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1 - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak tapu sicil mu

hafaza teşkilâtına dair lâyihanın birinci maddesinden 
maada diğer maddelerinin birinci müzakeresi icra ve 
iktisadî buhran sebebile gayrimenkul ihaleleri hakkında 
bazı kayitler konulmasına dair teklife ait mazbata ka
bul ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile açılarak tapu sicil muhafa-

Lâyihalar 
1 — Çay, şeker ve kahve ithalâtının bir elden ida

resi hakkında kanun lâyihası (İktisat ve Bütçe encü
menlerine) 

2 — Dahiliye vekâletinin vilâyet teşkilâtı ve vazi
feleri hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine) 

3 — Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna merbut cetvelde bazı tadilât yapıl
masına dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasının 
tadiline dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — 4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcut olan 
vakıflar hakkında tatbikat kanunu lâyihası (Maliye, Ad
liye, Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Evkaf umum müdürlüğünce bazı inşaat için 
200 000 liraya kadar taahhüdat icrasına dair kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

I .— Evkaf umum müdürlüğünün 1926 senesi bütçe 
kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerinin tadiline dair 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

8 — Evkaf umum müdürlüğünce abidattan olan ba
zı asarın tamiri için 40 000 liralık tahsisat verilmesine 
dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

9 — Hakâri vilâyetine tâbi Şemdinan kazasının lâğ-
vile nahiye haline kalbine ve Muş vilyetine tâbi Solhan 
namile bir kaza teşkiline dair kanun lâyihası (Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

10 — Hususî hastaneler hakkında kanun lâyihası 
(Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Adliye encümenlerine) 

I I — İstanbul darülfünunu 1930 senesi hesabı katisi 
hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat encüme-

za teşkilâtına dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi 
ikmal ve nizamnamei dahilinin Meclis tahkikatı icrasına 
müteallik maddelerinin tadili hakkındaki teklif kabul 
olunduktan sonra perşembe günü toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
A. Karahisar Denizli 

Refet Ruşen Eşref H. Rüştü 

nine) 
12 — Maarif teşkilâtına dair kanunun 11 inci mad

desi hükmünü 2 sene tecil eden 1707 numaralı kanunun 
2 sene temdidi hakkında kanun lâyihası (Maarif, Dahi
liye ve Bütçe encümenlerine) 

13 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedellerinin 
ilgası hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

14 — Son Yemen valisi Mahmut Nedim Beyle Ger-
güklü Rasıh ve Esat Emin Beylere gayrimenkul mal 
verilmesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

15 — Şûrayi devlet kanunu lâyihası (Dahiliye, Ad
liye ve Bütçe encümenlerine) 

16 — Temyiz mahkemesi teşkilâtının tevsii ve Dev
let memurları maaşatınm tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunlara müzeyyel kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

17 — Yeniden tam teşekküllü 50 nahiye teşkili hak
kındaki kanunun tatbikinin 2 sene tehirine dair kanun 
lâyihası (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

18 — 1932 senesi bütçesi hakkında yeniden tanzim 
kılınan 1/317 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası 

Mazbatalar 
19 — Rüsumat muhafaza ve mıntaka memurları hak

kında inzibatî ahkâmı muhtevi kanunun 8 inci ve 9 un-
IU maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna bir madde 
ilâvesine dair 1/353 numaralı kanun lâyihası ve Ma
liye ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

20 — Türkiye Cümhuriyetile İçtimaî Şûralar Cumhu
riyeti İttihadı arasında aktolunan protokolün tasdiki 
hakkında 1/198 numaralı kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve Hariciye encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

2 — HAVALE lEDÎLEN EVRAK 



B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,30 

Reis — Refet B. 

Kâtipler: Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHlSAR), Avni Doğan B. (YOZGAT) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

SUALLER 

1 — Eskişehir mebusu Emin Beyin Baytar Sü
reyya Beyin icat ettiği vebaibakarî aşısına ve sair e -
ye dair Ziraat vekâletinden şifahî sual takriri 

Reis — Emin Bey burada mı efendimi (Yok 
sesleri). Geçen celsede de bulunmamışlardı. Şu 
halde sual sakıt olmuştur . 

İNTİHAPLAR 

1 — Barut inhisarındaki sui istimale dair dosya
nın tetkiki için 5 kişilik bir encümen intihabı 

Reis — Malûmu âliniz; Barut ve mevaddı infi-
lâkiye dosyası vardı, geçen gün kabul ettiğiniz 
nizamnamei da'hilî maddesi mucibince beş kişilik 
bir encümen intihabı lâzımgeliyor, tensip buy ur u-
lursa intihabı yapalım? (Muvafık sesleri). Pusla-
lara beş zatın ismi yazılacaktır. 

Yalnız bir noktayı arzedeyim, malûmu âliniz 
ileride bu encümenin kanaati tahkikatın lüzumu 
şeklinde tecelli ederse dosyanın Muhtelit encümene 
gitmesi ihtimali vardır. Onun için burada kana
atini izalh etmiş olan zatın diğer heyette bulunması 
bir mahzur teşkil edebilir. Onun için Teşkilâtı 
esasiye ve Adlive encümenleri azası haricindeki ze

vattan intihap buyurulursa daha münasip olur ka
naatindeyim. 

întihaba başlıyoruz, lütfen reylerinizi veriniz. 
Efendim, umumî bütçe de bu gün mazbata ve 

cetvellerle beraber tevzi edilmiştir. Geçen sene 
müzakeresini tevziden 5 gün sonra yapmıştık. Ten
sip buyurursanız pazartesi günü umumî bütçenin 
müzakeresine başlıyabiliriz (Kabul sesleri). 

Rey vermiyen var anı efendim! Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Kura ile tasnif heyetini intihap edeceğiz. 
A'bdülhak B. (Erzincan), Haindi B. (Yozgat), 

Memet B. (Kütahya) tasnifi araya memur edildi
ler. 

Müzakere olunacak mevadda geçiyoruz. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, beledi
ye bütçelerindeki maaş ve ücretlerle yetim maaş
ları yekûnu hakkında 2/30 numaralı kanun teklifi 
ve Dahiliye encümeni mazbatası fil 

Reis — Mazbata hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

2 — Konya mebusu Kâzım Bey ve iki arkadaşı
nın, belediye kanununun 110 uncu maddesinin 
6 ncı fıkrasının tefsiri hakkında 4/28 numaralı tak
riri ve Dahiliye encümeni mazbatası [2] 

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

3 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, köy 
kanununun 13, 36 ve 44 üncü maddelerine bazı 
fıkralar ilâvesine dair 2/26 numaralı kanun teklifi 
ve Maarif ve Dahiliye encümenleri mazbataları f3l 

fi, 2, 3] 201, 200, 202 numaralı matbualar zap
tın sonuna merbuttur. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Efendim, geçen 
sene arkadaşlarımla beraber dairei intihabiyemde 
dolaşırken mektebi, muallimi mevcut olan köylere 
vardık. Muallimler bir ağızdan şikâyet ettiler. Mil
let bu kadar fedakârlıkla bu muazzam binayı yap
tırdı, içine üç muallim koydu. Köy 150 hanedir. 
Mektepte ise 4 çocuk var. Hiç bir suretle bunları 
devama mecbur edemiyoruz dediler. Sebebini sor
duk. Tedrisatı iptidaiye kanunundaki, şimdiki Da
hiliye encümeninin istinat ettiği maddelerin kabi
li tatbik olmadığından bahsettiler. Bundan mülhem 
olarak bendeniz geldim, kanunun o maddelerinin 
tadili hakkında bir teklifte bulundum. Teklifim 
Maarif encümenine havale edildi. Bu encümende 
Maaril' vekili muhteremi de hazırdı. Bendeniz de 
bulundum. Noktai nazarlarımızı izah ettik. Tedri
satı iptidaiye kanununu tasdik için 1927 ele Hükü
met Meclisi Âliye sevketımiş, Meclisi Âli o vaktin 
Maarif encümenine havale etmiş. Maarif encümeni; 
bu kanun muvakkattir ve pek çok ahkâmı da mün
ferit maddelerle, kanunlarla tadil ve ilga edilmiş-
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tir, mütebaki aihkâm ise asrın ieabatile kabili telif 
olmıyacak elfaz ve ibaratı muhtevidir. Binaenaleyh 
yeniden bir kanun yapılsın, diye iade etmiş. 1927 
den bu güne kadar böyle (bir kanun gelmemiş. İlk 
tedrisat müdürü ve Maarif vekili Bey de orada ha
zırlardı. Bu kanunun çıkması biraz uzar, her halde 
Süleyman Sırrının teklifi intaç edilsin buyurdular. 
Benim teklifimi intaç etseler aslî kanun muvak
kattir. Bir kaç maddesi daimî kanun olacak, intaç. 
etmeseler ihtiyaç derkârdır. Encümen düşünme
ğe başladı. Buna ben bir çare bulayım dedim. Ben
deniz gittim. Köy kanununu tetkik ettim. Mek
tep köyde, çocuk köyde; zaten tahsil mecburi
dir. O ıh aide köy kanununun muhtar ve ihtiyar 
meclisine verdiği bir takım vazifeler vardır. Köy 
kanununun 13 ve 36 ve 44 üncü maddelerine birer 
fıkra ilâvesile ibunun teminini düşündüm. Üzerin
de tetkikat yaptım. Teklifim Maarif encümenin
de ilk önce tasvip edildiği halde sonra kabul edil
medi. Buna Dahiliye encümeni de iştirak etti. 
Binaenaleyh bendeniz teklifimi burada tekraren bi
rer birer izah edeceğim. Mazbata esasen reddi mu-
tazammındır. Tasvip buyurulursa müzakere olu
nur. Hakem Heyeti muhteremenizdir. 

Şimdi malumu âlileri teşkilâtı esasiye kanunu
muza göre ilk tahsil mecburî ve meccanidir. O hal
de tahsil meenurî olduğuna göre köylü çocukları 
dahi okumak mecburiyetindedir. • Köy kanununun 
ikinci faslı köy işlerinden bahistir. Bu da iki kı
smıdır. Köylünün mecburî olduğu işler, ihtiyarî 
olduğu işler. 

Mecburî olan işler 13 üncü maddeden başlar. 
Hepsini: birer birer okuyarak tasdi etmiyeyim. 
Size 13 üncü maddenin on beşinci fıkrasını okuya
cağım. Mezkûr fıkrada « köyde maarif idarelerinin 
Vereceği örneğe göre (bir mektep yapmak [yeniden 
yapılacak ise köyün en havadar bir tarafına yapıla
cak ve mektebin her halde bir bahçesi bulunacak
tır] » mektep yapmak mecburiyeti köylüye tahmil 
edilmektedir. Bunun 'hakkında muhtelif bir takım 
fıkralar vardır. Bu arzettiğim on beşinci fıkradır. 
Bu kanuna göre köylü bir mektep yaptırmak mec
buriyetindedir. O halde köylüye mektep yapmak 
mecburiyeti verildiği halde niçin çocuklarının oku
ması mecburî olmasın. Onun için bu 13 üncü mad
denin on beşinci fıkrasına şu ibarenin ilâvCvSİni ar
zu ediyorum. İlk tahsil (7-16 yaşında) çağındaki 
çocuk velileri çocuklarının her sene ders başlamaz
dan r en az bir hafta evvel mektebe kaydettirip ve 
çocuğun hastalığı, aile efradından birinin vefatı, 
çocuk velisinin çocuğun muavenetine muhtaç ola
cak derecede hastalığı, kar ve sel gibi mevanii ta
biiye ile yolların geçilmez «bir halde bulunması gibi 
ciddî mazeretler olmadıkça çocuğu üç günden ziya
de mektepten alıkoymamak. 

Bunları köylünün mecburî işleri meyan ma koy
mak lâzımdır ve çocuklarının mektebe devamla
rını da t emin etmek lâzımdır. Bunun için de 36 
ncı madde vardır. Bu maddeye 17 ve 18 inci fık

ra olmak üzere ilâvesini istediğim ibareler: (fık
ra 17: mektebe deva/m etmiyen çocuk velilerine, 
muallim şimdi isimlerini verdi, çocuklarını nihayet 
48 saat zarfında mektebe göndermek üzere mual
lim tarafından kendilerine verilecek ihbarnameyi 
çocuk velilerine tebliğ ve altını tasdik ederek mu
allime göndermek). 

Buna nazaran köylü çocuğunu mektebe kaydet
tirecek, ondan sonra vazife muallime düşüyor. 
Mektebe gelmiyen çocuğu muallim muhtara haber 
verecektir. Şu halde mantarın da vazifesi vardır. 
Devlet işi, köy işi. Bunu da 18 inci fıkra izah edi
yor. (Fıkra \S - yapılan tebligata rağmen ihtar
namede tayin olunan müddetinde çocuklarını mek
tebe göndermiyen velileri hakkında ceza tayini için 
muallim tarafından verilecek eşhas isimlerini ihti
yar meclisine koymak). 

Eğer çocuk gelmezse 44 üncü maddeye müracaat 
lâzımgeliyor. Bu maddeye de şu fıkranın ilâvesi 
lâzımgeliyor. (Fıkra 6 - çocuklarını mektebe gön
dermiyen çocuk velilerine 56 ncı maddeye göre ce
za parası kesmek ve bu suretle alınacak parayı kö
yün sandığına koyarak muallimin göstereceği lüzu
ma göre mektebe devam eden kimsesiz ve fakir ço
cuklara urba yaptırmak, kitap, kâğıt, kalem gibi 
ders malzemesi almak. 

13 üncü maddede yazılan mecburî işleri yapmı-
yan köylüden ihtiyar meclisinin kararile haline gö
re bir kuruştan 300 kuruşa kadar para alınır. Ceza 
parasını vermiyenler hakkında 62 nci maddeye 
göre muamele yapılır deniyor. Şu halde heyeti ih
b a r i y e y e düşen vazife çocuklarını mektebe gön
dermiyen çocuk velilerinden bu parayı almaktır. 
Bu suretle alınacak parayı köyün sandığına koya
rak muallimin göstereceği lüzuma göre fakir ço
cuklara urba yaptırmak, kitap, kalem gibi ders 
malzemesini alım ak ta onun vazif el erindendir. De
mek ki köy heyeti ihtiyariyesi ceza kesmekte salâ-
hiyettardır. Yalnız ben, ceza olarak kesilen bu para 
için de bir mahalli tahsis tayin ediyorum. Sebebi 
de yukarıda söylenildiği .gibi ihtiyar meclisinin 
aldığı cezalan koyacak bir bütçesi bulunmasıdır. 
Bu para mademki tahsil yolunda alınmıştır. O hal
de yine tahsil yolunda ve okumak istiyen fakir 
çocuklara verilmelidir. Şimdi Dahiliye encümeni 
bu fikre bazı müşkülâttan dolayı itiraz etmiş bulu
nuyor. Bendeniz tedrisatı iptidaiye kanununun 80, 
83, 84 üncü maddelerinin tatbikında bu gibi müş
külâtı bertaraf etmek için mü t al e a serdediyorum. 
Meselâ orada, diyor ki: muallim bir muhtıra tutar, 
haftalık cetvelleri müfettişe verir, müfettiş de ka
za maarif encümenine ihbar eder. Buradan çocu
ğun velisine tebligat yapılır. Nihayet muhtar çocu
ğunu mektebe göndermiyen veliden cezayı alır. 
Velhasıl kânunusaninin on beşinde asgarî 15 saat
lik bir mesafe arasında başlıyan bu muamele gün
lerce devam eder. İşin kazaya, kazadaki encümene, 
oradan heyeti ihtiyariyeye ve nihayet çocuğun ve
lisine gelmesi hakikaten bu kanunun hiçte isabetli 
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olmıyan maddel erindendir. Bu şartlar altında bu 
kanunun burada tatbikma imkân var mıdır? Bina
enaleyh uzun tebligata hacet bırakmaktansa heyeti 
ihtiyariyeye salâhiyet vererek işi ona gördürmek 
her halde muvafıktır. Teklifim bu merkezdedir, 
takdir Heyeti Celilenindir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çıkarmış okluğu kanun 
albideleri içerisinde halkı hakikî manasile kendi 
mukadderatile demokratik bir şekilde meşgul et
meğe meobur kılan köy kanununun ben hakikaten 
İm memlekette hayat ve terakki istinatgahı oldu
ğuna kaniim. İdarî hayatımızda köy kanunumuza 
kudret ve kuvvet verdiğimiz gün tamamen temel 
taşları sarsılmaz, esaslı ilmî bir istinatgah kurmuş 
olacağız. Hatta bu aşkım o kadar ileri gider ki 
iyice bir köyün muhtarı olmağı Devlet vazifeleri
nin çoklarına tercih edecek kadar görüyorum, bu 
aşkımı inşallah ihtiyarlığımda yapacağım. (Gül
meler) . 

Şimdi efendim; ayni zamanda mütalcamı der-
meyan etmezden evvel Sırrı Bey arkadaşımızın 
mevzubahs ettiği bu teklifin, üç sene ödemiş maarif 
encümeninde, dört sene İzmir vilâyet maarif mec
lisinde tatbik ile mükellef bir arkadaşınız sıfatile 
size kemali sarahatle izahat vermeğe, Dahiliye en
cümeninin mütalealarınm aksine mütalea derme-
yan etmeğe kendimde kuvvet görüyorum. 

Arkadaşlar, bir kanun içtimaî hayatın cere
yanlarını tanzim eden bir müessesedir. Hayatın 
cereyanlarına intibak etmiyen kanunlar mutlaka 
akamete ıiahkûmdur. tşte aşılmaz, çetin kanun
lardan bir tanesi de tedrisatı iptidaiye kanunu
nun, çocukların, iptidaî tahsilini yapmağa mecbur 
oldukları ahkâmın müeyyidesi olmak üzere ko
nulan şu veya bu maddelerdir. Tatbik olunama
mağının sebebi de, tatbik için konulan maddelerin 
zorluğudur, hayatımızın icabatma intibak etme
mesidir. 

Bu intibak etmemesinin filî ve şenî bir neti
cesi karşısında harekete geldiğinden dolayı Sır
rı Bey arkadaşımıza ben kendi hesabıma müte
şekkirim. Günkü, hakikaten ölü bir halde bulu
nan maddeleri diriltmek yolunda hayatın icabına, 
muvafık bir hareket bence takdire şayan olmak 
gerektir. 

Şimdi arkadaşlar, elimizde bulunan tedrisatı 
iptidaiye kanununun salâhiyetine göre çocuğunu 
mektebe göndermiyen veli hakkında yapılacak mu
ameleyi aynen arzedeyim: Muallim, her sene mu
ayyen zamanda, mahallesinde tahsil çağına gelen 
çocukların isimlerini muhtardan alacak, defterine 
kaydedecektir. Senei tedrisiye iptidasından üç 
gün evveline gelinciye kadar kaydolunmıyan, ve
ya kaydolunupta mektep açıldıktan sonra gelmi-
yenlerin isimlerini, defterinden çıkararak muhtara 
verecek. Muhtar marifetile karye veya mahallenin 
ihtiyarına verecektir. Demek ki Ankarada, Istan-
ıbulda ve her hangi bir vilâyetin köyünde ayni mu
amele olacaktır. Mektebin muallimi muhtar vası-

tasile çocuğun velisine tebligat yapacak, eğer sen 
çocuğunu şu kadar gün zarfında göndermezsen ka
zaya müracaat edeceğiz, ve ceza göreceksin diyecek. 
Binaenaleyh muhtar çocuğun velisini bir ihbarname 
ile haberdar edecek ve bu gün kaç çocuk gelmemişse 
onların isimlerini o mektep muallimi bu kanun mu
cibince Maarif encümeni reisi olan kaymakama ve
ya valiye doğrudan doğruya veya bilvasıta göndere
cektir. Ondan sonra bu zaman da çocuk mektebe 
gene gelmemiş olursa bunun üzerine kazanın Maa
rif encümeni işi tetkik edecek, ondan sonra tat
bikattan - hatırımda kaldığına göre - işin formüle 
muvafık olup olmadığını görecek ve ondan sonra 
Maarif encümeni bir kuruştan yirmi beş kuruşa ka
dar ceza alacak ve bu kanunla 5X25= 125 kuruşa 
kadar ev eza verecektir. Tekerrürü halinde bu defa 
idare heyeti marifetile bir haftaya kadar hapsolu-
naca'ktır. Çocuk yine gitmiyecek. Demek ki ço
cuğun tahsile mecbur tutulması için tutulan yol 
evvelâ tebligat, ve ondan sonra maarif encümeni
nin cezayı naktî alması, ondan sonra da idare he
yetince velinin hapsidir. Efendiler, affinizı rica 
ederek söyliyeyim ki bu kanunun bazı mahallerde 
tatbiki lâzımdır. Bazı yerlerde ise tatbiki lâzım 
değildir. Bazı yerlerde okuyacak çocukları istiap 
edecek mektep bulmıyacak kadar müşkülât çekeriz. 
Hakikaten bazı yerlerde bütün çocukları mektebe 
göndermek ve bunlara muallim yetiştirmek husu : 
sunda ki gayretimize r eğmen tahsil çağındaki çocuk
ları okutacak mekteplerimiz yoktur. Fakat bazı 
yerlerde ise mektep var, muallim var, çocuk var, 
fakat çocukların devamı yoktur. 

O halde devam ettirmek için Sırrı Bey arkada
şımızın teklif ettiği çare, hem kanunu harekete ge
tirmek noiktasmdan, hem bir çok merasimin önüne 
geçmek noktasından, hem de çocuğun devamsızlı
ğını gören ve Devlet namına murakabe eden ve 
Devletin mümessili olan muhtarın bunun üzerinde 
Devlet namına salâhiyetini tahrik etmek noktasın
dan çok ehemmiyeti vardır. Esasen bir defa tebli
gatı yapacak muhtardır. Köy kanunu mucibince 
heyeti ihtiyariyenin almağa mecbur olduğu ceza
nın miktarı eski tedrisatı iptidaiye kanununun 
sarih maddesine nazaran daha fazladır. Sonra köy 
kanunu mucibince verilecek cezaların köy heyeti 
ihtiyariyesi marifetile tahsiline imkân vardır. He
yeti ihtiyariyenin, çocuğunu göndermiyen veli üze
rinde köy kanununu istimal etmek mecburiyeti 
vardır. Binaenaleyh her muhtar her zaman Ahmet, 
Memet sen çocuğunu, niye göndermemişsin, gön
dermezsen senden ceza alacağız diye mütemadiyen 
ihbaratta bulunmakla zannederim ki Devletin bir 
çok müessesatı resmiyesinim bu çocuklar üzerinde 
haiz olduğu vesayet ve velayet hakkını istimal et
miş oluruz. Bendenizce mektep varken, muallim 
varken, hatta köylere kadar gönderilmişken ve 
bunların maaşı verilirken orta yerde çocuk ta var
ken, yeni yapılacak bir kanuna taliken harekete 
geçmemek domek, bu çocukların ademi devamlarına 
müsaade etmek demektir. îlâcı bulunmuş bir hasta-
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lığın tedavisini geç bırakmağı Meclisi Âli muvafık 
görmez zannederim. Onun içindir ki Maarif encü
meninin bu işe nasıl muvafakat etmediğine taac
cüp ediyorum. Bunun reddi için mukni delil ser-
detmemişlerdir. Dahiliye encümeni de, memleket 
idaresinde tatbikatla mütemayiz arkadaşlardan ol
duğu halde bu kanunun tatbikinin kâfi olduğu 
hakkındaki mütalealarmı neye istinat ettiriyorlar! 
Lütfen o arkadaşlar noktai nazarlarını, filî eserle
rini gösterirlerse tenevvür ederiz. Fakat bu işle ye
di sene meşgul olmuş bir arkadaşınız sıfatile söy-
liyebilirim ki; maalesef bundan bir faidei ameliye 
istihsal edildiğini görmedim. Bu seferki seyalıat-
larımız esnasında bizzat muallimler tarafından bu 
kanunun tatbik edilmemesinden dolayı çocuklar 
üzerinde nüfuzlarının kaybolduğunu işittik. Onun 
için Sırrı Bey arkadaşımızın teklifi nazarı dikkate 
alınmağa lâyıktır. Bazı noktalar hakkında sözümüz 
olur, fakat prensip itibarile böyle mekteplere ço
cukların devamı doğrudan doğruya heyeti ihtiya-
riyenin elinde bulunması lâzımdır. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Kazalarda no, ola
cak f 

Refik Şevket B. — Onu da zatı âliniz sorarsınız. 
Ahmet ihsan B. (Ordu) — Efendim, mazbata 

muharriri Beyden evvel söyliyeceğim. 
Reis — Mazbata muharriri sözü size terkedo-

mez, sizden evvel söz alan vardır. 
Maarif E. M. M. İbrahim Alâettin B. (Sinop) 

— Efendim, Süleyman Sırrı Beyin teklifi Maa
rif encümenine geldiği zaman kendisile esasatta 
beraberdik. Beraber olduğumuz nokta, 1293 ta
rihinden beri kanunlarda mevcut olan ilk tahsil 
mecburiyetini teyit için bir takım mevaddı kanu
niye lâzımgeleceğine dair mülâhazattı, fakat tek
lif edilen mevaddı kanuniyenin eşkâli ve bilhassa 
bu mevaddı kanuniyenin köy kanununa ilâve edil
mek şartile teklif edilmesi, Maarif encümenince 
tasvip edilmedi. Bir defa umumî mülâhaza ola
rak malûmu âliniz, tahsili iptidanin mecburiye
tini teyit edebilmek için kanunun diğer ahkâmı
nın da heyeti umumiyesİle nazarı dikkate alın
ması lâzımdır. Bir defa köylerde, kasabalarda, 
muhtelif yerlerde mekteplerin miktarı, teşkilâtı 
ne olacaktır ve bu mecburiyet hangi yaşlardan 
hangi yaşlara kadar devam edecektir"? Hulâsa: 
Maarifin umumî teşkilâtile bu mecburiyetin ce
zasını teyit için tekrar ilâve edilecek m e vat bu 
gün tatbikattan sakıt olan tedrisatı iptidaiye ka
nununda vardır. 

Fakat diğer ahkâmı ortadan kalktığı için ve 
maarif teşkilâtına ait bir çok kanunların tatbi-
kına imkân bulunmadığı için bu da artık tatbik 
edilmiyor. Yeniden bir müeyyide konduğu za
man o müeyyidenin istinatgahı olan teşkilâta ait 
ahkâmın da tebdil edilmesi icap etmez mi idi? 

Bundan dolayıdır ki Maarif encümeni bunun 
maarif teşkilâtına ait ve vekâletçe ötedenberi ya
pılması tasavvur edilen ve. ahiren bize bu tasavvu

run kuvvei karibeye gelmiş olduğunu söyliyen teşki
lât kanununa taliki zarurî görüldü. 

Ondan maada ceza tehdidi altında vatandaşların 
bir kısmına müeyyideler teklif ettiğimiz zaman di
ğer kısımlarını nasıl istisna edebiliriz? Kanun mu
vacehesinde vatandaşların kamilen müsavi olması 
teşkilâtı esasiye kanununda mevcuttur ve böyle ol
ması da gayet zaruridir. Biz yalnız köylülere, çocuk
larınızı mektebe göndermediğiniz zaman şu ve şu ce
za ile tecziye edileceksiniz, cezayi naktî vereceksi
niz ve en sonra hapsedileceksiniz derken kasabaları, 
büyük şehirleri bundan istisna ediyoruz. 

Şu 'halde böyle bir müeyyidenin köy kanununda 
yeri yoktur ve yalnız köylülere hasredilmesi doğru 
değildir. 

Şükrü B. (Bolu) — Hasretmek yoktur. 
İbrahim Alâettin B. (Devamla) — Binaenaleyh, 

Maarif encümeninin noktai nazarı, esas itibarile 
pek muhik olan bu teklifin yakın zamanda nazarı 
dikkate alınmak üzere şeklinden dolayı reddi tar
zındadır, takdir Heyeti Celileye aittir. 

Ahmet ihsan B. (Ordu) — Muhterem arkadaş
larım , Sırrı Beyefendi dediler ki; ben dairei in-
tihabiyeınde giderken köy muallimleri şikâyet et
tiler. İki sene bir köyün heyeti ihtiyariyesinde bu
lundum, Değirmenderede. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Her muhtar 
zatı âliniz gibi olsa, 

Ahmet ihsan B. (Devamla) — Muhtardım. Köy
lerdeki muallimler köy kanunu mucibince heyeti 
ihtiyariyenin azayi tabiiyesindendir. Yani öbür 
azalar gibi köylüler onları intihap etmemezlik ede
mezler. Tabiî aza olmaları kanun iktizasındandır. 
Köy kanununda bu hususta sarahat vardır. Köy
lüleri tenvir, ilmî, srhlhî mesai!e teşvik ederler. 
Madem ki muallimler şikâyet etmişler. Ben diye
ceğim ki şikâyet eden muallimler vazifelerini ya-
pamıyan zavallılardır. 

Refet B. (Urfa) — Güzel, çok güzel. 
Ahmet ihsan B. (Devamla) — Köy kanunu Bü

yük Millet Meclisinin kavanini içinde muhteşem 
âbidelerden biridir. Bunun içerisinde hariciye ve 
müdafaadan başka bütün hukuk vardır. Niçin tat
bik olunmıyor? Bu, bütün köylülerin irfanen, il
men, henüz yükselmemiş olmalarının neticei tabi-
iyesidir. 

Eğer köylülerin intihap ettiği muhtar, dört 
aza ve onun azayı tabiiyesi bulunan muallim bey
efendi vazifesini görecek olursa her şey yapılır. 

Cezayi naktî buyuruyorlar. Cezayi naktî tar
hına ve tahsiline gene bu kanunla köy heyeti ih-
tiyariyesi mezundur. Yalnız parayı alamazsa nahi
ye müdürüne yazar, tahsili emval kanunu muci
bince gelirler parayı alırlar. Ben öyle yapmış
tım. O halde köylülerimizin irfanı lâzım olan de
receye yükselinciye kadar köy kanununun bunla
rın başına koyduğu müeyyide kâfidir. 

Nahiye müdürleri, kaymakamlar, o ahkâm 
tatbik olunuyor mu, olunmuyor mu diye kontrol-
la mükelleftirler. Kontrol yaprlmıyan yerlerde bu 
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iş yürümez arkadaşlar. On tane kanun çıkarsak 
gene budur. Bizim köylülerimiz yükselinciye ka
dar nahiye müdürleri, kaza kaymakamları köyleri 
dolaşarak sen bunu yaptın mı, lâğımların kapa
lı mı, çocukların mektebe gidiyor mu diye kontrol 
vazifelerini yapacaklardır. Köylü korkuyor. Na
hiye müdürü gelince harekete geçiyor. 

Nahiye müdürleri, kaymakam köyleri dola
şırsa bizim köylüler o kanunun gösterdiği bütün 
işleri yaparlar. 

Sonra bir içtimaî derdimiz vardır. Bizim köy
lerde on yaşma gelen çocuklar geçinme haya
tında babanın yardımcısıdır. Onları zorla mektebe 
gönderemezsiniz. O çocuk, babası çiftçi ise çifte 
gider. Babası bağcı ise meyve taşır, kayıkçı ise 
gene babasının yardımcısıdır. Bizim sahillerde 
öyledir. 

Ben kanaatimi söylüyorum bizim köy kanunu
muz mükemmeldir, yeter ki köylerde muallimler 
vazifelerini görsünler, nahiye müdürleri, kayma
kamlar kontrol vazifelerini görsünler. Bu iş tekâ
mül kanununa tâbi olarak yürür. Yoksa yeniden ka
nun çıkarmakla bu iş yürümez. 

Reis — Müzakerenin kifayetine dair takrir var
dır, okunacaktır. 

Dahiliye E. M. M. Şükrü B. (Çanakkale) — E-
fendim, Yozgat melbusu muhteremi Süleyman Sır
rı Beyefendinin teklifi; her hangi bir köyde o kö
yün çocuklarını kamilen istiap edebilecek munta
zam bir mektep ve o çocukları bihakkın okutmıya 
kâfi muallim bulunan köylere aittir ki bu da istis
naî bir vaziyet istihdaf etmektedir. Şüphe yok ki 
Sırrı Beyefendinin necip arzularına iştirak etmiye-
cök hiç bir vatandaş yoktur. Çünkü teşkilâtı esasi
ye kanunu vatandaşların küçük yavrularına mec
burî tahsil vazifesi tahmil ettiği gibi bu, irfan sa
hasında yükselmek istiyen bir milletin en birinci 
emeli olmalıdır. Bu arzumuzun yerine gelmesi hiç 
olmazsa iptidaî tahsilin tamamen münteşir ve ta-
ammüm etmiş olmasile kabildir. Ancak mazbata
mızda da zikrettiğimiz üzere; bu gayeyi çok büyük 
bir arzu ile temenni etmekle beraber bu gün için 
cüz halinde kanun yapmakta bir faide görmedik. 
Eldeki kanun bihakkın tatbik edilecek olursa her 
halde maksadı temine kâfi olacağına kanaat getirdik. 
Çünkü köyde verilecek cezayi naktî ile şehirde verile
cek cezayi najctî arasında fark vardır. Köyde verile
cek cezayi naktî daha müessir olabilir. Köydeki mual
limler vazifelerini yapmıyorlarsa bu kabahat ka
nunda değildir. Bu, muallimlerin takip ve intaç ey-
lememelerindedir. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Muallimler va
zifelerini hakkile yapmaktadır, devam cetvelini 
ve sair vazifesini de yapıyor. Fakat kanun işlemi
yor. 

Şükrü B. (Devamla) — Bu günkü hükümlerle 
bunu temin etmek çok mümkündür. Bundan başka 
bu teklifi kabul ettiğimiz takdirde her köye şamil 
olmıyacaktır. Çünkü maalesef her köyde mektep 
yoktur veya varsa köy çocuklarının onda birini 

istiaba kâfi değildir, sonra eski muvakkat kanun, 
kanun hükmü ve kuvvetinde değildir. Bu kanu
nun hükmü şehir çocukları hakkında da cari olma
lıdır. Böyle olması için de yeni hükümler konmak 
icap ediyor. Memlekette adedi mahdut olan bir 
kısım köylerimize mahsus olmak üzere hususî hü
kümler koymak lâzımdır. Fakat maksadı bu hü
kümler temin edemiyecektir. Maarif vekâleti 
memleketin bu gibi ihtiyacını umumî olarak tetkik 
ve temin edecektir; yani maksadı mutlaka istih
sal edecektir. Bu lâyihanın gelmesine intizaren 
cüz halinde bu kanunun şimdiden tedvinine lü
zum görmedik ve reddettik. 

Reis — Kifayeti müzakere hakkında teklif var
dır. 

Nadm Hazım B. (Konya) — Bir nokta anlaşıl
madı diye kifayet aleyhinde bulunacağım. 

Süleyman Sırrı Bey arkadaşımızın bu teklifi 
evvelce ilk tedrisat kanununa ilâve olunacaktı. Fa
kat ilk tedrisat kanunu denecek bir kanun yoktur. 
Çünkü bu kanun vaktile Meclisi Mebusanı Os-
manide yalnız Maarif encümeni tarafından kabul 
edilmiş Meclis Heyeti umumiyesinin tasvibine bile 
iktiran etmemiştir. Bu, Büyük Millet Meclisine ar-
zedilmek üzere encümene geldiği vakit okuduk, 
Cumhuriyet mefhumuna tamamen gayrimuvafık 
bulduk. Şimdi hayretle görüyorum ki, bu, Cum
huriyet kanunları arasında bulunuyor. Halbuki 
bu kanunu tedvin edenlerin bir kısmı Türkün gay
ri unsurlardı. Böyle bir kanunun içerisine Süley
man Sırrı Bey arkadaşımızın fikirlerin koyama
dık. Kendileri de; ben başka bir çare bulurum 
dediler, köy kanununa ilâve edilmek üzere böyle 
bir madde teklif ettiler. 

Arkadaşlar, köylüler, vilâyet ve kaza halkın
dan ziyade vesaitten mahrumdur. Öyle köylüler 
vardır ki mektep icabatının emrettiği elbiseyi, ve
saiti elde etmekten mahrumdur. Yine öyle köylü
ler vardır ki karda, fırtınada çocuğunu mektebe 
devam ettiremiyecek kadar müşküllere uğramış
tır. Biz, bu biçare kütle üzerine ceza koymak su-
retile onları tazyiktense, daha çok imkânlara ma
lik kaza ve vilâyet halkından mevcut istisnayı kal
dırmak yoluna gitmeliyiz. Çünkü bu, kanundaki 
maksada münafi olur.^ Bu vesile ile vekil Beye
fendiden ve Meclisi Âliden çok istirham ederim, 
bir an evvel, bu günkü Cumhuriyet esasatına uy
gun kanunu buraya getirsinler. 

Sonra Süleyman Sırrı Beyefendinin teklifinden 
bir mahzur da çıkacaktır. Eldeki mevcutkanu-
nun bir maddesi, vatandaşlar tahsilini hususî olarak 
yapabilir. Tahsilini hususî yapan vatandaşlar, beş 
sene sonra umumî bir imtihana tâbi tutulurlar di
yor. Şimdi köylü çocuk velileri de ayni imkân
dan istifade ile, çocuğumu hususî olarak okut
tum, beş sene sonra imtihana sokacağım derse ne 
yapılacaktır? Hulâsa, ilk tedrisat kanununda 
yeri olmadığına ve yeni bir kanunun bir an evvel 
Meclise getirilmesi vadine binaen bu teklifi mu
vafık görmedik. Vekil Beyden kanunu az bir za-
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manda buraya getirmelerini tekrar istirham ederim. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Reis Bey, tak
rir sahibiyim, bir nokta hakkında söz söyliyece-
ğim. 

Reis — Müsaade buyurun efendim, kifayeti 
müzakere takriri var, okunacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakere kâfidir. Süleyman Sırrı Beyin tak

ririnin encümene havalesini teklif ederim efendim. 
Yozgat 
Hamdi 

Reis — Müzakerenin kifayetini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Reis Bey, istir
ham ederim, şu kanunun esbabı mucibesini oku
mamışlar, lütfen okusunlar. 

Alâettin B. (Sivas) — Nasıl okumadık? Oku
madan olur mu? 

Reis — Takriri nazarı dikkate a lan la r . . . Al-
mıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

4 — Estern telgraf kumpanyasile münakit mu
kavelenin feshi ile (împerial and international Com
munications limited) şirketi ile bir mukavele akti 
hakkında 1/223 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

Reis— Kanunun ikinci müzakeresidir. 

îstern telgraf kumpanyasile münakit mukavelenin 
feshi ile împerial and international Communi 

cations limited şirketi ile bir mukavele akti 
hakkında kanun 

MADDE 1 —- Londrada kâin ( İastern telg-
raph Company ) ile münakit t mayıs 1927 tarihli 
mukavelenamenin feshi ve yine Londrada kâin 
(Împerial and international Communications limi
ted) ile bir sureti merbut olan mukavelenamenin 
akti için Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

;-} — Reşit paşa ve Marmara vapurlarının Millî 
Müdafaa vekâletine devri hakkında 1/298 numa
ralı kanun •-lâyihası ve Millî Müdafaa ve iktisat 
encümenleri mazbataları [1] 

Reis İkinci müzakeresidir 

Reis — 
edilmiştir. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahilive vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler... 
edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyoruım. 

Seyrisefaiıı idaresinde bulunan Reşitpaşa, Mar
mara vapurlarının Millî Müdafaa vekâletine 

devri hakkında kanun 
MADDE 1 — 3 nisan 1340 tarihinde Seyrisefa

iıı idaresine devredilmiş bulunan mülga Bahriye 
dairesine ait gemiler ve tersane ve tetimmatı 
arasındaki Marmara, Reşitpaşa vepurlarile bun
ların bilûmum teçhizatı, donanma ihtiyacı için 
Millî Müdafaa vekâletine iade ve devredilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve İktisat vekilleri memurdur. 

Reis _ Kabul edenler ... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler- . . . 
Etmiyenler . . . Kanun kabul edilmiştir. 

d — Türkiye Cumhuru)etile İran Hükümeti ara
sında aktedilen hudut hattının tayini hakkındaki 
itilâfnamenin tasdikma dair 1/323 numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye, Millî Müdafaa ve Dahiliye en
cümenleri mazbataları 

Sırrı B. (Kocaeli) — Söz istiyorum. 
Reis — Buyurun. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendini Hariciye 
vekili yoktur. 

Reis — Evvelce de talik edilmişti, müzakereye! 
devanı edebiliriz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Müsaade ederseniz 
usul hakkında bir söz söyliyeceğim. Müzakere etti
ğimiz mesele bir Devletle Türkiye arasında aktedi-
len bir mukaveledir. Şimdi Sırrı Bey arkadaşımız 
ondan sonra da diğer bir arkadaşımız söz söyliye-
cek. Binaenaleyh meselenin siyasete taallûku do-
layısile Vekil Beyin bulunmamasından, İstihsal 
edilecek faide akim kalacaktır, tensip buyurursa
nız müzakereyi vekilin huzurile yapalım, telefonla 
emrediniz gelsinler (Doğru sesleri). 

Reis — Kâtip arkadaşların ifadesine nazaran 
talik edilmemiş olduğu anlaşılıyor, şu halde Hari
ciye vekili Beyin gelmesi lâzrmdır. 

fil Birinci müzakeresi (il inci inikat zaptıu-
dadır. dır. 

fil Birinci müzakeresi 61 inci inikat zaptında-
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7 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun 'ba
zı maddelerinin tadiline dair 1/287 numaralı ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları Fil 

Millî Müdafaa encümeni namına Muhittin Pş. 
(Kars) — Bu 1455 numaralı kanun hakkında 
Bütçe encümeni bazı mütaleat beyan etmiştir. O 
noktaları tetkik için tekrar Müdafaai Milliye en
cümenine havalesini rica ediyorum. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Zannederim ki 
Bütçe encümeninin mütaleası 1494 numaralı ka
nuna yani rııznamenin beşinci maddesine taallûk 
ediyor. 

Muhittin Pş. (Kars) — Böyle ise beşinci nu
marayı yani bundan sonrakini istiyoruz. 

Reis — O halde bunu müzakere ediyoruz. He
yeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 

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

1455 numaralı askerî memurlar kanununun mu
addel ikinci maddesile üçüncü ve beşinci madde

lerine bazı hükümler ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 1455 numaralı kanunun muaddel 
ikinci maddesindeki (Askerî memurlar ) ifadesin
den sonra (askerî mühendisler) ve askerî adlî hâ
kimlerden sonra (askerî fen memurları) tabirleri 
ilâve edilmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa)— Reis Bey. vn son 1<k-
lif Bütçe encümeninindir. Bütçe encümeni ise Millî 
Müdafaa encümeninin noktai nazarını aynen ka
bul etmiştir. Binaenaleyh Ruşen Eşref Beyin oku
duğu kısmın mevzuu müzakere olmaması lâzımge-
lir. Tensip ederseniz Millî Müdafaa encümeninin 
teklifini okusunlar. 

Kâtip Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar ) — 
Aynen Millî Müdafaa encümeninin teklifini oku
dum. Bir daha okuyayım. 

( Madde tekrar okundu). 
Refik Şevket B. (Manisa) — Pardon. 
Reis — Efendim, madde hakkında söz istiyen 

var mı? 
Refik Şevket B. (Manisa ) — Bendenizin bu-

husustaki mütaleam, kanunun tanzimi noktai na
zarından, Hükümetin teklifinde daha çok sara
hat bulunduğu yolundadır. Millî Müdafaa encü
meni bu maddeye kelimeler ilâve etmiştir. Hükü
met ise usulü taknine riayet ederek ilâve edile
cek kelimelerin taallûk ettiği maddeyi tayin et
miştir. Sonra (1455 numaralı kanunun muaddel 
ikinci maddesindeki) diyor. Şimdi 1455 numa
ralı bir kanun varmış. O kanunun ikinci madde
sini muaddil bir kanun daha varmış. Fakat o ka
nun hangisidir; göstermiyor. Müsaade ederseniz 

[1] 203 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

bendeniz tetkik ettim. O kanunun 1637 numaralı 
olduğunu gördüm. 

Eğer böyle tasrih etmezsek 1455 numaralı ka
nunun muaddel ikinci maddesinin ne olduğunu 
bulmakta müşkülât çekeriz. Usulü taknine riayet 
etmek lâzımdır. Mana ve tanzim noktasından Hü
kümetin teklifini usulü taknine daha muvafık gör
düm. Onun için, Müdafaai Milliye encümeni ar
kadaşlarımız da tensip ederlerse, mücerret bu 
kanunu tasrihe medar olmak noktasından bu ka
nunun numarasını ilâve etmek suretile kanunun 
Hükümetin teklifi veçhile tanzimini teklif ediyo
rum. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Reis Bey, usul 
hakkında arzedeceğim. 

Efendim, kanunlarda yalnız numaralardan bah
sediliyor. Meselâ 1656 numaralı kanun denili
yor. Bu, kâfi değildir. Behemehal tarihin de 
ilâvesi şarttır. Meselâ, bendeniz tetkikat yapıyor
dum, 64 numara yok. Ondan sonraki kanunlar 
birer numara düşer. Bunun için numarada yan
lışlık olabilir. 10 numaralı ve filân tarihli demek 
şarttır. 

Reis — Encümen ne diyor efendim? 
Millî Müdafaa E. Na. Kâzım Pş. (Diyarbe-

kir) — Encümene iade buyurun yapalım. 
Reis — Maddeyi encümene veriyoruz. 

MADDE 2 — 1455 numaralı kanunun üçüncü 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Kadrosuna göre askerî mühendisler 1453 nu
maralı zabitan ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunda yazılı ikinci derecenin mukabili 
maaşa kadar ve askerî adlî hâkimler de üçüncü 
derece mukabili maaşa kadar maaş alır ve bulun
dukları memuriyet unvanını taşır askerî memur
lardır. 

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

MADDE 3 — 1455 numaralı kanunun beşinci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Tahsilini muvaffakiyetle bitiren askerî mühen
dislerin memuriyetleri beşinci sınıftan ve askerî 
fen memurlarınınki altıncı ve tahsilini muvaffaki
yetle ikmal edemiyenlerin memuriyetleri sekizinci 
sınıftan başlar. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Birinci madde encümene gitmiştir. Geldiğinde 
müzakere ederiz. 

Efendim, rey venmiyen zevat var mı? Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

8 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanu
nunun 1 inci ve 16 ncı maddelerine birer fıkra ilâ-
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vesine dair 1/297 numaralı kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Reis — Efendim, bu lâyihayı encümen istiyor. 
Tetkik edecekti, geri veriyoruz. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Reis Bey; bu lâyihada bir yanlışlık oldu zannede
rim. Bütçe encümeninin bu lâyiha üzerinde hiç bir 
mütaleası yoktur. Muhittin Paşa Hazretleri Büt
çe encümeninin bazı mütaleaları üzerine geri istiyo
ruz buyurdular. Fakat biz Müdafaanın teklifini 
aynen kabul ettik. Maamafih tekrar encümene 
almak istiyorlarsa verilebilir. 

Millî Müdafaa E. Na. Kâzım Pş. (Diyarbe-
kir) — 1455 numaralı askerî memurlar kanununun 
ikinci maddesini tadil eden kanunun numarasını 
koymak için istedik. 

Reis — Cumartesi günü müzakere ederiz efendim. 
îstern telgraf kumpanyasile münakit muka

velenin feshi ile (İmperial and International Com-
muuication Limited) şirketi!e bir mukavele akti 
hakkındaki kanuna 161 zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun (161) reyle kabul edilmiştir. 

Encümen intihabı hakkındaki reylerin tasnifi
ne kadar celseyi on dakika tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,55 

İ K İ N C Î CELSE 
Açılma saati: 16,15 

Reis — liefet B. 

Kâtipler: Avni Doğan B. (YOZGAT), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Hususî encümen intihabına ait olan aranın neti

cesini arzediyorum: 
İsmet B. (Çorum) 118, Faik B. (Tekirdağ) 99, 

Dr. Mustafa B. (Çorum) 89, Rasıh B. (Antalya) 
78, Kemal Zaim B. (Koyna) 53, Kâmil B. (İzmir) 
45, Nahit B. (Kırklareli) 41, Nafi Atuf B.. (Erzu
rum) 40, İhsan Başa (Giresun) 33, Ahmet Süreyya 
B. (Aksaray) 29, Ahmet İhsan B. (Giresun) 28 rey 
almışlardır. 

Malûmu âliniz encümen intihabında ekseriyeti 
nishiye kâfidir. Binaenaleyh İsmet B. (Çorum) 118. 
Faik B. (Tekirdağ) 99, Dr. Mustafa B. (Çorum) 
89, Rasıh B. (Antalya) 78, Kemal Zaim B. (Konya) 
53 reyle intihap edilmişlerdir. 

Kemal Zaim B. ( Konya ) — Efendim, Heyeti 
Celilenizin hakkımda ibraz buyurdukları teveccühe 
bilhassa arzı minnettari ederim. Ancak bütçe, Heye
ti Celilenizce kabul olununcıya kadar bendenizin 
mütemadiyen bütçe işlerile meşgul olmam zarureti 
vardır. 

Diğer taraftan gözlerim rahatsızdır. Uzun boy
lu yazı okuyamıyacak bir hale geldi. Bu itibarla 
bendenizi af buyurmanızı rica edeceğim. Maama
fih Heyeti Celileniz bu işte çalışmamı tekrar emir 
buyururlarsa her ne pahasına olursa olsun yapa

rım. 
Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Arkadaşlar, 

cidden gözleri mütehammil değildir. 
Reis — Efendim, Kemal Zaim Bey mazeret be

yan ediyorlar. Yerlerine diğerinin intihabı lâzmı-
geliyor (En çok rey alan sesleri). 

Reis — Sıra ile Kemal Zaim Beyden sonra, Kâ
mil Bey (İzmir) en çok rey almıştır. 

İntihaibını kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ko-
•bul edilmiştir. 

Efendim. Millî müdafaa encümeninden madde 
geldi okutuyorum. 

1455 numaralı kanunun bazı maddelerini bir 
kanun 6 ncı maddesini tadil eden...(Z?w ne demek 
sesleri). 

Kâtip Avni Doğan B. (Yozgat) — Böyle yazıl
mıştır. Aynen okuyorum. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Cumartesiye kalsın 
efendim. 

Reis — O halde cumartesiye bırakıyoruz. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad

de yoktur. 
Cumartesi günü saat 14 te toplanılmak üzere 

celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,30 



İstern telgraf kumpaııyasile münakit mukavelenin feshi ile ( İmperial and 
international cummıınications limited) şirketi ile bir mukavele akti hakkındaki 

kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup Bt 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif Bt 
Haydar B. 
Numaıı B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
İbrahim Yörük Bt 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit Bs 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Aza ade di 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller 

317 
: 161 
: 161 

0 
0 

155 
: 1 

[Kabul edenler] 
Bilecik 

Salih B. 
Bolu 

ismail Hakkı B. 
Burdur 

Halit B. 
Bursa 

Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B„ 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakla B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

izmir 
Halil B. 
Kâmil B. 

Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B± 
Muhittin Pş, 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
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Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

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

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 

Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 

İRaif B t 
Urfa 

Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B . 
Halil B. 
Hasan B, 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
AliB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 

Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. ( Rs. ) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B, 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Ziya Gevher B. 
Çankırı 

Talât B. 
Çorum 

ismail Kemal B. 
Denizli 

Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
|Z€kâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
iNafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B, 

îstaribhd 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
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Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
İbrahim B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

t : 6 4 
I Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 
I Malatya 
İsmet Pş. ( Bş. V. ) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 
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İNuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

İRasim fi. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
ISadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (Rs. V. ) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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Sıra No 201 
Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin, belediye bütçelerindeki 
maaş ve ücretlerle yetim maaşları yekûnu hakkında 230 

numaralı kanun teklifi ve Dahiliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

Esbabı mueibesile beraber takdim ettiğim kanunî teklifin Heyeti umumiyeye arzına müsaade 
buyurulmasını istirham ederim efendim. 

Kastamonu 
Dr. Suat 

29 - II - 1932 

Esbabı mucibe 

Belediye kanunumuzun 117 nci maddesinin 16 ncı fıkrasında (belediye bütçesinden verilecek ma« 
aş ve ücretler yekûnu senevi varidatın yüzde otuzunu tecavüz edemez. Lüzum ve ihtiyaç halinde 
Dahiliye vekâletince bu miktar artırılabilir ) denilmektedir. 

Halbuki tatbikatta : 
A - Belediye idarelerinin bir haylisinde maaş ve ücret ( ve bazan yetim maaşatı ) yekûnu 

yüzde otuzu tecavüz ettiği gibi, bazan (çok eskiden nasılsa yapılmış borçların faiz ve amortisman
larının senelik taksitleri de buna inzimam edince) bu kabil tediyat yekûnu yüzde kırkı buluyor. 

B - Şehir ve kasaba belediyelerinin varidatı tamamen tahsil edilerek belediye veznelerine ko
nulsa bile belediyelerinin hizmetlerinin ifası için ancak yüzde altmış kalır. 

C - Halbuki ahvali iktisadiye dolayısile varidatın tamamen tahsili mümkünsüzdür. Tadilât bu 
suretle noksan olduğu takdirde ise; maaş ve ücretlerin kemakân itası zarurî olduğundan, belediye 
hidematının ifasına karşılık olan masrafın yüzdenisbeti daha ziyade düşer. 

D - Bütçe rakamları daima muhammenat üzerine olup tahakkukat bundan ekseriya noksan ol
duğundan, maaş ve ücretlerin tamamen tediyesi mecburiyeti karşısında masrafa kalacak para bu 
sebeple dahi tenakusa mahkûmdur. 

îşbu halat karşısında belediye idareleri şehirlerin ancak göze çarpan yerlerinde, temizleme ve 
tenvirat ve kanal inşası gibi işleri görüp ikinci, üçüncü caddeler ve sokaklardaki vazifeler halile 
kaldığı gibi belediyelerin sıhhî ve bediî ve medenî vazifelerinin ifasına imkân kalmaz. 

Bu sebepler icabile bu kanunun kabulünü rica ederim. 
Kastamonu 

Dr. Suat 

KASTAMONU MEBUSU Dr. SUAT BEYİN KANUN TEKLİFİ 

Belediye maaşatı hakkında kanunî teklif 

MADDE 1 — Belediyelerle şehremanetlormdeki maaş ve ücretlerle yetim maaşatı misillû tah
sisat yekûnu, umum varidatı seneviyenin yüzde yirmi beşini asla tecavüz edemez. Fazla tediyat 
tahakkuk ederse ita âmirine tazmin ettirilir. 
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MADDE 2 — Belediye kanununun 117 nci maddesinin 16 ncı fıkrası mülgadır. 
MADDE 3 — İşbu kanun 1933 haziranından itibaren cari olup belediye idareleri o zamana 

kadar bütçelerini bu esasa irca ederler. 
MADDE 4 — İşbu kanunun icrasına Dahiliye vekâleti memurdur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 11 -VI -1932 

Karar No. 36 
Esas No. 2/30 

Yüksek Reisliğe 

Belediye bütçelerindeki maaş ve ücretler hakkında 1580 numaralı belediye kanununun 117 nci 
maddesinin- 16 wcı fıkrasının tadilini mutazammın Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin encümeni
mize havale buyurulan 29-11-1932 tarihli takririle merbutu teklifi mütalea olundu: 

Belediye kanununun evvelce Muhtelit bir encümende müzakere edilmiş olmasına binaen işbu 
teklifin de belediye kanununun 103 üncü maddesinin tefsiri için teşkil olunan Muhtelit encü
mende müzakeresi muktazi olduğunun arzına karar verildi. 

Yüksek Reisliğe takdim kılınır. 

Da. E. Rs. Rs. V. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Tekirdağ Tekirdağ Malatya Muş Rize Antalya Kars Ordu 

Cemil Esat Rasih Baha Tali İsmail 

Aza Aza Aza Aza 
Fala tya Ankara Elâziz 

Vasıf Muslihittin Hüseyin 



Sıra No 200 
Konya mebusu Kâzım Bey ve 2 arkadaşının belediye kanu
nunun 110 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının tefsiri hak

kında 4/28 numaralı takriri ve Dahiliye encümeni 
mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1580 numaralı belediye kanununun n o uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında ( avarız ve 

hasılatı ) belediyeler varidatı meyanında tadat edilmiştir. 
Avarız ve hasılatı tabiri eski ve yeni belediye kanunları ile belediyeler uhdesine tahmil 

edilmiş olan hidemat karşılığı olarak tesis ve tahsis kılınmış menkul ve gayrimenkul 
emvale şamil olmasına ve bu da vazıı kanunun madde metnindeki katı ifadesi ve mezkûr 
maddenin Heyeti umumiyece müzakeresi esnasında encümen mazbata muharririnin sarih izahatile 
sabit bulunmasına göre ötedenberi tapu sicillinde bu suretle mukayyet veyahut bir mahalle 
ahalisine izafeten bir veya bir kaç şahıs namına müseccel veyahut mahallat tarafından senetsiz 
tasarruf edilegelmekte olan emvale şamil olduğu şüphesiz isede fıkra metninin gayri vazih 
olduğu mülâhazasile bu avariz ve hasılatının belediyeler namına tescil ve de rinde alâkadar 
devairce tereddüt gösterilmektedir. Tatbikat sahasındaki bu tereddüt yüzünden belediyelerimiz 
avarız ve hasılatına kanunun neşrinden bu güne kadar tamamen ve filen vaziyet edememiş ve 
kanun hükmü yerine getirilmemiş olduğundan avarızlar halâ eşhas elinde fuzulî ve gayrika-
nunî olarak kalmakta ve belediye hidematı da sekteye uğramaktadır. Binaenaleyh ruhu kanuna 
göre ( avarız olarak mukayyet veya bu maksat için tahsis edilmiş ve fert veya cemaat namına 
müseccel veya gayri müseccel emvali gayri menkulenin kanunun neşrinden itibaren belediye 
namına intikal ve tescilinin hükmü kanun iktizasından bulunduğunun) tefsiren hallini talep ve 
istirham eyleriz. 9 -V-932 

Konya mebusu Konya mebusu Konya mebusu 
T. Fikret Kâzım Ş. Sırrı 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 11-VI- 1932 

Karar JÇ 33 
Esas M 4/28 

Yüksek Reisliğe 
1580 numaralı belediye kanununun n o uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının tefsirine dair 

Konya mebuslarından Kâzım, Ş. Sırrı ve Tevfik Fikret Beylerin encümenimize havale buyurulan 
9-V-1932 tarihli müşterek takriri mütalea olundu. 

Nizamnamei dahili mucibince her hangi bir kanun maddesinin tefsiri hak ve vazifesi 
o kanunu müzakere etmiş olan encümene ait olduğundan ve belediye kanunu da muhtelit bir 
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encümende müzakere edilmiş bulunduğundan işbu tefsir talebinin Muhtelit encümende müza
keresi iktiza eylediğinin arzına 24-V-1932 tarihinde karar verildi. 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Da illiye E. Rs. Rs. V. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Tekirdağı Tekirdağı Çanakkale Muş Antalya Ordu Kars Elâziz 

Cemil Şükrü Rasih İsmail Baha Tali Hüseyin 

Aza Aza Aza Aza 
Rize Malatya Ankara Amasya 
Esat Vasıf Muslihittin Esat 



Sıra ̂ [202 
Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, köy kanununun 13,36 
ve 44 uncu maddelerine bazı fıkralar ilâvesine dair 2/26 nu

maralı kanun teklifi ve Maarif ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları 

Umumî esbabı mucibe 

Teşkilâtı esasiye kanunumuza göre memleket dahilinde ilk tahsil meccani ve mecburîdir. 
İşte bu maksadı temine Cumhuriyeti idare henüz tahsil (7-16) çağına girmiş bulunan vatan yavru
larını okutmak için ilk mekteplere ehemmiyet vermekte ve köylere kadar mektepler açmakta oldu
ğundan bittabi mektebi açılmış muallimi mevcut köylerdeki çocuklara da okumak mecburiyeti 
terettüp etmektedir. Hal böyle iken maalesef bu •mecburiyete lâyıkı veçhile riayet edilmemekte 
ve teşkilâtı esasiyenin bu baptaki hükmü mühmel bırakılmaktadır. Bu sebeple 'bu hükmü teyit 
ve gayeyi temin için bir takım ahkâmı müeyyede tesisi zaruridir. Gerçi tedrisatı iptidaiye kanu
nu muvakkati hu hususta bazı ahkâmı muhtevi ise de zamanın icap ve ihtiyaçlarına cevap vere-
miyen Cumhuriyet prensiplerine taban tabana zıt ahkâmı muhtevi bulunan mezkûr kararname
min muhtelif ve müteaddit kanunlarla da ekseri ahkâmı tagayyür etmiş ve 1927 senesinde berayi 
tasdik Büyük Millet Meclisine arzolunduğu vakit muhteviyatı salifülarz şekilde görülen mezkûr 
kararname yerine yenisi getirilmek üzere Hükümete iade edilmiş olması da tatbikatında tered
düt ve iştibahı mucip olmuştur. Gerçi yerine yenisi yapıhnoıya kadar meriyeti derkâr bulunan 
bu kararnamede çocuklarını mektebe kaydettirmiyen veya göndermiyen veliler hakkında bir 
takım hükümler yok değildir. Fakat bunun tatbikatındaki külfet ve müşkülâttır ki o yoldaki 
hükümleri bu güne kadar mensi ve mühmel bir halde bırakmıştır. Meselâ kanunun 79, 80 ve 
müteakip bir takım maddelerine göre muallim hafta sonunda mektebe devam etmiyen çocukların 
isimlerini bir cetvele yazacak ve bunun altını köy muhtarına tasdik ettirerek kazadaki maa
rif encümenine gönderecektir. Encümen dahi çocuk velilerini celbederek kendilerine tenbihatta 
bulunacak ve bunun üzerine de çocuklarını mektebe göndermezlerse bir mazbata yapıp hakların
da ceza tayini için idare meclisine vereceklerdir. Kış günlerinde kazaya 15-20 saat mesafede 
yolsuz ve postasız köylerde bulunan bir muallim için kazaya defter göndermek ve her zaman 
mektebe devam etmiyen çocuk velileri hakkında şu muameleyi mütevaliyen takip ve tetkik etmek 
elbette mümkün olmadığı gibi ne kaza maarif encümenleri ve ne de idare meclisleri bu usulün 
tatbikma muvaffak olamamaktadır. Binaenaleyh mademki mektep köyde, muallim köyde, ço
cukta köydedir ve köylünün işini köylüye gördürmekte Cumhuriyetin esas gayelerinden biridir. 
O halde köy kanununun köylünün, muhtarın, ihtiyar meclisinin vazifelerine taallûk eden mad
delerine buna göre bazı fıkralar ilâve etmek ve hükümler koymak bu maksadı tamamen temine 
kâfidir. İşte olvakit teşkilâtı esasiye kanununun ilk tahsilin mecburî olduğunu emreden 
hükmü de ihmal değil bihakkın imal edilmiş olur. Binaenaleyh bu hususta tanzim edilen teklifi 
kanunî maddelerin esbabı mucibesile birlikte huzuru riyasetpenahilerine takdim kılınmıştır. 
Müstacelen müzakere olunmak üzere Heyeti umumiyeye arzını rica ederim efendim. 

27 - X n - 1931 
Yozgat 
8. 8%rr% 
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Maddelerin esbabı mueibesi 

1 inci maddenin esbabı mueibesi : 
Köy kanunu mucibince köylünün göreceği işler iki türlüdür. Birisi ihtiyarî işler diğeri görül

mesi mecburî işlerdir. Mademki teşkilâtı esasiye kanunu tahsili iptidaî meccani ve mecburidir di
yor o halde mektebi ve muallimi mevcut bulunanbir köyde köylünün tahsil çağına girmiş bulunan 
(7 - 16 ) çocuklarını mektebe kaydettirmeleri de hizmeti mecbureleri sırasına girmiş olmakla ta
biidir. Binaenaleyh birinci madde bu maksada göre yazılmıştır. 

2 inci maddenin esbabı mueibesi : 
Birinci maddeye göre mektebe kaydolunan çocuklardan devam etmiyen bulunursa bunların isim

lerini yine köy kanununa göre köyde halkın mümessili ve Hükümetin memuru mevkiinde bulunan muh
tara muallimin vermesini ve muhtarın, çocuklarını muayyen müddet zarfında mektebe gönder
meleri için çocuk velilerine tenbihat ve tebligat yapmaları ve keyfiyeti tekrar muallime bildir
meleri lâzım ve lâbüt olduğundan bu maksadı teminen ikinci madde yazılmıştır. 

3 üncü maddenin esbabı mueibesi : 
Birinci madde ile tahsil çağında bulunan çocukların mektebe kayitleri ve ikinci madde ile de 

mektebe devamları temin edilmiş oluyor, işbu üçüncü madde ile de çocuklarını mektebe devam 
ettirmiyen velileri hakkında tayin olunacak cezanın tesbit ve alınacak ceza parasının nereye ne 
suretle sarfolunacağı gösterilmiş bulunuyor. Binaenaleyh üçüncü madde dahi bu maksada bina
en tedvin olunmuştur. 

Köy kanununun 13, 36, ve 44 üncü maddelerine bazı fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi 
MADDE 1 — 18 mart 1340 tarih ve 442 numaralı köy kanununun 13 üncü maddesinin 15 

inci fıkrasına aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 
İlk tahsil ( 7 - 16 ) yaşında ) çağındaki çocuk velileri çocuklarını her sene ders başlamazdan en 

az bir hafta evvel mektebe kaydettirip ve çocuğun hastalığı, aile efradından birinin vefatı, ço
cuk velisinin çocuğun muavenetine muhtaç olacak derecede hastalığı, yolların kar ve sel gibi me-
vanii tabiiye ile geçilemez bir halde bulunması gibi ciddî mazeretler olmadıkça ) çocuğu üç 
günden ziyade mektepten alıkoymamak. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 36 mcı maddesine 17, 18 inci fıkra olmak üzere aşağıdaki 
fıkralar ilâve olunmuştur: 

Fıkra 17 - Mektebe devam etmiyen çocuk velilerine çocuklarını nihayet kırk sekiz saat zarfın
da mektebe göndermek üzere muallim tarafından kendilerine verilecek ihtarnameyi çocuk velile
rine tebliğ ve altını tasdik ederek muallime göndermek. 

Fıkra 18 - Yapılan tebligata rağmen ihtarnamede tayin olunan müddetinde çocuklarını mek
tebe göndermiyen velileri hakkında ceza tayini için muallim tarafından verilecek eşhas isimle
rini ihtiyar meclisine koymak. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 44 üncü maddesine 6 inci fıkra olmak üzere aşağıdaki fıkra 
ilâve olunmuştur: 

Fıkra 6 - Çocuklarını mektebe göndermiyençocuk velilerine 56 inci maddeye göre ceza pa
rası kesmek ve bu suretle alınacak parayı köyün sandığına koyarak muallimin göstereceği lüzu
ma göre mektebe devam eden kimsesiz ve fakir çocuklara urba yaptırmak kitap, kâğıt, kalem 
gibi ders malzemesi almak. 
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Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 9 - IV - 1932 

Karar No. 8 
Esas No. 2/26 

Yüksek Reisliğe 

Köy kanununun 13, 36 ve 44 üncü maddelerine bazı fıkralar ilâvesine dair Yozgat mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin teklifi Maarif encümeninde tetkik ve müzakere olundu: 

Köy kanununun mezkûr maddelerine ilâvesi teklif olunan fıkralar başlıca iki hükmü muhtevi
dir ki biri ilk tahsil mecburiyetinin köylerde para cezasile teyidini, ikincisi alınacak para 
cezalarının köy sandıklarında teraküm ettirilerek fakir çocukların mektep ihtiyaçlarında kullanıl
masını tazammun etmektedir. 

îlk tahsil mecburiyetini yalnız köylerde değil, memleketin her tarafında temin ve teyit edecek 
kanunî hükümlere ihtiyaç olduğu muhakkak ise de naktî cezanın yalnız köylerde evlâdını okut
mak hususunda tekâsül eden ebeveyne hasredilmesi hem umumî olan ihtiyaca, hem de vatandaş
ların kanun muvacehesinde müsavi olmaları lâzımgeleceği esasına mugayir ve binaenaleyh mez
kûr müeyyedenin köy kanununa ilâvesi gayrimuvafık görülmüştür. 

îlk tahsil mecburiyetinin para cezalarile veya diğer tedbirlerle teyidi için hükümleri havi 
ve maarifin diğer ihtiyaçlarını da mutazammın umumî bir kanun hazırlanmakta olduğu Maarif 
vekâletince ifade edildiğine göre vekâletin bu kanunu biran evvel getirmesine intizaren köy 
kanununa fıkralar ilâvesine dair olan teklifin reddine müttefikan karar verilmiştir, Arzolunur. 

Maarif E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Erzurum Sinop Afyon Karahisar Ordu Konya Afyon Karahisar Yozgat 
Nafi Atuf î. Alâettin İzzet Ulvi Hamdi Naim Hazim Haydar A. Cevdet 

Aza Aza 
Urfa Trabzon 

Refet Halil Nihat 

Dahiliye encümeni mazbatası 

11-VI-1932 

Yüksek Reisliğe 

18 mart 1340 tarih ve 442 numaralı köy kanununun 13, 36 ve 44 üncü maddelerine bazı fık
ralar ilâvesine dair Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin encümenimize havale buyurulan 
27 - VII -1931 tarihli takririle merbutu teklifi kanunî mütalea ve tetkik olundu: 

23 eylül 1329 tarihli tedrisatı iptidaiye kanununun 79, 81, 82, 83 üncü maddeleri ilk tahsil 
mecburiyetini temine kâfi hükümleri ihtiva etmektedir. Bu hükümler hakkile takip olunursa 
maksadın husulüne kâfidir. 

Maamafih Maarif encümeni mazbatasında zikrolunduğu veçhile Maarif vekâletince bu hu
susta her türlü ihtiyacı tatmin edecek bir kanun lâyihası hazırlanmakta olduğu anlaşıldığından 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Karar No. 34 
Esas No. 2/26 
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işbu teklifin cüz olarak şimdiden kabulü muvafık görülmiyerek reddine 24 - V -1932 tarihinde 
karar verildi. 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Da. E. Rs. 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Malatya 

Vasıf 

Rs. V. 
Tekirdağ 

Aza 
Ankara 

Muslihittin 

M. M. 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Amasya 

Esat 

Kâ. 
Muş 

Aza 

Aza 
Antalya 

Rasih 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Aza 
Elâziz 
Süreyya 

Aza 
Rize 
Esat 



tadiCne. dair I ZB7 numaraJ^ kanun lâyihası ve RİİHÎ Hüdate 
veBötçe eneömerrtefi meKzbatarfafr 

4 - / F - 1S32 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1455- numaralı askerî memurlar kanununun bazı maddeierinnı tâdili hakkıada M»'M, vekâletin
ce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 2- IV-1932 tarihli içtimamda Yüksek Meelise arzı ka-
rarîaştırrtön kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Mtıktazasmm ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyırrulma»ım rrca ederim efendim. 
Başyekil 

ismet 

1455 numaralı (askerî memurlar kanunu) nun bazı maddelerinin tadiline mütedair kanun lâyihasının 
esbabı mucibesi A 

1 - Ordumuzda şimdiye kadar mevcut bulunmıya (askerî mühendis) ve (askerî fen memuru) sınıf
larının tesisi lüzum ve maksatları olbaptaki kanun lâyihası esbabı mucibesinde arz ve izah olunmuş
tur. Binaenaleyh bu iki sınıfı da 1455 numaralı askerî memurlar kanununun 1 inci maddesinde gös
terilen (askerî memurlar) meyanına dahil etmek lâzımdır. Ordunun en mühim ve acele bir ihtiyacı
nı gidermek hususunda lüzumu kadar talip bulmak ve bunları terfih suretile orduya bağlıyarak ken
dilerinden azamî hasıla almak için (askerî mühendis) lerin önünü (askerî barem kanunu) ndaki bi
rinci dereee maaş mukabili sınıfa kadar açık bulundurmak lâzımdır. 

(Askeri mühendisler) ve (fen memurları) yabancı memleketlerdeki tahsil ve stajlarım ikmal ede
rek memlekete dönünciye kadar emsalleri yüzbaşı ve birinci mülâzim olmuş bulunacaklardır. Ken
dilerinin de avdetlerinde emsallerine muadil maaş almaları, binaenaleyh 5 ve 6 sınıf askerî memur 
sıfatile istihdam edilmeleri lâzımdır. 

2 - Askerî adlî hâkimlerin de üçüncü dereceye kadar terfi edebilmeleri muvafık bulunduğundan 
merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir, 

Millî Mü4afaa enoümeni mazbatası 

14 - V -1932 

Yüksek Reisliğe 

1455 numaralı askerî memurlar kanununun bazı maddelerinin tadiline dair Başvekâletin 4 ni-

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/794 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Karar No. 29 
Esas No. 1/287 
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san 1931 tarihli ve 6/794 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Millî Müdafaa vekili Beyin huzurile müzakere edildi : 

Lâyihanın esbabı mucibe levhasında zikredildiği veçhile fen ve sanat sahasında mütemadiyen 
vukua gelen zamanımız terakkiyatmın orduların bilûmum harp vasıtalarının evsafı ve imalâtı üze
rine olan tesirleri malûmdur. İlme, fenne ve çok ihtisasa lüzum gösteren bu işleri göreceklerin de 
o suretle yetiştirilmiş olmaları zaruridir. Bu ihtiyaç sevkile ordumuzda şimdiye kadar mevcut ol-
mıyan ( askerî mühendis ) ve ( askerî fen memuru ) sınıflarının tesisini istihdaf eden teklif en-
cümenimizce de musip görülmüştür. Mezkûr iki sınıf mensupları askerî memurlar meyanında bu
lundurulacak ve memleketimizde emsali teessüs edinciye kadar yabancı memleketlerdeki yüksek mü
hendis mekteplerinde ve teknikomlarda yetiştirilmiş olacaklardır. Bu gibilerin meslek ve sınıfla
rında şevk ve hevesle çalışarak terakki ve terfi etmeleri de lâyihada derpiş edilerek. icap eden 
kayit konmuştur. Kanun lâyihasında ismi geçen askerî adlî hâkimler birinci sınıf askeri memurluğu
na kadar terfi ederler ve bu sınıfın mukabili, 1453 numaralı kanunda yazılı, altıncı derece maaşını 
alırlardı. Bunlar da ilmî kudret ve .ihtisasları ile mütenasiben terakki etmeleri nazarı dikkate alı
narak üçüncü derece mukabili maaşa kadar yükselebilmeleri tensip edilmiş ve lâyihaya bu nokta
dan bir hüküm konulmuştur. 

Yukarıda yazılı hale nazaran M55 numaralı kanuna merbut cetvele ( askerî mühendis ) ve 
(askerî fen memuru) sütunlarının ilâve edilmesi lâzımgelmiştir. Binaenaleyh şekle ait ve maksa
da göre yapılan bazı tashihat ile kanun lâyihasının kabulüne encümenimiz karar vermiştir. Key
fiyet Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

M. M. E. Rs. M. M. N. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
(liresun (İiresıın Malatya Tokat Kastamonu Bilecik Niğde 

İhsan İhsan M, Nedim Hüsnü A. Hıza Salih Ali Galip 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Tokat Kırşehir Burdur Balıkesir Ordu (lazi Antep Cebelibereket 

B. Lfıtfi L. Müfit ITalit Enver Itecai Kılıç Ali Naci 

Bütçe encüme ü mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 11 - VI -1932 

M. No. 147 
Esas No. 1/287 

Yüksek Reisliğe 

1455 numaralı askerî memurlar hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline dair olup Başve
kâletin 4 nisan 1932 tarih ve 6/794 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası 
Millî Müdafaa encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi edilmekle Millî Müdafaa vekili Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Encümenimiz merbut esbabı mucibelere ve Vekil Beyden alınan izahata nazaran teklifi Millî Mü
dafaa encümeninin tadilâtı veçhile kabul eylemiş ise de askerî mühendislerin baremdeki münteha 
derecesini birinnci derece olarak kabul etmek imkânını görememiştir. Filhakika teklif lâyihasının ve 
Millî Müdafaa encümeninin esbabı mucibelerinde istinat edilen esas askerî mühendislerle fen memur
larının memleketimizde emsali müesseseler teessüs edinciye kadar ecnebi memleketlerde politeknik-
lerde ve teknikomlarda okutularak yetiştirilmeleri lâzmıgeldiği ve Ilımların hevesle çalışabilmeleri 
için lâyihada teklif edildiği gibi barem kanunununbirinci derecesi maaşına tekabül edecek miktar
larda maaş almaları lüzumundan ibarettir. 

Encümenimiz muhtelif mülâhazalarla bu esbabı mucibeye iştirak edememektedir: 
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Evyelen, ., ecnebi memleketlerde tahsil gören bu gençler, ekseriyetle lisetaJısiHeriıwvde 
Devlet hesabma olarak ikmal ettikten .sonra ecnebi memleketlerde de beş:altr seımlik inrvmüddetle 
ve. yine Devlet hesabına tahsillerini ikmal.etmektedirler. Yalnız memleketimizin-İm .günkü malî şera
iti dahilinde değil hemen her memlekette bile böyle bir nimet hayatta müstesna mazhariyetlerden sa
yılabilir. '"•'•'• .. . ... ,.,„,vı>,,. ,, 

BÖyle bir nimete mâzhar olmak bizatihi hizmet başında "azamî fedakârlıkla çalışmağı i«ti^zaın öle
cek mahiyettedir. Buna rağmen bu -gençleri'vazifelerine merbut bulundurmak kabil plmıy^r^a bun
dan sonra tahsile gönderileceklerle elyevm tahsilde bulunanların mukavelelerinde buını tümin ede
cek ahkâmın derpiş edilmesi ve muhtelif Devlet teşkilâtında çok mütefayit ..şeraite tâbi bulunan bu 
kabîl mecburî hizmetleri hakikî icabata tevfik etmek ve bunların heyeti mecmuasına ait ahl\,(ımj.,iijr 
tiva etmek üzere Büyük Meclise ayrıca bir teklifte bulunulması mümkün görülmektedir. ,v ., r. 

Saniyen, barem kanununun birinci derecesi temin eylediği maaştan ziyade Devlet teşki lâ t ı 
içinde Mahkemei temyiz riyaseti, Şûrayi devlet riyaseti gibi en yüksek ımakamatm mevki ve tea
dülünü göstermektedir. Bütün Devlet teşkîilâtına sari bir sulta ifade edeır bu makamlar Devlet 
teşkilâtı içinde mahdut bir sahaya münhasır »faaliyetlere ait makamlarla muadil tutulamaz. 

İşte bu mülâhazalar dolayısiledir ki encümenimiz, politeknik mezunlarına Darülfünun " p r o 
fesörlerinin, Şûrayı devlet ve Mahkemei temyiz azasının son dereceleri* olan ikinci dereceyi azami 
derece alarak ve mebde derecelerini de teklif veçhile kabul eylemeği muvafık'bulmtıştut.' •' •• 

Bu mülâhazata istinaden yapılan tadilâtla kanun lâyihasını Umuhıı heyetin tasvibine arzeylferîzl 

Keks M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Tokat Bursa İsparta Kayseri Kırklareli Kırklareli 
/ / . Fehmi K. Zaim Süreyya I)r. G ali pMük evrem A...ffijmi }L Nah it •Şevket 

Sivas Yozgat . . . . . - -, ,>;•,-.. . . . . , . ^ 
M. Remzi S. Sırrı . . ., ...... >,.., 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1455 numaralı askerî memurlar kanununun bazı 
• maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1455 numaralı askerî memurlar 
kanununun muaddel ikinci maddesi aşağıda yazdı 
şekilde tadil olunmuştur: 

( Askerî memurlar, askerî mühendisler, aske
rî adil hâkimler, askerî fen memurları, hesap 
memurları, muamele memurları, rasat memurları, 
muallimler, haritacılar, imamlar, makinistler, 
sanatkârla'r ve muzika muallimleri ) kısımların
dan teşekkül eder. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun üçüncü mad
desi sonuna aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Kadrosuna göre askerî mühendisler askerî 
barem kanunundaki birinci derecede maaş mu
kabili sınıfa kadar ve askerî hâkimleri de üçüncü 
dereceye kadar terfi edebilirler. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun beşinci mad
desi nihayetine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

Askerî mühendislerin memuriyetleri beş sı
nıftan, askerî fen memurîarınmki 6 sınıftan baş
lar. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

2 - IV -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

Ik. V. S. 1. M. V. G. I. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1455 numarah askerî memurlar kanununun mu
addel ikinci maddesile üçüncü ve beşinci madde
lerine bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1455 numaralı kanunun 
muaddel ikinci maddesindeki ( askerî memurlar ) 
ifadesinden sonra (askerî mühendisler) ve asıkerî 
adlî hâkimlerden sonra (askerî fen memurları) ta
birleri ilâve edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — 1455 numaralı kanunun 
üçüncü maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Kadrosuna göre (askerî mühendisler) 1453 nu
maralı ( zabitan ve askerî memurların maaşatı ) 
hakkındaki kanunda yazdı birinci derecenin muka
bili maaşa kadar ve askerî adlî hâkimler de üçüncü 
derece mukabili maaşa kadar maaş alır ve bulun
dukları memuriyet unvanını taşır askerî memur
lardır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 1455 numaralı kanunun 
beşinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 
Tahsilini muvaffakiyetle 'bitiren askerî mühendisle
rin memuriyetleri beşinci sınıftan ve askerî fen 
memurlarınmki altıncı ve tahsilini muvaffakiyetle 
ikmal edemiyenlerin memuriyetleri sekizinci sınıf
tan başlar. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hükmünü 
icraya Millî Müdafaa vekili memurdur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ I 

MADDE 1 — Millî Müdafaa encümeninin ay
nen kabul. 

MADDE 2 — 1455 numaralı kanunun üçüncü 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Kadrosuna göre askerî mühendisler 1453 nu
maralı zabitan ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunda yazılı ikinci derecenin mukabili 
maaşa kadar ve askerî adlî hâkimler de üçüncü 
derece mukabili maaşa kadar maaş alır ve bu
lundukları memuriyet unvanını taşır askerî mo-
nen kabul. 

MADDE 3 — Millî Müdafaa encümeninin ay
nen kabul. 

MADDE 4 — Millî Müdafaa encümeninin ay-
îıen kabul 

MADDE 5 — Millî Müdafaa encümeninin ay* 
nen kabul. 




