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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek bazı encüinen

lerdeki münhallere aza intihabı için rey toplandıktan 
sonra belediye kanununun 83 üncü maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkındaki lâyiha ikinci defa olarak müzakere ve 
kabul edildi, thtiyat zabitleri ve askerî memurları hak
kındaki kanunun dördüncü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair olan lâyihanın dahi birinci müzakeresi icra ve rey

lerin tasnifine kadar celse tatil olundu. 
ikinci celse 

Refet Bey tarafından açılarak intihap neticesi tebliğ 
olunduktan sonra perşembe günü toplanılmak üzere cel
se tatil edildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Yozgat 

Refet Ziya Gevher Avni Doğan 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi deniz büt

çesinde 230 700 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine). 

Tezkereler 

Mazbatalar 
3 — Seyrisefain idaresinin 1927 senesine ait muta

bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/122 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Seyri
sefain idaresinin 1927 senesi hesabı katisi hakkında 1/64 

Afyon Karahisarlı Hüseyinoglu Memet çavuşun j numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye encümenine). 

mazbatası (Ruznameye), 

B Î R Î N C I C 1 L S I 
Açılma saati: 14,10 

Reis — Hasan B. 

Kâtipler : Avni Doğan B. ( YOZGAT), Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 

1 — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, İstan
bul hazinei evrakında mevcut iken bir Bulgar a satı
lan tarihî bazı evrakın iadesi için müfettişlerce yapı
lan tahkikat raporunun ne safhaya dahil olduğuna 
dair sualine Maliye vekili M. Abdülhalik Beyin şi
fahî cevabı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 
YÜKSEK REİSLİĞİNE 

İstanbul hazinei evrakındaki tarihî bazı evra
kın okkalarla bir Bulgara satıldığı ve bunlardan 
bir miktarının çuvallar içinde Bulgaristana gönde
rildiği haberi üzerine Maliye vekâletinden sordu
ğum sual üzerine vekil Abdülhalik Bey 6-VI-1931 
tarihli celsede verdiği cevapta : 

1 — Maliye müfettişlerine havale edilen tah
kikatın henüz bitmediğini, 

2 — Bulgaristana gönderilen evrakın iadesi ka
bil olduğunu, 

3 — Bu vaka üzerine evrakı alanların iade et
mek üzere kendilerine müracaat ettiklerini ve ta
raflarından aynen iadesi istenildiğini bildirmişler

di. Şimdi de atideki suallere şifahî cevap verilme
sini Maliye vekilinden rica ederim: 

1 — Müfettişlerin tahkikat raporu ne netice 
vermiştir? 

2 — ladesi kabil olduğu temin edilen bu evrak 
filhakika tamamen iade edilmiş midir? İadeden 
sonra bir tasnif yapdarak bunlar içinde işe yarı-
van vesikalar bulunmuş mudur? 

27 - II - 1932 
Refik Şevket 

Manisa 
Reis — Maliye vekili Beyefendi buradadır, ce

vap verecekler. 
Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 

— Efendim, heyeti teftişiyece yapılan tahkikat ik
mal edilmiştir. Evrakı Şûrayi devlettedir. Vazife
lerini hakkile ifa etmiyen memurlar hakkında mu
amele yapılmak üzere evrak Şûrayi devlete takdim 
edilmiştir. Şûrayi devletçe tetkik edilecek ve veri
lecek karar dairesinde muamele yapdacaktır. 

Bulgaristandaki evraktan 53 çuval derummda-
ki evrak, oradaki sefaretimize teslim edilmiştir. 

3 2 •-



İ : 28 10-3-1032 C : 1 
tstanbula nakledilmesi için tahsisat; ta verilmiştir. 
Bu çuvallar içindeki evrak açılmadığı için içinde 
işe yarayıp yaramıyan olup olmadığı hakkında ma
lûmatımız yoktur, tstanbula geldiği zaman açıla
cak ve orada tetkik edilecektir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, mevzu-
bahs edilen ve millî tarihimize taallûk eden bu işin 
katî neticesine vâsıl olunduğundan dolayı elbette 
bir zevki millî ve vicdan duyuyoruz. Onun içindir 
ki, bu işin takip ve intacı hususunda gösterdiği 
himmetten dolayı Maliye vekili Beyefendi arkada
şımıza müteşekkirim. Yalnız bidayette kendilerinin 
vermiş oldukları izahat esnasında bu işte muhalifi 
kanun bir vaziyet görmediklerini, müzayede ve 
münakaşa kanununa muvafık hareket edildiğini 
söylemiş iken, vuku bulan teftişat neticesinde bazı 
memurların ihmal ve terahisi görülmüş olması bu 
gibi hâdisatta netice alınmadan müsbet veya menfi 
bir söz söylemiş olmanın bazan neticelerle çarpı
şacağına güzel bir misal teşkil eder. Bu adamların 
filhakika bu gibi vazifelerinde ihmalleri görülmüş 
ise mesuliyetlerini istemek tabiî ve vazifemizdir. 
Evrakın Şûrayi devlete gönderildiğine göre ken
dileri bidayette lüzumu muhakeme kararı amlış 
mevkiinde kalıyorlar, tnşaallah bu husustaki ma
lûmatı itmam eden diğer malûmatı bendeniz sorma
dan Maliye vekili Beyefendi kendileri izah eder
ler. Bu vesile ile 53 çuvaldan bahsettiler. Aceba 
bu evrakın mecmuu 53 çuval mıdır? Yani hakika
ten iade olunan miktar bizim tarafımızdan bilmü-
zayede satılan miktarın ta kendisi midir? Yoksa 
endişe ettiğimiz; bu evrakın içinde şu veya bu 
maksatla bizim için asıl lâzım olanlar alındıktan 

1 — ihtiyat zabitleri ve askerî memurları hak-\ 
kındaki kanunun 7 inci maddesi ilk fıkrasının ta
diline dair 1/225 numaralı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası Fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanu
nunun 7 inci maddesi ilk fıkrasının tadiline dair 

kanun 
MADDE 1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve 

askerî memurları kanununun yedinci maddesinin 
ilk fıkrası aşağıda yazıldığı şekilde tadil edilmiş
t i r : 

( Üçüncü maddede yazılı hizmetler esnasında 
talim ve tahsil devrelerinden her hangi birine ka
nunî bir mazerete müstenit olarak üçte birinden 
fazla bir müddet devam edemiyenler terhis edile

l i 1 68 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

sonra iade edilmiş olması ihtimalidir. Bu hususta 
lâzımgelen dikkat ve teyakkuzu göstereceklerine 
eminiz. Bu münasebetle şunu da hatırlatmak iste
rim ki, milletin • irfanına taallûk eden ve millet 
tarihile alâkadar olan bu işler, Maliyeden ziyade 
Maarif vekâleti meselesidir. Bu evrakı Maarif ve
kâleti tedevvür etmelidir. Bu işte Maliyeyi alâka
dar eden nokta, yalnız evrakın nakliyesini ve sair 
masarifini temin etmektir. Evrak, kıymeti tarihiye 
ve emri muhafaza cihetinden tamamile Maarif ve
kâletini alâkadar eder. Bunu bilvesile hatırlatmağı 
bir vazife addediyorum. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
İşe yaramıyan kâğıtların müzayede ve müna
kaşa suretile satılması muvafıkı kanundur. 
Evvelce söylediğimi şimdi yine tekrar ediyorum. 
Müfettişlerimiz, işe yarıyanı yaramıyanı tetkik 
etmeden bu evrakı sattıkları için memurları ku
surlu görmüşlerdir. Müracaatımız üzerine sefaret
hane bu evrakı alarak muhafaza etmiştir. Bunlar 
aceba tam mı, değil mi? Bu hususta henüz, evrak
lar tetkik edilmediği için, bir malûmat arzede-
mem. 

Evrakın, tstanbula geldikten sonra gerek mu
hafazası ve gerek tetkiki için Maarif vekâletine 
devri çok doğru ve hatta lâzımdır. Zaten biz bunu 
Maarif vekâletine teklif ettik. Maliyenin bunlarla 
meşgul olması doğru değildir. Maarif vekâleti bun
ları tetkik eder; işe yanyanlan alır, diğerlerini 
satar veya yırtar. 

Reis — Ruznamenin diğer maddesine geçiyo
ruz. 

j rek müteakip senede devam edemedikleri devrenin 
tamamına iştirak ettirilir. Ancak devam edilmi-
yen mezkûr müddet devrelerin nihayetine tesadüf 
eder ve fasılasız olursa müteakip sene devresinde 
yalnız devam edemediği müddetin ikmal ettirilme-
sile iktifa olunur.) 

Reis — Bir mütalea var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ruznamede başka bir şey yoktur. 
Süleyman S n n B. (Yozgat) — Efendim, encü

menlerin nazarı dikkatlerini celp buyurunuz da iş 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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çıkarsınlar. 

Beis — Müsaade buyurunuz. Cumartesi günü 
için ruzname teşkil edecek iş encümenlerden henüz 
gelmemiştir. Tensip buyurulursa gelecek içtimai
mizi pazartesi günü yapalım. (Muvafık sesleri, per
şembe olsun sesleri). 

Perşembe teklifi de vardır. Tensip buyurursanız 

1932 C : 1 
reye arzedeyim. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Olmaz efendim. 
Reisin hakkıdır. 

Beis — O halde pazartesi günü saat 14 te top
lanmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 14, 25 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 68 
İhtiyat zabitleri ve askerî memurları hakkındaki kanunun 

7 inci maddesi ilk fıkrasının tadiline dair I 225 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 13 -II-932 

Muamelât müdürlüğü, 
Sayı 6/291 

R. M. i\l. Yüksek Heisliyine 

İhtiyat zabit ve askerî memurlar hakkındaki 1076* numaralı kanunun yedinci maddesinin 
ilk fıkrasının tadiline dair M. M. vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 31-1- 1Q3^ 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

1076 numaralı kanunun yedinci maddesinin ilk fıkrası ( üçüncü maddede ki hizmetler 
esnasında makbul bir mazeretle her kısmın ( devrenin ) üçte birinden fazla talim ve tahsile 
devam edemiyenler devam edemedikleri kısmı tamamlamağa mecbur edilirler ) tarzında 
yazılmıştır. Halbuki mezkûr devamsızlık her hangi bir devre kısımlarının baş veya ortasında 
veya altı aydan ibaret olan kısmın heyeti umumiyesi içinde fasılalarla vukubulursa devam 
edilmiyen kısımların ayrı ayrı tamamlatıİması hem tatbikatta imkânsızlığı mucip ve hem\de 
talebenin istifadesini müteassir kılacaktır. 

Bu sebeple altışar aylık müddetten ibaret herhangi bir devrenin iki aylık bir kısmına 
veya fazlasına devam edemiyeceği anlaşılan talebe terhis edilir. Ancak bu devamsızlık devre 
kısımlarının nihayetine tesadüf ederse talebe yalnız noksan kalan kısmı tamamlamak üzere 
müteakip devrede celbedilir ve bu müddet ikmal ettirilir. 

Devamsızlık devre kısmının başında, ortasında veyahut devre müddetince fasılalı olursa 
o zaman talebe talim ve tedrise muntazaman devan etmemiş bulunacağından müteakip 
devrede celbolunarak talim ve tedrise yeni baştan devam ettirilir. Bu suretle muamele sahih 
olarak tatbik ve mevcut müşkülâtın izalesi, talim ve tedrislerinden kâfi derece istifade 
temin edebilmiş olacağından Büyük erkânı harbiye riyasetinin bağlı teklifleri mucibince 
1076 numaralı kanunun yedinci maddesinin ilk fıkrasının arzedilen şekilde tadiline lüzum 
görülmüştür. 
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Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni l-IU-1932 
Karar J\} 14 
Esas M' İl225 

Yüksek Reisliğe 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki 1076 numaralı kanunun yedinci 
maddesindeki ilk fıkranın tadiline dair Başvekâletin 13-11-1932 tarihli tezkeresile encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası M. M. Vekili Beyin huzurile müzakere edildi. 

İhtiyat zabiti yetiştirilmesi için 1076 numaralı kanunun üçüncü maddesinde yazılı talim 
ve tahsil devrelerindeki muayyen müddetlerle hizmet etmeğe mecbur tutulanlar hizmetleri 
esnasında makbul bir mazeretle müddetin üçte birinden fazla bir kısmına devam edemiyenler 
devam edemedikleri kısmını tamamlamağa mecbur edilirlerdi. Mezkûr devamsızlık her hangi 
bir devrenin başında veya ortasında veya heyeti umumiyesi içinde fasılalı olarak vuku bulursa 
devam edilmiyen kısımların ayrı ayrı tamamlatılması tatbikatta imkânsızlığı ve talebenin de 
istifadesinin güçleştirilmesini mucip olduğundan bu muamelenin selâmetini ve kolaylıkla tat
biki ile talim ve tahsilin kâfi derecede faidesini temin için her devre müddetinin üçte birin
den fazlasına makbul bir mazeretle, devam edemiyenlerin terhisile müteakip senede, devam ede
medikleri devrenin tamamına iştirak ve bu devamsızlık devrelerin nihayetine tesadüf eder ve 
fasılasız olursa müteakip sene devresinde yalnız devam edilmiyen müddetin ikmal ettirilmesini 
istihdaf eden tadil teklifi encümenimizce de muvafık görülmüş ve. lâyihanın aynen kabulüne 
karar verilmiştir. Keyfiyet Umumî heyetin nazarı tasvibine arzulunur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Giresun Kars Diyarbekir Tokat Bilecik Elâziz Tokat 
İhsan Muhittin Kâzım B. Lûtfi İbrahim A. Saffet Hüsnü 

Aza Aza Aza 
Ordu Kırşehir Niğde 
Recai L. Müfit Ali Galip 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun yedinci maddesi ilk fıkrasının 

tadiline dair kanun layihası 
1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve askerî memurları kanununun yedinci maddesinin 

ilk fıkrası aşağıda yazıldığı şekilde tadil edilmiştir: 
( Üçüncü madde de yazılı hizmetler esnasında talim ve tahsil devrelerinden herhangi birine 

kanunî bir mazerete müstenit olarak üçte birinden fazla bir müddet devam edemiyenler terhis 
edilerek müteakip senede devam edemedikleri devrenin tamamına iştirak ettirilir. Ancak devam 
edilmiyen mezkûr müddet devrelerin nihayetine tesadüf eder ve fasılasız olursa müteakip sene 
devresinde yalnız devam edemediği müddetin ikmal ettirilmesiyle iktifa olunur.) 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3 — Bu kanun hükmünü icraya M. M. vekili memurdur. 
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