
kastediyoruz? Faraza bir kimse Fransızca muallimi
dir. Beşinci sınıfta ders okutmaktadır. Maarif Vekâ
letinin yahut merbut olduğu dairenin ittihaz ettiği 
bir kararla bu sınıftaki ders lağvedilmiştir veyahut 
şimdi olduğu gibi liselerin ilk sınıfları ilga edilmiştir. 
Birtakım muallimler vardır ki, bu ve buna mümasil 
sebeplerle açıkta kalırlar. Kendilerinin sunu taksin 
yoktur. Tamamiyle kendi sunu taksirlerinin haricin
deki sebeplerin şevkiyle açıkta kalmaya mahkûm olur
lar. Gerek orta tedrisat, gerek ilk tedrisatta böyle 
muallimler çoktur. Orta tedrisat kanunu böyle bir 
hadise karşısında bulunan orta tedrisat muallimlerinin 
hukukunu siyanet etmiştir ve demiştir ki; «Böyle bir 
hadise vukuunda sunu taksiri olmaksızın açıkta kalan 
muallime üç ay maaş tam olarak verilir.» Bittabi o 
muallimin üç ay zarfında maaşı verilecektir. Bir gün 
evvel tavzih edilmesi için şüphesiz ki, bu, bir teşvik 

(1) Zaptın sonuna merbuttur 

işi görecektir ve bir mecburiyet .tevlid^decektır. Fa
kat orta' tedrisat kanunundaki bu hükme bedel, ilk 
tedrisat kanununda böyle muallimler hakkında. hiç 
bir kelime yektur. Binaenaleyh bu suretle iki sınıf 
muallimler arasında bir ayrılık vücuda gelmiştir. Hal
buki orta tedrisatta vukuu kabul edilen bu hadise 
aynı suretle ilk tedrisatta da vaki olmaktadır. Birçok 
muallimler bu şekilde mağdur olmuşlardır. Bunun 
için biz orta tedrisat muallimlerinin haklarını bu şe
kilde siyanet eden orta tedrisat kanununun bu mad
desini aynen ilk tedrisat muallimlerine de tatbik ve 
teşmil etmek istedik. Teklifimiz bu esası mutazam-
mindir. Yalnız bizim teklifimiz doğrudan doğruya 
açıkta kaldıkları müddetçe maaşlarını tamamen al
maları merkezinde iken, Maarif Encümeni bunu ta
dil etmiştir. Bunu üç aya taksir etmiştir. Üç ay için
de maaşlarını tam almayı kabul etmiştir. Muallimler 
üç ay içinde kendilerine teklif edilen vazifeyi kabul 
etmedikleri takdirde uzun müddet haksız yere hiçbir 
vazife ifa etmeyerek para almalarını haksız bularak 
bir kayıt daha ilâve etmiştir. Bizim teklifimiz Heyeti 
Ceiileye o kayıt ile geliyor. O da şudur: Bu müddet 
zarfında maaşına mukabil vazifeleri kabul etmeyen
lerin maaşı kesilecektir. Binaenaleyh encümenin bu 
kaydı şüphesiz yerindedir ve biz de tabiatiyle aynen 
iştirak etmişizdir. Maddenin heyeti umumiyesini ka
bul ettiğiniz takdirde iki sınıf arasındaki haksızlık 
kalkacaktır ve muallimleri bilhassa meslekten soğutan 
avamilden birisi de bu suretle bertaraf edilmiş ola
caktır. Ümit ederim ki, Heyeti Celile aynen kabul 
eder. 

REİS — Her hangi bir kanunun veya bir teklifin 
reddini mutazammın bir teklif vaki olursa evvelâ 
o reye konur ve kabul edilirse müzakere bile açılmaz. 
Onun için ret teklifini, yani Muvazenei Maliye Encü
meninin mazbatasını okuttum. Onu evvelâ reye ko
yacağım. Çünkü reddi mutazammındır (Nasıl olur 
sesleri). Öyledir. Ret teklifleri daima diğerlerine ta
kaddüm eder. Ret teklifi kabul edilmezse Maarif En
cümeni mazbatası reye konacaktır. Ya kabul edilir, 
ya reddedilir veya tadil edilir taamül böyledir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Usul hak
kında söz isterim. Çünkü ret mazbatasını reye koyu
yorsunuz. 

REİS — Reye koymuyorum, müzakere olunacak
tır. Reye konulacağı zaman söylersiniz. Meclis başka 
türlü isterse öyle yaparız. ! 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Hakkı 
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Tarık Beyefendinin izah buyurdukları veçhile filha
kika Meclisi Âlinin muallimlerin himayesi arzusuyle 
geçen sene kabul buyurmuş olduğu orta tedrisat ka
nununun 17 nei maddesine böyle bir kelime ilâve et
miştik. Fakat bu seneki teklif, doğrudan doğruya Mu-
vazenei Umumiyeden maaş alan orta tedrisat mual
limlerini istihdaf etmiyor. İdarei hususiyeden maaş 
alan muallimleri ihtiva ediyor ki, bunlar da en çok 
ihtiyacı teşkil eden ve her tarafta aranan iptidai mu
allimlerdir. Encümenimiz hiç bir suretle varit telâkki 
edemedi ki, memleket bu kadar ihtiyaç içinde iken 
iptidai muallimleri uzun müddet vazifeden hariç kal
mış olsun. 

Mamafih dbtı'daî muaîiini'lerinden muvazeneli 'imııı-
miyteye taallûk elen ikıısıim ımiallüımu aileni olduğu veç
hile yalnıız leylî ibtidaılenden ihanet kalmıştır. Bun
ların unluktan o kadar fazla değildir. Daha ziyade ida
rei hususiyeflier taallûku noktalı nazarından, meselenin 
hin kere de Dahi'!'.'ye Encümeni 'tarafından tetiklik edil
mesi münasip olur. Keyfiyeti Heyeti âliyenize arz 
ödüyoruz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendilim, 
demin arz etmeyi unutmuşum. Muvazenai Maliye En
cümeninin istinat ettiği en .'büyük, en esaslı sebebi 
mucip bu ildi. «O kadar çok ilk tedrisat hocasına ih
tiyacımız vardır ki, ilk tedrisat hocalarının açıkta kal
malarımı bizim havsalamız almaz» diyorlar. Halbuki 
takdir buy un ur sunuz iki ilk tedrisattan ne kadar hoca
ya ihtiyaç varsa orta tedrisatda da o kadar hocaya 
ihtiyaç vardın. (Bugün herhangi hir orta tedrisat ımd'c-
tebine göz gezdirecek olursanız 3, 5, 7, muallim var
dır. Bunlara da hoca bulaımıaimıalktayız. Bizde hoca 
bolluğu oiMiuğu hallide işıtıe hu kabil kuiyut neticesin-
diendir ki, hocalar hu meısleiklıen soğulmuş. İlık tedrisat 
da da ıbu gibi mani kuyudatı bertaraf ©delim, hocaları 
mesleğe 'bağlıyalım). Muvazenai Maliye Encümeni; 
mademki on 'beş hocadan ibaret imiş, niçin bu telk-
illilfi kalbul etmökten istinkâf etmiştir? Onun içıin he
yeti umurniyenin aynen kabulünü rica .edenini (Da
hiliye enıcülmeni is'lliyor şasileri.) 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ MÜNİR BEY (İzmir) — Encümene istiyoruz 
efendini. 

REİS — Mazbata Dahiliye encümenden mi gel-
mistir? 

MÜNİR BEY (İzmir) — Hayır, taallukundan do
layı istiyoruz. 

REİS — Meclisi Âli karar vermedikçe alamazsı
nız. Takrir verirsiniz, Heyeti Umumiyeye arz ederim; 
'kanar verirlerse o zaman alabilirsiniz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri Şa
kır Beyefendinin beyanatından şunu anlıyorum ki; 
Muvazenai Malliiıye Encülmıani esas itibariyle buna mu
halif değil iken bazı fcuyut itibariyle ilik tedrisat mu-
alimleri hakkımda orta tedrisat muallimlerinin müs-
tafit olduğu maddenin tatbiki aihetline gitmemiş. Mu
vazene! Maliye Encümeni namına 'beyanatta bulunan 
(muhterem arkadaşımız buyurdular iki ilik tedrisat mu
allimle; ine ihtiyaç o derecededir iki 'bunların açıkta 
kalması varit değildir ki 'bunun için yeniden kamun 
yapmak lâzım olsun. 

Efendim:, gerek müktarı az olsun, gerek çok olsun. 
ibu varittir. Çünkü gelen mektuplar vesaire ile anlı
yoruz, Açıkta hir Hakim lilık tedrisat mualimlerıi var
dır ki sunu taksirleri olmadığı hailde suverıi muhtelife 
iîe açıkta kalmıştır. Bu muallimlere ihtlyacıımız fev
kalâdedir. Beyefendiler, fakat tasavvur buyurumuz ki 
ilik tedrisat muıaillimlerinıin maaşı 600 - 800 nihayet 
1 000 kuruştur.' Böyle bir zavallının sunu taksiri ol
madan açıkta kaldığı müddet hir ay dahi olması bir 
aıy zarfında çekeceği sefaleti düşününüz beyaferıdi-
ler, sunu taksini yok iken açıkta kalınsa bunlar ne 
yaıpaoalktır? !Bir yere yanlaşacak, fakat bunların al
dığı, bir ay zarifında zaten 800 kuruştur; bunu da al
mazsa ne olaidalktır? MuaiİSİmlere olan ihtiyacımız 
arz etmeye lüzum görmüyorum. Onun için ilk ted
risat muallimlerini' n şu suretle gadrine Meclisi Âli 
katiyen razı .değildir. Binaenaleyh bunların miktarı 
zaten pelk azdır, maaşları da azdır. Lütfen bunun 
Ikalbuliü suretiyle - velevlki az müddet için olsun -
kendilerine çok muhtaç olduğumuz biçare mualftnı-
leni sefalette bırakmamanızı bilhassa rica ©derim. 

REİS —• Efendiim, Dahi İÜ ye encümeninden bir 
tekrir vardır. Esas müzakereye ait bir talkı irdir, onu 
ok utup reye koyacağım: 

Riıyaselü Celilaye 

Mevzuu bahis kanunun idarei hususiyelere taallû
ku hasebiyle Dahiliye enciümeninıe havalisini teklif 
eylerim. 7 . M . 1341 

Dahiliye Encümeni Mazbata Muharriri 
İzmir Mebusu 
Ahmet Münir 

(Kabul, ret sedaları) 

REİS — Efendim, takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler al kaldırsın.. Takrir ka
bul edilmiştir. Dahiliye Encümenine veriyoruz. 
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Efendim, ruznamemizin beşinci maddesini ihtiva 
eden kanun henüz tabı ve tevzi edilmediği için mü
zakeresine bağlayamayacağız. 'Muvazenei Umumiye-
ye Kanununun 41 nci maddesine ait bir tefsir vardır. 
Onu müzakere edeceğiz. 

3. — 1341 senesi Muvazenei Umumiyeye Kanunu
nun kırk birinci maddesinin son fıkrasının tefsirine 
dair (3/499) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası : (1) 

REİS — Okunacak. 
'(Tefeıir fıkrası okundu). 
AHMET HAMıDÎ BEY (Bozok) — Efendim, 'bu 

mıaıddenıin tefsirinin müzakeresi vesilesiyle, Maliye 
Vekâletiniiın nazarı dıilklkaıtinıi celp edecek maruzatta 
bulunacağım. Müıtekaüit ve eytam ve eraimıilden yüz )ku-
iruşa kadar ve dıaiha dun maaşı olanların on sendûk 
maaşları defaten verilec'elkıti. Bu; her tarafa (ilân edildi, 
Bundan 'alttı ay evvel mlüteılöait, eytam ve eraımiilkı 
maaşları kat ©dlidıi. Dediler İki, <size cm senelik maaş
larınızı ıhıelp birden vereceğiz ve bumdan sonra siizıe 
maaş vermeyeceğiz. Altı aydıır ne on senettik maaşla
rını veriyorlar ve ne ds lişlayen maaşlarımı veriyorlar. 

Bu eytam ve eramii perişan, ve sefil bir halde 
mal memurlarının kapıları önünde sürünüyorlar. 
Ne paraları veriliyor, ne de maaşları, bunların ya on 
senelik paralarımı versinler veya verimeyecekse eski-
si gibi bunların üç ayda (bir maaşlarını versinler. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Efendim «başka söz isteyen yok. Fıkrai tefsiriye-
tyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
'kaldırsın. Kabul etmeyenfer el kalıdıırsın. Kabul 
edilmiştir.: 

4. — 1341 senesi Hariciye Vekâleti bütçesinin 
187 nci faslına 100 000 lira tahsisatı munzama ilâ-

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

vesine dair (1/759) numaralı kanun lâyifıası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni Mazbatası (1) j 

REİS — Kanun Heyeti Umumiyesi ^kkmıda söz 
isteyen var mı? (Yok sesleri). Kamunun j heyeti umu
miyesi hakkımda söz isteyen yoktur. Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen ©1 kaldırsın;.. Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir; 

Hariciye Vekâleti 1341 senesi Bütçesine tahsisatı 
munzamma itasına dair Kanun 

Madde 1. — 1341 senesi Hariciye Bütçesinin (187) 
nci «Beynelmilel müessesat ve kongrelere; iştirak ede
cek murahhas ve memurin ücurat ve masarifi» faslı
na 100 000 liıra tahsisatı munzamma olarak ilâve edil
miştir. 

RBÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri' tarihlimden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kalldırsın. Kabul edilmişıtir. 

Madde 3. — İşbu kanunum icrasına j Maliye Ve
kili Memurdur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — hariciye Ve
kili de istemez mi? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY I (Çatalca) — 
Efendim, bütçenin tatbikine Maliye VejkM -memur
dur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler öl kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kajbul edilmiş-
'tiır. Kanunun Heyeti Umumiyesini tayibi esami ile 
reyinize vaz ediyorum. Lütfen reylerimizi istimal bu
yurunuz. 

Efendim celsei hafiye hakkında onlbejş imzalı bir 
ıtakirir vardır. Samimin locaları tahliye buyurma
larını rica ederim. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
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İKİNCİ CELSE 
Hafidir 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 4,30 

REİS — Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van,) Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Demin re
ye koyduğumuz Hariciye Vekâleti 1341 senesi büt
çesine tahsisatı munızama itaısıma dair kanunun ne-
ticei arasını arz ediyorum. Reye iştirak eden azanın 

aidedi (152) diır. (150) kabul, (2) ret rey vardır. Bi
naenaleyh kanun (150) reyle kabul edilrnıişıfcir. 

Çarşamba günü öğleden sonra saat ikide içtima 
etmek üzere celseyi tadil ediyorum efendim. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 4,40 
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Hariciye Vekâleti 1341 senesi bütçesinin tahsisatı munzamma itasına dair Kanun 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 

AFYON KARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi R 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B, 
Dr. Emin Cemal B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler 

Müstenkifler : 

152 

150 

2 

0 

(Kabul edenler) 

Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Hafız Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 

Tahir B. 
GÜMÜŞANE 

Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

A HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Fuat B. 

KOCAELİ 
İbrahim B, 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. * 
Eyüp Sabri B. 
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Fuat B, 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 

Ali Rıza B. _ 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubckir Hazım B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
ismail B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

Kemai B. 
SİİRT 

Halil Hulki B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B-
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

Hakkı B. 
VAN 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

(Reddedenler) 

ERGANİ 
İhsan B. 

İSTANBUL 
İsmail Canbulat B. 
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AÇIKTA KALAN MUALLİME VE MUALLİMLERE TAM MAAŞ İTASI HAKKINDA 
MEBUSU AHMET SAKİ VE GİRESUN MEBUSU 

Rt (2/196) VE MUVAZENE! MALİYE VE 

Riyaisetei Celileye 
'Kahraman millet ve ordumuzun esari besa-

let ve hamaseti olmak üzere ihraz ettiğimiz zaferin 
semeratı mesudesini iktitaf için devlet müassesat ve 
teşkilâtımızın sapam esaslara ibtina etmesi lâzıîme-
denıdir. Bu gayeyi istihdaf eden necip milletimizin 
temini terekki ve tââlisi için muıkıtezi kanunları vaz 
ve tedvin hususunda pek büyük alâkalar gösteren 
Meclisi Âli, irfan müessesatiımızın her türlü teced-
düdatı mazhariyetini muhbei amal ittihaz etmiş ve 
maarif siyasetinde âzami derecede fedakârlık ihtiyarı 
lüzumunu takdir ve bu sahada Maarif Vekâletince 
vukubulan teşebbüsatı terekkiperveranayi tasvip ve 
tasdik suretiyle bir mihrabı teceddüd olduğunu is
pat eylemiştir. İrfan ordusunu yetiştiren muallimle-
ırin mesleki talime raptı ikalb etmeleri mutlaka ken
di hayatı hususiyelerinde maişet endişesinden veya 
idarî teşkilât dolayisiyle açıkta kalmak korkusundan 
masun bulunmalarıyle mümkündür. 

Muallimlerin ğailei maişetten kurtulmaları, müm
kün mertebe refash ile temini hayat edebilmeleri hu-
susatı bütçeye ve mesleklerinde terfi ve terakkileri 
keyfiyeti de Devletçe memurin hakkında vazı labüt 
olan umumi memurin kanununa ve bilhassa bu sa
hada Maarif Vekâleti tarafından tanzimi bir vecibe 
'halini alan mualMmin kanununa taallûk ediyor. An
cak bu umumi ve hususi kanunlar Meclisi Âlice vaz 
ve tedvin edilinceye kadar teşkilât dolayisiyle açık
ta kalan ve hiç bir suretle vazifelerinde tekâsül veya 
.noksanları görülmeyen alelumum muallimlerin hali 
sefalete giriftar olmaları Meclisi Âlice tecviz edil
meyecek bir gadirdir. 

Ahiren teşkilât dolayisiyle açıkta kalan erkân, 
ümera, zabıtan memurin ve mensubini askeriye hak
kında Meclisi Âlice müzakere ve tasdik buyurülan 
kanun ile ciheti askeriyede irfan ordusunu yetiştir
mek gibi pek mukaddes bir vazife deruhte etmiş 
olan alelumum muallimlerin teşkilât neticesi olarak 
açıkta kalmalarından dolayı mağdur edilmemelerini 
teminen berveçhizîr teklifi kanuninin meclise arzını 
istirham ederiz. 

Antalya Giresun 
Ahmet Saki Hakkı Tarik 

ANTALYA 
TEKLİFLE-HAKKI TARIK BEYLERİN KANUN 

MAARlF ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye I 

Teşkilât dolayisiyle açıkta kalan n^uallime ve 
muallimlere tam maaş itası hakkımda •/^italya Me
busu Ahmet Saki ve Giresun Mebusu Hakkı Tarık 
Beylerin 17 . 10 . 1339 tarihimde verile^. teklifi ka
nunileri encümenimizce ledelmutalaa te|difi kanuni 
esas itibariyle şayanı müzakere görülnjîuş olmakla 
heyeti umumiyeye takdimine karar verildi 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Tokat Antalya 

Emin Ahmet) Saki 
Kâtip 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celiıeye 

Teşkilât dolayisiyle açıkta kalan muallime ve 
muallimlere tam maaş itası hakkındaki ıtsaklifi kanuni 
lâyiha encümeni mazbatasiyle birlikte mütalaa edildi. 

Orta tetrisat muallimlerinin sunu takjsiıri olmaksı
zın açıkta kalanlarım nihayet üç ay zarfında tavzif 
olunması ve bu müddet zarfımda maaşlarinın tahsisa
tı fevkalâdeleriyle birlikte tam olarak verilmesi orta 
tetrisat kanununun onyadinoi maddesi iahkâmı ikti
zasından olmakla beraber ilk tetrisat ramllemelerine 
her tarafta ihtiyaç mevcut olup bu gibiler daima aran-
malkta ve itibar ile bunların açıkta kalmaları gayrî 
melhuz bulunmakta olduğu ve yüksek tetrisat ifa
sına muktedir olanlarım dahi malumatlarından isti
fade olunmak üzere her zaman maruızıjı tteklifat ol
maları tabiî bulunduğu cihetle iktisabı kanuniyetine 
lüzum görülmeyen işbu teklifi kanuni lâyihasının 
havalesi mucibince Maarif Encümienine tevdi edil
mek üzere Riyaseti Celileye takdimi takarrür etti. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Niğde 
Galip 

Mazbata 
Muharriri 
Çatalca 

S f̂cir 
Ajza 

Ertıığrul 
Fikret 
Aza. 

İsparta 
Mükjerrem 



Aza Aza 
İstanbul Diyarbekir 
Ali Rıza Şeref 

Aza Aza 
Zonguldak Konya 

Ragıp Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Mıitıhat 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celiileye 

Teşkilât »dolayiısiyle açılkta kalan ve vazife ifası-
ına müheyya olan muallimlerin açılkta bulundukları 
mıüddetçe (tam maaş almaları hakkındaki Antalya 
Mebusu Ahmet Saki ve Giresun Mebusu Halkla Ta-
ırılk Beylerin teklifi ıkanuriisıi ile lâyiha ve Muvazene! 
Maliye Encümenlerinin mazbataları mütalaa olundu. 

Sunu taksiri olmaksızın açıkta kalan orta tetri-
salt muallimlerinin nihayet üç ayda vazifeye yerleşti
rilmesi ve bu müddet zarfında maaşlarının tam ola
rak verilmesi orta tetrisat kanununun 17 nci madde
si icabından iken Muvazenei Maliye Encümeni maz
batasında ilk tetrisat muallimlerine her tarafça ikti-
yaç oılmalk dolayıisiyle açılkta kalmalarınım gayrı mel-
ihuz olduğu ve binaenaleyh 'teklifin iktisabı "kanuni-
yet etmesine lüzum olmadığı derımayaın edilmekte 
ise de mesele berakis olup teşkilât sebebiyle ilk tedri
sat muallimlerinden de açılkta (kalanlar mevcuttur. 
Derecesi ne olursa olsun muallimlerin siyyan ahkâ
ma tabi olması lazımeden olduğu gibi her iki sınıf 
muallimlere ihtiyaç dahi müsavi derecede bulunmuş
tur, Bu esbabtan dolayı Muvazenei Maliye Encü
meninin mütalaası gayrı varit görülmüş ve ilk tedri
sat muallimlerinin de açikfca kaldıkları üç ay zarfın

da tam maaş almasına dair enoürnenimizce tadilen 
tanzim kılınan merbut teklifi kanuni heyeti umumiye -
ye arz edilmek üzere takdim edilmiştir. 1 . 12 . 1341 

Reis 
Biga 

Samih Rıfat 
Kâtip 

Af yon Karahisar 
İzzet Ulvi 

Aza 
Giresun 

Hakkı Tank 

Mazbata 
Muharriri 
Bulunmadı 

Aza 
Urfa 
Refet 
Aza 

Çankırı 
Talat 

Antalya Mebusu Ahmet Şa<ki ve Giresun Mebu
su Hakkı Tarık Beylerim teklifi kanunisi 

Madde 1. — Teşkilât dolayisiyle açılkta kalan 
ve vazifeye müheyya olup hiç bir suretle vazifelerin
de tekâsül veya noksanları görülmeyen muallime ve 
muallimler açııkta kaldıkları müddetçe maaşlarını 
tamamen alırlar. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden meri
dir, 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maarif ve 
Maliye Vekâletleri memurdur. 

Giresun Antalya 
Hakkı Tarık Ahmet Saki 

Maarif Encümeninin tadili: 
Madde 1. — Sunu taksiri olmaksızın açıkta kalan 

ilk tetrisat muallim ve muallim muavinleri nihayet üç 
ay zarfında tavzif olunur ve maaşları matahsisat 
tam olarak verilir. Bu müddet zarfında maaşına mua
dil olarak teklif edilen vazifeyi kabul etmeyenlerin 
maaşları kesilir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdik. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maarif ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. 
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1341 SENESİ MUVAZENE! UMUMİYE K A N U N U N U N KIRK BİRİNCİ MADDESİNİN SON FIK
RASININ TEFSİRİNE DAİR (3/499) NUMARALI BAŞVEKÂLET TEZKERESİ VE MUVAZENEİ 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemli Mahsus Müdüriyeti 
6/5446 

18 Teşrinisani 1341 

•Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesin-e 
Mütekaidin ve eytam ve era-milden yüz kuruş ve 

daha dûn maaş alanlara on senelik maaşlarının defa
ten tesviyesiyle alâkalarının katı hakkında senei ba-
liye ve Muvazene i Umumiye Kanununda mundar iç 
Ikrnk 'birinci maddenin son fıkrasının tefsirine dair 
Maliye Velkâleti Celilesiinden mevrud 7 Teşrinisani 
1341 tarih ve muhasisesatı zatiye 18399/29 numaralı 
tezkerenin musaddak -sürati leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticenin işarına müsaade 
buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye Vekâleti 
Muhassesatı Zatiye Müdüriyeti 

Numara: 18399/29 

Esbabı Mucibe 
Mütekaidin ve eytam ve eramilden yüz kuruş ve 

•daha dûn maaş 'isabet edenlere on senelik maaşları 
miktarı ijiağl'iğinin defaten tediyesliyle alâkalarının ka
tına dair olan senei hallye Muvazenei Umumiye Ka
nununun 41 nci maddesinin fıikrai ahiresinde - evlâdı 
zülkûr ve ünasdan tahsilde bulunan bikes ve muhta-
cin haklarında bu maddemin tatbik olunmayacağı -
muharre bulunduğu oihetle tahsilde 'bulunan evlâdı 
zülkûr ve ünasa ımuhasses ve yüz kuruştan noksan 
maaşatın diğer maaşatı muhassasa misillû devamı te
diyesi -icap eylemekte ise de tahsili ibtidaî mecburi 
olmasına ve kanunu mezlkûrdaki tahsil ikaydı marnu-
rini. Mülkiye Tekaüt Kanununun 19 ncu maddesinin 
fi kari ahiresl mucibince tahsili âlide bulunanlara ait 
olması tabiî olduğu halde bu cihet tasrih edilmemiş 
bulunmasına binaen bu babta tefsiren bir 'karar itti
haz buyurulması hususunda Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine işarına 'müsaade buyrulması arz 
olunur efendim. 

7 Teşrinisani 1341 

Maliye Vekili 
Hasan 

Muvazenei Maliye Encümeni 
56 

21 . 11 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Mütekaidin ve eytam ve eramilden yüz kuruş ve 
daha dûn 'maaş alanların on senelik maaşlarının de
faten tesviyesiyle alâkadarlarının Ikatı hâkki'nda 1341 
senesi Muvazeneli Umumiye Kanununun tek birinci 
maddesıinin fükrai ahiresiinde (evlâdı zülkûr ve ünas-
tan tahsilde bulunan bikes ve 'mohtacîn haklarında 
bu maddenin tatbik olunmayacağı) muharrer bulun
duğu cihetle tahsilde bulunan zülkûr ve ünasa bu rmi-
ıSİUû maaşatın devamı tediyesi İcap eylemekte ise de 
tahsili iibtidaî mecburi olmasına binaen fükrai mez-
ikûredeki tahsil kaydının Memurini mülkiye tekaüt 
kanundaki 19 ncu maddemin fükrai ahi resi mucibin
ce tahsili âlide 'bulunanlara a t olması tabiî görül
düğü ve ancak bu bapta bir sarahati kanuniye mev
cut olmadığı beyaniyle fıikrai mezkûri manasının tef
siren tayini hakkında Maliye Vekâletinin aşarine at
fen Başvekâletten vürut eden 18 Teşrinisani 1341 ta
rihli ve 6/5446 numaralı tezkere ve melfufu Encüme
nimize havale buyuruilrnalkia tetiklik ve müzakere olun
du. Tefsiri talep olunan fıkradaki tahsil ikaydı muıt-
la!k olarak mezkûr ve binaen aleyh: tahsili âliye de 
şamil görüldüğünden tanzim kılınan fıkrai tesiriye 
Heyeti Umumiiyertin tasvlbi'ne arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisli 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 
Kâzım 

Mazbata Muharriri namına 
İsparta 

Mjükerrem 

: Aza 
[ Sivas 
; Rasinı 

Aza 
Giresun 

Kâzım 

Aza 
Niğde 
.Galip 



Fıkrai Tevsiriye 
Mütekait ve eytam ve eramdlden yüz kuruş ve 

'daha dûn maaş alanların on seneBk maaşlarının de
faten tesviyesi halklarında olup 1341 senesi Muva-

zenei Umumiye Kanununun 41 nci maddesinde mu
harrer olan (züıkûr ve ünastan tahsiilde bulundukları 
tebeyyün eden) fıkrasındaki tahsil (kaydı tahsili âliye 
dahi şamildir. 

/ 
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1341 SENESİ HARİCİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN 187 NCİ FASLINA 100 000 LİRA TAHSİSATI 
MUNZAMMA İLÂVESİNE DAİR 1/759 NUMARALI BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT KANUN LÂYİ-

HASI VE MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

28.11.1341 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus 

LMüdiriyeti 
6/5606 

Büyük 'Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hariciye Vekâleti ısenei hali ye bütçesinin 187 n d 
«Beynelmilel müessesat ve kongrelere iştirak edecek 
memurin masarifi» faslına tahsisatı munzamıma ilâ
vesi hakkında Maliye Vekâleti Celilesinee tanzim 
olunan ve İcra VeMılerii Heyetinin 28 Teşrinisani 1341 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip edilen kanun lâyihası ile esbabı mudbeyi havi 
vekâleti 'müşarünileyhanın 26 Teşrinisani 1341 tarih 
•ve" Muhasebei Umumiye Müdiriyetti 23654 numaralı 
tezkeresinin musaddak sureti lef fen takdim olunmuş
tur. 

ıMıiktezasının ifasına müsaade buyrulmasını rica 
ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
'Başvekâleti Celile Canibi Samisine: Bazı devairin 

1341 senesi bütçelerine mevzu tahsisatın ademi kifa-
yesi hasebiyle sene gayesine kadar sarfına lüzumu 
Ika'ti görülen tahsisatı munzamhıa ile fasıllar arasında 
münakale icrasına dair tanzim ve 18.11 .1341 tarih 
ive 23435/81 numaralı tezkere ile takdim olunan lâyı-
ıhai kanuniye ile Hariciye bütçesinin 187 nci (beynel
mileli müessesat ve kongrelere iştirak edecek memu
rin masarifi) faslına yüz bin lira tahsisat talep ve tek
lif edilmişti. Hariciye Vekâleti Celiesind'en bu kere 
alınan tezkerede ilcaatı siyasiye dolayısiyle mezkûr 
tahsisata müstacelen lüzum hasıl olduğundan bahisle 
ayrıca ve müstacelen teklifi işar kılınmaktadır. Key
fiyet nezdi devletlerince de tensip buyurulduğu tak
dirde bu babta tanzim ve leffen takdim kılınan mad-
dei kanuniyenin Meclisi Âliye arzına müretteb mua
melenin ifasına müsaade buyrulması maruzdur. Ol 
babta ferman. 

26 . 11 . 1341 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

'Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
iRiyaseti Celileye 

Hariciye Vekâleti senei haliye bütçesinin 187 nci 
« Beynelmilel müessesat ve kongrelere iştirak edecek 
memurin masarifi» faslına 100 000 lira tahsisatı mun
zamına itasına dair Başvekâletten gönderilip Encü
menimize havale buyrulan lâyihai kanuniye Maliye 
Vekili Hasan Beyin huzuriyle müzakere ve tetkik 
olundu, ilcaatı siyasiye dolayısiyle mezkûr tahsisata 
lüzumu kati hasıl olduğu tebbüyyün etmiş olmakla 
encÜmenimizce kabul edilen lâyihai kanuniye berayı 
tasdik Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Hükümetin teklifi 
Kanun Lâyihası 

Madde 1. — 1341 senesi Hariciye bütçesinin 187 
nci beynelmilel müessesat ve kongrelere iştirak ede
cek memurin ücurat ve masarifi faslına yüz bin lira 
tahsisatı munzamma ilâve olunmuştur. 

'Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülieradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

28 Teşrihisani 1341 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep Hastadır. 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Cemil Doktor Teyfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü Refijc 
Nafaaa Vekili Ziraat Vekâleti Vekili 

Hastadır. Cemjl 
Ticaret Vekili 

Hini imzada bulunamadı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
'Refik 

Muvazenei Maliye Encümeni tadili: 
1341 senesi Hariciye Vekâleti bütçesine tahsisatı 

munzamıma itasına dair Kanun 
Birinci madde — 1341 senesi Haridye bütçesinin 

187 nci «Beynelmilel müessesat ve kongrelere iştirak 
edecek murahhas ve 'memurin ücurat vte masarifi» 
faslına 100 000 lira tahsisatı munzamma olarak ilâve 
edilmiştir. 

i 
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İlkindi madde — İsjbu 'kanun neşri tariflinden mu-

telberdıir^ 
Üçündü madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 

VdkiıM memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalık 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şak ir 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
İsparta 

Mü İter rem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza; 
Di yarbek ir 

• Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri Bey 
fini imzada bulunamadı 

Aza 
Niğde 
Galip 
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