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1 — SABIK ZABIT HUlASASI 

2 — HA VALE EDIIEN EVEAK 

I toplanilmak iizere inikada nihayet verildi. 
I Ba§kan vekili Katib Katib 
j T. Fikret Silay Canakkale £oruh 
I Z. Gevher Etili Ali Zirh 

EDlIEN EVEAK 

Siyasi muste§arliklara tayin edilen zatlara 
Ve Kocaeli mebusu Nedim Bozatikm oldiigiine 

dair tezkereler okundu ve oliiniin hatirasma hiirme-
ten bir dakika siikut edildikten sonra cuma giinii 

Teklif 
1 — tdare Heyetinin, Biiyiik Millet Meclisi 1937 

yili biit§eaine 26 202 lirahk tahsisat konulmasma dair 
kanun teklifi (2/58) (Biitc,e enciimenine) 

Mazbatalar 
2 — Konya ovasi sulama idaresinin 1933 yili son 

hesabma aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna 
dair Divani muhasebat Riyaseti tezkeresile Konya 
ovasi sulama idaresinin 1933 yili son hesabi hakkmda 
kanun layihasi ve Divani muhasebat enciimeni maz-
batasi (3/390, 1/57) (Ruznameye) 

1 — Ihtiyat zdbitleri ve ihtiyat wskeri me-
murlari kanununun uQiincii maddesine bir fikra 
ilavesine dair olan 1976 myth kanunun degisti-
rilmesi hakkmda kanun layihasi ve Milli Milda-
faa encAlmeni mazbatasi (1/883) [1] 

BALKAN — Layihanin heyeti uraumiyesi 
hakkmda mutalea var mi? 

Maddelere gepilmesini kabul edenler ... Et-
meyenler ... Maddelere ge§ilmistir. 

3052 sayili kanunun ugiincu maddesinin de-
gistirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 3052 sayili kanunun iiriincii 
maddesinin son fikrasi asagrdaki gibi degistiril-
mistir: 

Askeri lise mezunlarmdan yabancr memle-
ketlerde askeri miihendis ve fen memuru yetis-
tirilmek iizere segilenler iki ay muddetle hazir-
lik kitasinda hizmet ettikten ve smiflan ile 

[1] 3 sayih basniayazi zaptm sonundadir. 

3 — Turkiye - Felemenk ticaret anla§masi ve mer-
butlarinm tasdiki hakkmda kanun layihasi ve Hari-
ciye ve Iktisad enciimenleri mazbatalari (1/791) 
(Ruznameye) 

4 — Yiiksek Ziraat enstitiisiiniin 1933 mali yili 
hesabi katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul-
duguna dair Divani muhasebat Riyaseti tezkeresile 
Yiiksek Ziraat enstitusu 1933 yili son hesabi hak
kmda kanun layihasi ve Divani muhasebat enciimeni 
mazbatasi (3/409, 1/89) (Ruznameye) 

• ^ i i 

alakadar askeri fabrikalarda veya sair miiesse-
selerde alti ay calistiktan sonra liyakat ve ki-
fayeti tasdik edilenler tahsil g-orecekleri ya-
banci memleketlere askeri talebe sifatile gbn-
derilirler. 

Tahsillerini muvaffakiyetle takib ederek 
forpriifung ve muadili imtihanini verenler ye-
dek yarsubay nasbedilirler ve miiteakib tahsil-
lerine devam ederler. 

Talebe sifatile Avrupada tahsilde iken mu-
vaffak olamiyanlar memlekete celbolunarak as
keri memur nasbedilmek iizere meslek tahsili-
ne ve yedek subay mektebi tahsiline tabi tutu-
lurlar. Bunlardan meslek veya yedek subav 
mekteblerinde de muvaffak olamayarak sihhi 
hallerinden gayri sebeblerle cikarilanlar kita-
lara verilir ve muvazzafkk hizmetlerinden bas-
ka askeri mekteblerde meccanen okuduklari 
miiddetin yarisi kadar fazla hizmet ederler. 

Yabanci memleket tahsilinde iken yedek 
yarsubay nasbolunduktan sonra tahsilde mu
vaffak olamayanlar da memlekete celbolunarak 

B l R l N G l C E L S E 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Refet Canitez 

KATlBLER : Ali Muzaffer Goker (Konya), Ali Zirh (Qoruh). 

B A.SKAN — Celse agilmistir. 

3 — MUZAKERE EDlLEN MADDLER 
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muayyen bir meslek kursuna tabi tutularak 
askeri memur nasbolunurlar. 

Askeri liselerden mezunen ayrildiktan sonra 
memleketimizdeki fabrika veya miiessese staj-
larinda askeri miihendis ve fen memurlugu tah-
silini takibe kifayeti goriilmeyenler talebe si-
fatile Harbiye mektebine sevkedilirler. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

ZtYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — En-
ciinienden bir sual. Burada dilimin bir tiirlii 
donmedigi, aklimm bir tiirlii ermedigi, anlaya-
madigim bir kelime vardir; « forpriifung » ne 
demektir? (Giiliismeler). 

HtLLl MtJDAFAA E. M. M. §ttiKRtt KO-
QAK (Erzurum) — Bu forpriifung tabiri Hii-
kumetin teklifi kanunisinde de vardir. Encii-
menimiz bunun iizerinde durdu, ugrasti ve mu-
kabilini bulamadigi igin o kelimeyi aynen bu-
raya koydu. 

Eger Heyeti Oelile bunun Tiirkge mukabilini 
bulursa, enciimen de buna iltihak eder. Fa-
kat boyle bir tabir bulunamadigi igin enciime-
niniz §upheye, tereddiide, iltibasa mahal bi-
rakmamak igin aynen bu kelimeyi birakti. Biz 
askeri liseden giktiktan sonra fen ve sanat tah-
sili igin talebelerimizi ekseriyetle Almanyaya 
gbnderiyoruz. Orada her sehe imtihan yoktur, 
talebeler iki §ekilde imtihana tabi tutuluyor. 
Mesela, yiiksek miihendis mektebi olan Tekni-
§e Hof§ulede tahsil be§ senedir. Iki buguk 
sene sonra forpriifung imtihani verilir. Sonra 
mektebi bitirir bitirmez hapt forpriifungu ya-
par. Vaymardaki teknikomda tahsil tig se
nedir. Bunun bir buguk senesi forpriifung 
olur. Saksonyadaki teknik fen mektebi de 
dord senedir. Orada da forpriifung iki senedir. 

EDlB SERVET TOR (Gumii§ane) — Ilk im
tihan demektir. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — De-
mekki tiirkgesi varmi§. 

§t?KRtJ KOQAK (Devamla) — Miisaade bu-
yurunuz, arzedeyim: Mektebe girerken bir ka-
bul imtihani vardir. Ondan sonra bir somestr 
imtihani vardir. Ondan sonra da bu forprii
fung gelir. Acaba hangisini ilk imtihan ola-
rak kabul etmek lazimgelir? Tereddiide ve il
tibasa mahal birakmamak igin bu kelimeyi ay
nen kabul ettik. Eger bunun tiirkge mukabili 
bulunur, uygun gelir ve tereddiid ve iltibasi 
kaldinrsa onu enciimen de kabul eder, buraya 
koyariz. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Ar-
kadaslar, Meclisimizin yeni faaliyete ba§ladi-
gr bir zamanda, Mecliste ara sira tezahiir eden 
bazi laubalilikleri anlamak igin bu suali sor-
dum. Taki konu§alim, karanmizi verelim, ile-
ride mesaimize engel olmasm. 

Arkada§lar, ben bu kanun layihasmi oku-
dugum zaman ewela kendi kendime nasara, 

yansuru, nasran.... gektim. Bu yetmiyormug gi-
bi bir de (forpriifung) u gordiim. Bazi keli-
meler iiserine i§aretler koydum. 

Avrupaya tahsile talebe gonderilecek, ya 
Amerikaya gondermek istersek? 0 zaman bu 
kanunun hiikmii ona §amil degildir. Kanunu 
yaparken bu hususlan iyice tasrih etmek la
zimdir. Bu kanunun hiikmiine gore Avrupa
ya talebe gonderebilecegiz, halbuki Amerika
ya da gondermeliyiz ve gonderecegiz arkada§-
lar. Bizim hedefimiz Amerikaya yeti§mektir. 
Mesela ben gocugumu Amerikada okutursam 
bu kanunun hiikmii cari olmayacaktir. Bir de 
(mezunen ayrildiktan sonra), (mahsubu ya-
pildiktan sonra) gibi kelimeler de var. Hangi 
(mahsub) ve hangi (mezunen)? Evet bu bir 
lisandi, tarihe kans,ti. Artik bunlara nihayet 
verelim. Oz lisanimiz, dilimiz ne ise onu ala-
lim. (Nasara, yansuru) dan kurtulduk. Ha-
yir yalniz ondan kurtulmadik. Almanyaya 
tahsile gidecek gocuk forpriifung imtihanini 
verecek, Parise gidecek olan baska, Italyaya 
gidecek olan da oranm universitesinin kendine 
mahsus imtihanini verecek. Bu §ekilde kan§ik-
liga diinyanin hig bir yerinin ve hie, bir lisani-
nm tahammiilii yoktur. 

Bizim alti okumuz, alti umdemiz vardir, 
Bu umdelerden birisi inkilabciliktir. Acaba in-
kilabcilik dedigimiz zaman yalniz softalik aley-
hine olan inkilabcilik mi hatira gelir? Hayir; 
inkilabm en miihim gigirlarmdan birisi de dil 
inkilabidir. Hepimizin mensub oldugumuz fir-
kanm ve direktif veren ba§imizm hedefi bu-
dur. Neden bunu ihmal ediyoruz? 

Arkada§lar, ben size bir kanun teklif et-
sem, bu kanunda inkilaba aykiri hiikiimler 
koysam beni ne yaparsmiz? Ewela asgari fir-
kadan kovarsimz. Hatta sonra da hep bir olup 
beni asarsmiz. 

EDIB SERVET TOR (Giimii§ane) — Allah, 
allah.... 

ZlYA GEVHER ETlLl (Devamla) — Nicin 
allah, allah diyorsunuz? Inkilab aleyhinde gali-
sanlan asmaz mismiz? Elbette asarsmiz. Softa-
ligi ve hurafeleri iade igin galismakla, bir lisa-
ni yikmaga galismak, bir lisan aleyhinde galis-
mak arasinda ne fark vardir? Inkilab birdir. 
Onun her cephesinde birden ve beraberce galis-
mamiz lazimdir? Bu (forpriifung) kelimesinin 
istimali oyle bir giine tesadiif ediyor ki, bu gun, 
memlekette otedenberi koklesmis olan « Diya-
ribekir » kelimesinin (Diyarbakir) aslmdan 
piktigma isaret ediliyor. Bu ne tezaddir, arka-
daslar? Lisani kokiinden ayiklamak, ve ecnebi 
kelimeleri tamamen lisandan gikarmak lazim
dir. Aksi takdirde dil nereye gidecektir. 

Mesela, bu degirmen gok rantabldir). Bilmem 
(bu kelime cok enteresandir). (Falan kimse ne 
kadar enerjiktir).. Bunlar yalniz lisanm igine 
degil, kanunun igine giriyor; nizamnamelere, 
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talimatnamelere giriyor. tsterseniz size byle 
talimatnameler getireyim ki, iginde yedi tane 
ecnebi kelime bulunmaktadir. Arkadaslar, he-
pinizin karar verdiginiz ve ugrunda gahptiaga 
yemin ettiginiz teskilati esasiye kanunumuz der 
ki; Devletin dili Tiirkgedir. Boyle dedikten son-
ra kanimlara her hangi bir ecnebi kelimesi koy-
dugumuz zaman, teskilati esasiye kanununa da-
hi mugayir hareket etmis olursunuz. Sonra sa-
ym arkadai3im Edib Servet de bunun tiirkgesi 
« ilk imtihandir » dediler. Madem ki tiirkgesi 
bu kadar kolaymis, neden dolayi bunu kullan-
mryoruz da bir ecnebi kelimesi koyuyoruz? 

Arkadaslar; bu kanun enciimene gitmeli ve 
o kelimenin tiirkge mukabili ne ise derhal ko-
nulmali, ondan sonra miizakere edilmelidir. 

Almanyada bir tiirkge kelime kullanmaya 
imkan yar midir? Bu (forprufung) kelimesini 
Paris iiaiversitesinde kullandigimiz zaman yiye-
ceginiz, genenize bir yumruktur. Size bir hadi-
se soyliyeyiim : Bunu belki hepinizde okumus,-
sunuzdur. Bir vatandas Harbi umumiden son
ra Kuduste mi, Ammanda mi, bilmem nerede, 
kaliyor, buraya geldikten sonra gocugunu tak-
dim ediyorlar, bir kelime turkce bilmiyor. 
Iste hep bu gibi ihmaller yiiziinden 20 sene 
zarfmda bir nesil tiirkgeyi unutabiliyor. Artik 
bu aci misalleri gormeyelim. Ewela, kanunla-
rrmizdan bunlari pikaralim. Almanlar bu kadar 
kuwetli lisanlarmi cahsmalari sayesinde yap-
mislardir. (Forprufung) kelimesini de bbyle su-
ni sekilde yapmislardir. 

§imdi rica ediyorum: Enciimen bunu geri 
alsm. tiirk^e mukabilini bularak bize getirsin. 
Artik Maarifle mi konusacak, yoksa ceb luga-
tine imi bakacak, ceb lugatini 25 kuru^a yeriyor-
lar. 

M, M. V. SlYASI MttSTE§ARI NEClB ALt 
KV^tJKA (Denizli) — Ziya Gevher arkada§i-
mizm, giinun birinde bizi irtica ile ittiham 
edecegini hi? tahmin etmiyordum. (Forprii-
fung) kelimesini buraya koymaktan istihdaf 
etmi§ oldugumuz noktai nazari §ukrii Kocak 
arkada§im gayet giizel bir surette izah ettiler. 
Malumui alinizdir ki kelimelerin men§eleri; bu 
gunkii Ksan taharriyatinm fevkalade inki§af 
etmesi kar§ismda tamamile tayin ve tesbit edil-
mis, degfldir. Bahusus diinyada hangi medeni 
millet vardir ki baska milletin lisanmdan icab 
ettigi zaman kelime almasm? Bu giinkii mev-
zuatimiada yok mudur? Doktor, doktora, iini-
versite, ordinaryiis, profesor... daha bu gibi §u 
dakikada hatrrima gelmeyen kac yuz kelime 
vardir ve biz bu kelimelerden miistagni olabi-
lir miyiz? 

Hig fiiphe yoktur ki lisanm sadele§mesini, 
sadelige; dogru gitmesini temin etmek hepimiz 
igin cok yiiksek ve aziz bir vazifedir. 

Ben tek Almanca kelime bile bilmiyorum, 
fakat bu (forprufung) u terciime ettirdim, lii-

gavi manasi (ilk imtihan) dir. Fakat bunun is
tihdaf ettigi istilahi mana, fen memurlarmi 
yetigtirmek igin takib edilen miihendislik dev-
resinin ikmalindeki imtihan demekmi§. §u 
hale nazaran bu teknisehosulede okuyan ve 
tahsillerine devam eden gengler bu mektebde 
ug sene okuduktan sonra miihendislik tahsili-
ne devam edip etmeyeceklerine dair bir imti
han gegiriyorlar ki bu imtihanm adina (for-
priifung) diyorlar. Ziya Gevher arkadagimiz 
diyorlar ki, bu (forprufung) yalniz Almanyada 
midir? Hayir, yalniz Almanyada degildir. l§te 
onun igindir ki kanunda (forprufung ve mu-
adili imtihan) denmekle bu nokta nazari iti-
bare alinmi§tir. Kanunda yalniz Almanya is
tihdaf edilmi§ degildir. Kanunu lutfen okurlar-
sa gorurler ki (ecnebi memleketler) diye tas-
rih edilmistir. Orada (ecnebi memleketlere 
tahsile gonderilecek gengler) denmektedir. Bi-
naenaleyh biz bu (forprufung) u kullanirken 
bir liizum ve zaruret kar§ismda bulunarak bu 
kelimeyi kullandik. Nasil ki ba§ka yerlerde 
iiniversite, profesor, ordinaryiis, dekan ve sair 
buna mumasil kelimeler kullanilmi§tn\ Maa-
mafih takdir Yiiksek heyetinizindir. 

MULL! MttDAFAA En. M. M. §tJKRtJ KO-
QAK (Erzurum) — Bendeniz, ne gibi bir zaruret 
karsismda bu kelimeyi muhafaza ettigimizi ar-
zetmistim. Ziya Gevher arkadasimiz bizi miir-
tecilikle, laiibalilikle ittiham ettiler. Birde He-
yeti Celilenizin hissiyatma riayet ederek bu la-
yihayi geri almamizi istediler. Heyeti celilenin 
hissiyatma riayet degil, hiirmet ederiz ve He
yeti celile layihayi geri gonderirse elbette ali-
riz. Fakat kanunun esasmi bir defa Heyeti celi-
leye arzedersek bu kelimenin burada kalip kal-
mamasi hususunda 0 zaman bir hiikum verir-
siniz. 

Ewelce gikan 1976 sayili kanunla, askeri 
liselerden gikipta fen memuru olmak iizere Al-
manyaya tahsile gonderilecek talebeler mekteb-
ten giktiktan 10 ay sonra yarsubay oluyorlardi. 
Bunu mahzurlu gorduk. Qiinkii arkadaslari 
Mektebi harbiyeye gidiyor, Mektebi harbiye iki 
sene. Iki senede muvaffak olamryanlara hizmeti 
muvazzafasmdan bas,ka ayrica mekteb tahsille-
rinin nisfi kadar fazla askerlik yaptirilryor. 
HalbuM'Almanyaya gonderilen bir talebe yar
subay oluyor. Fakat orada tahsilde muvaffak 
olamadigi takdirde rutbesi geri almamryor. 
Oraya gidiyorlar, okumuyorlar. Memlekete don-
diikleri zaman Hiikumet haklarmda hig bir mu-
amele yapamiyor, giinkii, yarsubaydir. Binaen-
aleyh bir mueyyide olmak igin bu mekteblerde 
okuduktan sonra ancak Teknisehosulede 2,5 
sene muvaffakiyetle okurlarsa kendileri yarsu-
bayliga nasbediliyor. 

Bir iltibasa, bir tereddude, bir siipheye ma-
hal birakmamak igin bu «forprufung» kelimesi
ni buraya koymus bulunuyoruz. Qiinkii mukabi-
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lini bulamadik ve nitekim Ziya Gevher arkada-
sim da dakikalarca burada soz soyledikleri hal-
de karsiligmi koyamadilar. Bu «ilk imtihan» de-
gildir. Qiinki ilk imtihan mektebe duhul imti-
hanidir. Ondan sonra somestr imtihanlari var
dir. Bu forprufung imtiham bundan sonra geli-
yor. Binaenaleyh bir mukabili bulunur ve hie 
bir tefsire hacet birakmryacak tarzda olursa 
enciimen de bunu maalmemnuniye kabul eder. 

SIRRIIQOZ (Yozgad) — Olgunluk imtiham 
diyelim. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Ben 
burada arkadas arasinda konusmak arzu ettim. 
Ve bu arzu iledir ki, sayin Siyasi miistesar 
burada oldugu halde, ondan siialimi sormadim, 
enciimen Mazbata muharririnden sordum. §ukrii 
Kogak arkadasmila, Kiigiika arkadasim agizda 
birlestiler. buraya geldikleri zaman, bizi irtica 
ile itham etti, diye miisterek bir agiz kullandilar. 
Ben oyle arzu ederdim M gerek Mazbata mu-
harriri, gerek Miistesar bir mebusu daha dik-
katle dinlesinler. Ben bu lafi soylemiyecegim 
gibi, irtica kelitnesini kullanmryacagim gibi, ben 
boyle inkilaba aykiri bir kanun getirirsem ev-
vela en hafif ceza olarak beni firkadan kovar-
smiz, sonra da toplanir asarsmiz dedim. Arka-
daslarf bu meseleyi ben dil inMlabmda o kadar 

x muhim goriiyorum ki eger bunda ihmal ve te-
seyyiib edersem, benim cezam o olsun dedim. 
Bu, diline atesli bir merbutiyetin giizel bir 
ifadesidir. §una buna taarruz degildir. Bunu 
hurmetimden soyledim. Irtica ile itham zmmmda 
kimseye bir sey sbylemedim. Ben o iM arkadasla 
beraber gok galistim. Hatta irticaa karsi calis-
tik. Bvrada, miisbet bir vazife igin konusuyoruz. 
Biribirimize politika yaparak degil, miisbet is 
gikarmak igin biz bu kiirsiiye gikariz ve ne 
olursa olsun Anka kusunun ifade ettigi bir ke-
lime olsa bile «forpriifung» merdudttur. Onu 
asla kullanmam. Onu benim bilemem, terciime 
edemem kanunda kalmasmi icabettirmez. Qok 
degerli arkadaslarmuz var, onlara sorun size 
karsiligmi buluversinler. Sonra, forprufungun 
neden mevzubahs oldugunu, nasil bir imtihan 
oldugunu ben biliyorum, bilmesem bile sorup 
ogrenmeden kiirsiiye §ikip soz soyler miyim? 
Benim hedefim sudur: kiirsiide soz soyliyen 
hatibin sozlerine hiirmet isterim. Enciimen 
bunu geri almalidrr, diizeltip getirmelidir. 

Rica ederun her hangi bir domatis ve patli-
can yemegini yalniz. basma pisirirseniz arzu et-
tiginiz lezzette olmaz. Buna sogan, biber ve ate-
sin derecesi de lazimdir. Burada soylenen bir 
soziin de biraz tuzu biberi vardir. Agizlar biraz 

yanar aotnma, lezzet verir. Her hangi bir hatibin so-
zunii hiisnii niyetle telakki etmelidir. Oliun igin 
bu kanun layihasi enciimene gitmeli, tashih edil-
meli, bize oyle gelmelidir. Bu hususta bir de 
takrir veriyorum. 

L937 0 : 1 
EDlB SERVET T^R (Giimiisane) — Ben 

ayni maksadla bir takrir verdim. 
ZtYA GEVHER ETILI (Qanakkale) — Te-

sekkiir ederim. 
BA§KAN — Baska miitalea var mi, bir tak

rir vardir okunacaktir. 
ZIYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — 

Baskanim, bir sey daha var; Avrupa kelimesi 
kanunun basmda da oldugu gibi « ecnebi mem-
leket » diye aynen tashih edilmelidir. 

Yiiksek Reislige 
* Forprufung kelimesinin yamna « on imti
han » kelimesinin ilavesinin enciimence tetkiki-
ni teklif ederim. 

Giimiisane 
Edib Tor 

GENERAL NAOt ELDENlZ (Seyhan) — 
Soz istiyorum. 

BA§KAN — Takrir hakkmda mi soz istiyor-
sunuz? 

GENERAL NACt ELDENlZ (Seyhan) — 
Evet, hem takrir ve hem de mevzu hakkmda bir 
kac, soz soylemek istiyorum. 

Forprufung kelimesinin kanunumuza kona-
rak lisammiza almmamasmi ben de enciimen-
den hassatan rica ederim. Bunu geri alsmlar ve 
diizeltsinler. Yani Tiirkge olarak ifade etsinler. 
Tarn karsiligmi bulamazlarsa bir kag kelime ile 
ifade edilsin. 

Diger bir noktaya da nazari dikkatinizi cel-
bederim. Almancada mevzubahs kelime, (V) 
harfile baslar ki (foor) diye okunur. Binaena-
aleyh, hem lisanmiiza yabanci kelime alacagiz 
hem de imlasmi degistirecegiz demektir. Bun-
lara mahal kalmamak igin Heyeti muhtereme-
den rica ediyorum, Milli Mudafaa encumeni la-
yihayi geri alsm ve diizeltsin. 

MtLLl MUDAFAA E. M. M. §UKRtT KO-
QAK (Erzurum) — Bu kelimenin almanca aslin-
da nasil baslandigmi ve ne s,ekilde okundugunu 
biliyorduk. Fakat bu kelimeyi tiirkge olarak ka
bul ettigimizden telaffuz edildigi gibi yazdik. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Tenafiirii huruf 
var. 

BALKAN — Bir takrir daha var, okutuyo-
rum: 

Yiiksek Reislige 
Layihanm ecnebi kelimeden ayiklanmasi icin 

enciimene geri verilmesini dilerim. 
Qanakkale 

Ziya Gevher Etili 
Bir de Edib Servet Toriin takriri vardi. 
EDtB SERVET TOR (Giimii§ane) — Tak

riri geri aliyorum. 
BALKAN — Ziya Gevher Etilinin takririni 

nazari itibare alanlar... Almayanlar... Takrir 
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nazari itibare ahnmi§tir. Layiha enciimene ia-
de edilecektir. 

ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — Bu-
raya gelen seylerde bbyle daima ecnebi keli-
meler kullaniliyor. Bunlarm halli i^in evvela 
bir Dil encumeni toplansm, layihalar evvela 
oraya gitsin, sonra gelsin. (Takrir ver sesleri). 

BALKAN — Bir takrir daha gelmi§tir. Bu-
nu da enciimene veriyoruz. 

Ruznamemizde miizakere edilecek ba§ka 
madde yoktur. Pazartesi saat 15 te toplanilmak 
iizere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

\><*<i 

T. B. M. M. Matbaasi 



S. Sayisi: 3 
Ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri rnemurlan kanununun 
3ncu maddesine bir fikra ilavesine dair olan 1976 sayili 
kanunun degi?tirilmesi hakkinda kanun layihasi ve Mill? 

mudafaa encumeni mazbatasi (1/883) 

T. C. 
Ba§vekalet 7 -VI - 1937 

ICararlar miidurlugii 
- Say% : 6/2011 

Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1976 sayili kanunun tadiline dair Mill! Mudafaa vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekilleri He-
yetince 2 - VI - 1937 tariiiinde Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibosile 
birlikte yulksek huzurlarma sunulmustur. 

Basvekil 
/ . Inonii 

Esbabi mucibe 

Avrupaya muhendislik veya fen memurlugu tahsili igin gonderilen askeri lise mezunlan 1976 
sayili kanun mucibince on iki ay kita ve fabrika ve miiessese stajindan sonra ihtiyat yarsubay nasbe-
dilmekte ve Avrupaya tahsile gonderilmektedir. ^imdiye kadar 3Tapilan tecriibeye gore bu vaziyetteii 
§u mahzurlar dogmaktadir: 

Diger tekmil smif subay ve askeri rnemurlan lise tahsilinden sonra en erken iki buguk seneye yakin 
bir zamanda subay veya askeri memur maa§ina nail olduklari halde bunlar bir buguk sene evvel bu 
maa§a gegmekte ve aynca Avrupa tahsil tahsisati almakta ve diger vekaletlerden gonderilen talebe-
ye nazaran fazla bir imtiyaza sahib olmaktadirlar. 

Bunlar pek gene, ya§ta bulunduklari gibi muntazam bir askeri disiplin hayati da gecirmediklerin-
den Avrupada Tiirk ordusunu; hizmete almmi§ yedek subay olarak; temsil edememektedirler. 

Buna mani olmak icin askeri miihendis ve fen memuru yeti§mek iizere Avrupaya tahsile gonderi-
lecek talebenin buradaki bir sene kita ve fabrika ve miiessese stajmi gordiikten sonra ihtiyat yarsu-
bayliga nasbedilmeksizin talebe sifatile tahsile gonderilmeleri ve tahsil esnasinda forpriifung veya mu-
adili imtihanini verdikten sonra ihtiyat yarsubayliga nasiblari muvafik goriilmu§ oldugundan i§bu 
kanun layihasi tanzim edilmigtir. 
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Milli Miidafaa encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Milli Miidafaa Encumeni 

Karar No. 2 
Esas No. 1/883 

15 - XI - 193'} 

Yuksek Baskanliga 

1976 sayili kanunun tadiline dair milli Mii
dafaa vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri 
Heyetince 2 - VI - 1937 tarihinde Yuksek Mec-
lise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi 
mueibesile birlikte sunulduguna dair olub encii-
menimize havale edilen Basvekaletin 6/2011 sa
yili ve 7 haziran 1937 tarihli tezkercsi ve bagli 
kanun layihasi Milli Miidafaa siyasi mustesari 
hazir oldugu halde okundu ve goriisiildii: 

Askeri Use mezunlarindan Avrupaya muhen-
dislik veya fen memurlugu tahsili igin talebe gon-
derilmesi usuliiiiiin, simdiye kadar yapilan tecrii-
beye gore, degistirilmesi hakkindaki ilisik esbabi 
mucibe encumenimizee de yerinde goriilmiistiir. 

Ancak 1976 sayili kanun metni, ihtiyat subay 
ve ihtiyat askeri memurlar hakkindaki 1076 sa
yili kanunun bazi maddeleri ve hususile iig ve 
on dorduncii maddelerini degistiren 2754 ve 
3052 sayili kanunlarm maddelerinde de zikredil-
mis buluniriasma binaen isbu kanun] ardan 3052 
sayili kanunun 3 ncii maddesinin (Askeri lise 

mezunlarindan) diye basliyan son fikrasmm de
gistirilmesi daha miinasib gorulmiis ve 1976 sa
yili kanunun ortadan kaldirilmasma ve bu kanu-
na bir fikra ilave eden 2970 sayili kanunun hiik-
miiniin baki kalmasma ve bu suretle kanun basli-
gi ile birinci maddesinin degistirilmesine ve iki 
madde lave edilerek kanun layihasi aynen kabul 
edilmistir. 

Heyeti umumiyenin tasvib nazanna arzedil-
mek iizere Yuksek Baskanliga sunulur. 

Milli Miidafaa En 
Diyarbekir 

K. Sevilktekin 
Balrkesir 

C. Esener 11 
Istanbul 

Dr. Ih S. Erel 

Sinob 
C. K. Incedayi 

Kirs eh ir 
L. M. Ozdcs 

R. M. M. 
Erzurum 
§. Kocak 

Bilecik 
acini QariMi 

Kars 
II. Kizildogan 

Tekirdag 
H. Apak 

Kiatib 
Samsun 

R. Bar km 
Erzurum 

A. Akyiirek 
Manisa 

K. Duru 

Urfa 
Ahmed Yazyan 

HtTKtMETlN T E K L M 

1976 sayili kanunun tadiline dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 1976 numarali kanun asagida-
ki gibi degistirilmistir: 

Askeri lise mezunlarindan yabanci memle-
ketlerde askeri miihendis ve askeri fen memuru 
yetistirilmek iizere segilenler iki ay miiddetle 
hazirlik kitasinda hizmet ettikten ve smrflan 
ile alakadar askeri f abrikalarda veya sair mii-
esseselerde alti ay galistiktan sonra liyakat ve 
Mfayeti tasdik edilenler tahsil gorecekleri ya
banci memleketlere askeri talebe sifatile gon-
derilirler. 

Tahsillerini muvaf f akiyetle taMb ederek for-

MlLLl MUDAFAA ENCttMENlNlN 
DE&t§TlRt§t 

3052 sayili kanunun ugilncil maddesinin degisti
rilmesine dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 3052 sayili kanunun iigiincii 
maddesinin son fikrasi agagidaki gibi degi§ti-
rilmigtir: 

Askeri lise mezunlarindan yabanci memle-
ketlerde askeri miihendis ve fen memuru ye-
ti§tirilmek iizere segilenler iki ay miiddetle 
hazirlik kitasinda hizmet ettikten ve simflari 
ile alakadar askeri fabrikalarda veya sair mii-
esseselerde alti ay gali§tiktan sonra liyakat ve 
kifayeti tasdik edilenler tahsil gorecekleri ya
banci memleketlere askeri talebe sifatile gbn-
derilirler. 

( S. Sayan : 3 ) 
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priifung re muadili imtihanmi verenler yedek 
yarsubay nasbedilirler ve muteakib tahsillerine 
devam ederler. 

Talebe sifatile Avrupada tahsilde iken mu-
vaffak olamayanlar memlekete celbolunarak as
keri memur nasbedilmek iizere meslek tahsiline 
ve yedek subay raiektebi tahsiline tabi tutulurlar. 
Bunlardan meslek veya yedek subay mekteble-
rinde de muvaffak olamayarak sihhi hallerinden 
gayri sebeblerle gikanlanlar kitalara verilirler 
ve muvazzaflik hizmetlerinden baska askeri 
mekteblerde meccanen okuduklari miiddetin ya-
risi kadar fazla hizmet ederler. 

Yabanci memleket tahsilinde iken yedek 
yarsubay hasb olunduktan s©nra tahsilde mu-
vaffak olamayanlar da memlekete celbolunarak 
muayyen bir meslek kursuna tabi tutularak 
askeri memur nasbolunur. 

Askeri liselerden mezunen ayrildiktan sonra 
memleketimizdeki fabrika veya miiessese staj-
larmda askeri muhendis ve fen memurlugu tah-
silini takibe kifayeti goriilmeyenler talebe sifa
tile Harbiye mektebine sevkedilirler. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmunu icraya 
Milli Mudafaa vekili memurdur. 

2 - VI - 1937 

Bas. V. Ad. V. M. M. V. 
/. inonii S. Saracoglu K. Ozalp 

Da. V. Ha. V. V. Ma, V. 
8. Kayo, 8. Saracoglu F. Agrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. 1 M. V. G. t. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam liana Tarkan Muhlis Erkmen 

Tahsillerini muvaffakiyetle takib ederek 
forpriifung ve muadili imtihanmi verenler ye
dek yarsubay nasbedilirler ve muteakib tahsil
lerine devam ederler. 

Talebe sifatile Avrupada tahsilde iken mu-
vaffak olamiyanlar memlekete celbolunarak as
keri memur nasbedilmek iizere meslek tahsili
ne ve yedek subay mektebi tahsiline tabi tu
tulurlar. Bunlardan meslek veya yedek subay 
mekteblerinde de muvaffak olamiyarak sihhi 
hallerinden gayri sebeblerle gikanlanlar kita
lara verilirler ve muvazzaflik hizmetlerinden 
ba§ka askeri mekteblerde meccanen okuduk
lari miiddetin yarisi kadar fazla hizmet ederler. 

Yabanci memleket tahsilinde iken yedek 
yarsubay nasbolunduktan sonra tahsilde mu
vaffak olamiyanlar da memlekete celboluna
rak muayyen bir meslek kursuna tabi tutula
rak askeri memur nasbolunurlar. 

Askeri liselerden mezunen ayrildiktan son
ra memleketimizdeki fabrika veya miiessese 
stajlannda askeri muhendis ve fen memurlu
gu tahsilini takibe kifayeti goriilmeyenler ta
lebe sifatile Harbiye mektebine sevkedilirler. 

MADDE 2 — 1976 numarali kanun kaldinl-
mi§tir. 

MADDE 3 — 2970 sayili kanun hiikmu ba-
kidir. 

MADDE 4 — Hiikumetin ikinci maddesi 
aynen. 

MADDE 5 — Hiikumetin iiguncii maddesi 
aynen. 

( S. Sayisi : 3 ) 




