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Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

2. — SUALLER : 

1. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; eytam 
sandıklarının matlubatı için geçen sene Maliye 
Vekâleti Bütçesine mevzu tahsisatın tamamen 
tesviye edilmemesi esbabına dair, Maliye Ve
kâletinden şifai sual takriri. 

3. — EVRAKI VARtDE : 

Lâyihalar 
1. — İspirto resminin tenzili hakkında ka

nun lâyihası (1/530) 
2. — Maaş Kanunu lâyihası (1/531) 
3. — Mıntıka Ziraat Mektebi mezunlarının 

lise mezunları hukukuna malik oldukları hak
kında kanun lâyihası (1/532) 

4. — Muvazenei Umumiye Kanununun 16 
ncı maddesine bir madde tezyiline dair kanun 
lâyihası (1/533) 

Mazbatalar 
1. — Mübadele, imar ve İskân Vekâletinin 

1340 senesi Bütçesinin füsul ve mevadına ilâvesi 
lüzum görülen 2 548 150 liralık tahsisat hakkın-
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Sayfa 
da (1/511), 1340 senesi Bütçesine tahsisatı mun
zamma itasına dair (1/528), Nafıa Vekâleti senei 
Maliye Bütçesinin 262 ncı faslının üçüncü in
şaat ve tamiratı müstacele ve cesim köprüler 
maddesine 183 000 lira tahsisatı munzamma ita
sına dair (1/536), Nafıa Vekâleti Bütçesinin 258 
ve 263 ncü fasıllarından 263 ncü faslın birinci 
maddesine 117 000 liranın münakalesine (1/537), 
Adliye Vekâleti Bütçesinde münakale icrasına 
dair (1/538), Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâleti ile Umum Jandarma Kumandanlığı Büt
çesinde münakale icrasına dair (1/539), Müba
dele, İmar ve İskân Vekâleti Bütçesine tahsisatı 
munzamma itasına dair (1/540) numaralı Kanun 
lâyihalarıyle Riyaseticumhur Bütçesine tahsisatı 
munzamma itasına dair (3/299), Büyük Millet 
Meclisi Bütçesinin harcırah maddesiyle diğer 
bazı mevaddına tahsisatı munzamma itasına ve 
Riyaseticumhur Bütçesinde münakale icrasına 
dair Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinin 
(3/301) ve zabıtların vakit ve zamanıyle ye
tişmesi için zabıt kalemi memurlarına gece yev
miyesi itâ edilmek üzere Büyük Millet Meclisi
nin 1340 senesi Bütçesine 1050 lira tahsisatı 
munzamma itasına dair Büyük Millet Meclisi 



1 : 8 17 . 11 . 1340 C : 1 

Sayfa 
Reis Vekilliğinin tezkereleri. (4/217) ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 271 

2. — Sakarya Muharebesi ve son harekâtı 
taarruziye esnasındaki hidematından dolayı iki 
defa istiklâl madalyasıyle taltif edilen Fırka bir, 
Alay Dört Kumandanı Kaymakam Tireli Ali 
Cevat Bey Bini Alinin işbu madalyalarından bi
rinin takdirnameye tahvili hakkında Başvekâ
letten mevrut (3/271) numaralı tezkere ve yapı
lacak bir muamele olmadığına dair Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası, 271:272 

3. — İstanbul'un işgal altında bulunduğu es
nada milli orduya muktezi eşya, cephane, esliha 
ve teçhizatı sairenin şevkinde fedakârane hide-
matı sebkeden ve İstanbul Hükümetince tah
didi sinne tabi tutularak tekaüt edilmiş olan nak
liye mülâzımı evveli Yozgat'lı Ahmet Âga Bini 
Osman'ın hidematı fevkalâdesine binaen taka-
üdünün Yüzbaşılık rütbesi üzerinden icrasına 
dair Başvekâletten mevrut (3/276) numaralı tez
kere ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası. 272 

4. — İstiklâl Mücadelesinin muharebatı 
muhtelifesinde hidematı fevkalâdeleri görülen on 
zatın İstiklâl Madalyası ile taltifleri hakkında 
Başvekâletten mevrut (3/277) numaralı tezkere 
ve mezkûr zevatın taltiflerine taallûk eden es
babı mücibeli teklif ve inha verakalarının cel
bine dair Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 272 

5. — Mücadelei Milliye esnasında İnebolu'ya 
vurut eden efrat, esliha ve mühümmat ve sair 
levazımatı harbiyenin Denizden iskeleye kadar 
bilâ ücret nakli hususunda hidematı meşkûre-
leri sebkeden İnebolu Piyade Kayıkçı Lonca
sının bir kıt'a İstiklâl Madalyasıyle taltifine dair 
(3/278) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve mu
vafık olduğuna dair Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası. 272:373 

6. — Kastamonu Mebusu Halit Bey ve Ha
san Fehmi Efendinin; Ankara - Yabanabat ve 
Çerkeş - Safranbolu yolunun turuku umumiye 
meyamna ithaline dair (2/362) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 273 

7. — Malatya Mebusu Reşit Ağanın Malat
ya - Besni - Gaziantep yolunun turuku umumi-

Sayfa 
ye meyanına ithâline dair (2/363) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 273 

8. — Bayezıt Mebusu Şefik Beyin; Hükkâm 
ve memurini devletin vilâyete şekli tayinlerine 
ve haiz oldukları hukuk ile maaşlarına dair 
(2/364) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 273 

9. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin; Muva-
zenei Umumiyeden maaş alan bilcümle müte
kaidinin terfihi hakkında (2/365) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 273' 

10. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin; tarik 
mükellefiyeti nakdiye ve bedeniyesi hakkında 
(2/366) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. ' 273 

11. — Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve 
Rüfekasının; Boyabat Kasabasında vukua ge
len yangından zarar gören mültezimlerin aşara 
olan borçlarının tecili hakkında (2/367) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 273 

Takrirler 273 
1. — Rize Mebusu Esat Beyin, Rize Vilâ

yetine mülhak Atina Kazasında iadeten Ziraat 
Bankası teşkili temenniyatına dair takriri (4/68) 273 

2. — Rize Mebusu Esat Beyin, Rize Vilaye
tine mülhak kurayı seb'a ve Arhavi ve Mepavri 
nahiyelerinde birer tapu ve vergi kâtipleri tayin 
ve ihdası temenniyatına dair takriri (4/71) 273 

3. — Rize Mebusu Esat Beyin, Muvazenei 
Maliye Encümeninde bulunan Şûrayı Devlet 
teşkili hakkında kanun lâyihasının celbiyle müs-
tacelen müzakeresine dair takriri (4/215) 273:374 

4. — Bayezit Mebusu Şefik Beyin, Bayezit 
Vilâyeti dahilinde Murat Nehri üzerinde kâim 
Harap Köprünün turuku umumiye meyanında 
inşaası esbabına dair temenni takriri (4/72) "274 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Kocaeli'nin Geyve Köprüsü istasyonunda iskân 
edilmemiş olan Selanik muhacirlerinin bir an ev
vel iskânları hakkında temenni takriri (4/69) 274 

6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
16 Nisan 1340 tarihli Affı Umumi Kanunuyle 
zabitan hakkında muamelâtı tazammun eden 
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Sayfa 
25 Eylül 1339 tarihli Kanunun hükümleri ara
sındaki tearuzun tefsirine mütedair taikr'îri (4/216) 274 

7. — Tekfurdağı Mebusu Faik ve Cemil Bey
lerin; Tekfurdağı'nın senei devriyei istihlâsı 
münasebetiyle Belediye Riyasetinden namlarına 
gelen telgrafta halkın Meclise karşı hissiyatı 
tazimkâra nelerini arz etmekte olduklarına dair 
takriri. 274 

8. — Çanakkale Mebusu Mehmet Beyin, 
Ziraat Bankasının, borçlarını vadeleri hulûliden 
evvel tediye eden medyunlardan, fazla olarak 
istiyfa etmekte bulunduğu bir aylık faizi almak
tan feragat ettirilmesi hakkında takriri (4/70) 274 

Azayı Kiram Muamelâtı 

4. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

275 

1. — Divanı Riyaset kâtipleri intihabatı. 275 
2. — Memurini Muhakemat Encümeni ve 

tetkik heyeti azaları intihabatı. 275 

275 

1. — Tecili Takibat Kanununun fer'an zi-
methal olanlara da teşmili hakkında (1/83) nu
maralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni maz
batası. 275 

2. — İstiklâl Madalyasıyle Taltif Kanunun 
birinci maddesinin tâdiline dair (1/36) numaralı 
Kanun Lâyihası ve Dahiliye ve Müdafaai Milliye 
encümenleri mazbataları. 275 

3. — Kırşehir Mebusu Ali Rıza Beyin; İstik
lâl Harbine İştirak eden Kuvayı Milliye mensu-
bininin affı hakkında 29 Teşrinievvel 1339 tarihli 
Kanunun tefsirine dair (4/199) numaralı takriri 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 275:277 

Sayfa 
4. — Rize Mebusu Ekrem ve Sabık İzmit 

Mebusu Hamdi Namık Beylerin, mekâtibi âliye 
ve taliye mezunlarının köylerde mecburi mual
limlikte istihdamlarına dair teklifi kanunileri ve 
reddine dair Maarif Encümeni mazbatası. (2/55), 
(2/187) 277:281 

5. — Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı 
vücuda getirilmek ve Ankara şehrinde merkezi 
batarya sisteminde telefon şebekesi yapılmak 
ve Ankara ile İstanbul arasında bir telefon 
hattı tesisiyle posta ve telgraf ve telefon binası 
inşaa edilmek üzere Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesinin senei haliye bütçesine bir 
milyon lira tahsisatı munzamma itası hakkında 
(1/497) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 281:284 

6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
Şûrayı Devletin memurini muhakemata müteal
lik vazaifinin sureti ifası hakkındaki kanuna 
zeyl olmak üzere (2/343) numaralı teklifi ka
nunisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 284:285 

7. — Urfa Mebusu Ali Fuat Bey-ve kırksekiz 
refikinin; Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu
nun ondördüncü maddesinin tâdili hakkında 
(2/320) numaralı teklifi kanunisi ve Maarif En
cümeni mazbatası. 285:287 

8. — 397 numaralı kanunun birinci madde
sinin fıkrai ahiresine tevfikan evvelce gönderi
len cetvelde isimleri muharrer olmayıp, bilâ
hare zuhur eden malûline verilmesi iktiza eden 
mükafaatı nakdiye için tahsisatı munzamma ita
sına dair Başvekâletten mevrut (3/268) numaralı 
tezkere ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 287:295 

- « • * • 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat: Saat: 1.40 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Talât Bey (Kângsn) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim; 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacak. 

Yedinci içtima 

15 Teşrinisani 1340 Cumartesi 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde içtima ederek 

zabtı sabık hülâsası kıraat ve tadilen kabul ve evra
kı varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Bazı levayihi kanuniyenin, yeniden tetkik edilmek 
üzere lüzumu iadesine ve Ankara Mebusu Ali Fuat 
Paşa ile Edirne Mebusu Cafer Tayyar Paşanın uh
delerinde vazifeyi askeriye kalmadığına dair Başve
kâlet tezkereleri; tariki mükellefiyeti hakkındaki te
kâlifi kanuniyenin Nafia Encümeni ile müştereken 
müzakere olunmasına dair Dahiliye Encümeni Ri
yaseti tezkeresi ve Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Be
yin Divanı Riyaset Kâtipliğinden istifanamesi kıraat 
edildi. 

Badehu ruznamesi müzakerata geçilerek berveç-
hiati mesail müzakere karara rapt olundu. 

İzmir ve Ankara şehirlerinde tatbik edilecek Sük-
na Kanunu hakkındaki teklifi kanunilerin tetkik ve ia
de edilmek üzere Heyeti Vekileye tevdii kabul edil
di. 

İstiklâl Madalyasıyle Taltif Kanununun birinci 
maddesini muaddel olarak Dahiliye Encümeni tara
fından tanzim edilen maddei kanuniye tadilen kabul 
olundu. 

Seferberlik ve cephe zammı hakkındaki kanunun 
birinci maddesine müteallik mazbata ile atik idarei 
askeriye nizamnamesinin 179 ncu maddesinin fıka-
ratı ahiresi hakkındaki mazbata aynen kabul edildi. 

Bahriye Vekâleti teşkiline mütedair teklifi kanu
ni ile etibbai askeriyenin sureti terfileri hakkındaki 
teklifi kanuninin birisi yeniden tetkik edilmek ve 
diğeri umumî terfi kanuniyle tevhit olunmak üzere, 
Müdafaai Milliye Encümenine havaleleri kabul olun
du. 

Sıtma mücadelesi hakkındaki teklifi kanuninin, 
derdesti müzakere bulunan kanun lâyihalariyle tevhit 
edilmek üzere, Sıhhiye Encümenine, maaşat, ücurat 
ve muhassesatın tevkifattan tecridiyle miktarı safisi 
üzerinden tahsis ve tediyesine mütedair lâyihai kanu
niyenin dahi, yeniden tetkiki zımnında . Muvazenei 
Maliye Encümenine iade ve tevdileri • kabul edildi. 
Ve müteakiben teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından kuşat edilerek 14 Eylül 

1336 tarihli Meni Müskirat Kanununa nazaran mem
nu olup 9 Nisan 1340 tarihli kanuna göre cürmiye-
ti izale edilmiş olan efalden dolayı maznun ve mah
kûm olanlar hakkındaki teklifi kanuninin müstace
liyetle müzakeresine başlandı ve ceryan eden müza
kere neticesinde mezkûr teklifin Adliye Encümenine 
iadesi kabul olunarak Mücahedei Milliye zamanın
da kaçak olarak derdest edilen altınların iadesi hak
kındaki teklifi kanuninin müzakeresine geçildi ve le-
delmüzakere Adliye Encümeninin bu baptaki mazba
tası kabul edildikten sonra pazartesi günü toplan
mak üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında bir itiraz 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hülâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

— 270 — 
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2. — SUALLER 

1. — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin; Ey
tam Sandıklarının matlubatı için geçen sene Maliye 
Vekâleti bütçesine mevzu tahsisatın tamamen tesvi-

Lâyihalar 
1. — İspirto resminin tenzili hakkında kanun lâ

yihası (1/530) 
REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 

edilmiştir. 
2. — Maaş kanunu lâyihası (l 1531) 
REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 

ediyoruz. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis 

Bey, bu esaslı bir kanundur. Kavanini Maliye En
cümenine de havalesi lâzımdır. 

REİS — Pekâlâ efendim. Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine gönderiyoruz. 

3. — Mıntıka Ziraat mektebi mezunlarının lise 
mezunları hukukuna malik oldukları hakkında kanun 
lâyihası (1 /532) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Maarif Encümen
lerine havale ediyoruz. 

4. — Muvazenei Umumiye Kanununun 16 neı 
maddesine bir madde tezyiline dair kanun lâyihası 
(1/533) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 1340 

bütçesinin füsul ve mevaddma ilâvesine lüzum' görü
len 2 548 150 liralık tahsisat hakkında (1/511), 1340 
senesi bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair 
(1/528), Nafia Vekâleti senei haliye bütçesinin 262 
nci faslının üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve ce
sim köprüler maddesine 183 000 lira tahsisatı mun
zamma itasına dair (1/536), Nafia Vekâleti bütçesi
nin 258 ve 263 ncü fasıllarından 263 ncü faslın birin
ci maddesince 117 000 liranın münakalesine (1/537) 
Adliye Vekâleti bütçesinde münakale icrasına dair 
(1/538), Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletiyle 
Umum Jandarma Kumandanlığı bütçesinde müna
kale icrasına dair (1/539), Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair 
(1/540), kanun lâyihaları ile Riyaseti Cumhur büt-

ye edilmemesi esbabına dair Maliye Vekâletinden şi
fahi sual takriri, mezkûr. 

REİS — Maliye Vekâletine havale edilmiştir. 

çesine tahsisatı munzamma itasına dair (3/299), Bü
yük Millet Meclisi bütçesinin harcırah maddesiyle di
ğer bazı mevaddına tahsisatı munzamma itasına ve 
Riyaseti Cumhur bütçesinde münakale icrasına dair 
Büyük^ Millet Meclisi İdare heyetinin (3/301), ve 
zabıtların vakit ve zamanıyle yetişmesi için Zabıt Ka
lemi memurlarına gece yevmiyesi ita edilmek üzere 
Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi bütçesine 1 050 
Ura tahsisatı munzamma itasına dair Büyük Millet 
Meclisi Reis Vekilliğinin tezkereleri (4/217) ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası; 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Sakarya Muharebesi ve son harekâtı taar-
ruziye esnasındaki hidematından dolayı iki defa istik
lâl madalyasiyle taltif edilen fırka 1, alay 4 kuman
danı Kaymakam T ireli Ali Cevat Bey bin Alinin iş
bu madalyalarından birinin takdirnameye tehvili 
hakkında Başvekâletten mevrut (3/271) numaralı tez
kere ve yapılacak bir muamele olmadığına dair Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası; 

REİS — Mazbatayı okuyoruz : 

Heyeti Umum iyeye 

Sakarya Muharebesi esnasındaki hidametına mü-
kâfaten 1 . 11 . 1337 tarihinde (241) ve son harekâ
tı taarruziyedeki fedakârlığına mükâfaten de 
14 . 8 . 1339 tarihinde (1097) numaralı vesika ile iki 
defa istiklâl madalyasıyle taltif olunan fırka 1 alay 4 
Kumandanı Kaymakam Tireli Ali Cevat Bey bin Ali
nin (318/248) işbu madalyalarından birinin takdir
nameye tahvili hakkında Müdafaai Milliye Mekâle-
tinin inhası üzerine Başvekâleti Celileden mevrut tez
kere Encümenimizce tetkik ve müzakere olundu. 

İstiklâl madalyasına nailiyetiyle, takdirnameye 
mazhariyet keyfiyetleri ayrı ayrı kanun ve hizmetlere 
taalluk eder. İstiklâl madalyasının takdirnameye tah
viline, Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirnamesiy-
le usulü taltif hakkındaki kanun ahkâmı müsait değil
dir. Binaenaleyh Kaymakam Cevat Beyin ikinci İs
tiklâl madalyası hakkında yapılacak bir muamele ol-

3. — EVRAKI VARİDE 
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madiği beyaniyle Heyeti Umumiyeye arz ve takdim 
olunur. 

Müdafaai Milliye Mazbata 
Encümeni Reisi Muharriri 
Karahisarısahip Rize 

Ali Ekrem 
Aza Aza 

Kılıç Ali Cebelibereket 
Ertuğrul İhsan 

Rasim 
Kâtip 
İzmit 

İbrahim 
Aza 

Siverek 
İkinci madalya1 eserÜ zühuldür iptali 

mütalâasındayım. 
Kadri 

REİS — Bu mazbata hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müda
faai Milliye Vekili Paşa Hazretlerine evvelce de bil
vesile söylemiştim. Cevat Bin Ali denilmez. Ali Oğ
lu Ce vattır. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

3. — İstanbul'un işgal altında bulunduğu esnada 
millî orduya muktazi eşya, cephane, esliha ve teçhi
zatı sairenin şevkinde fedakârane hizmeti sebkeden 
ve istanbul Hükümetince tahdidi sinne tabi tutularak 
tekaüt edilmiş olan nakliye mülâzımı evveli Yozgatlı 
Ahmet Ağa bin Osmanın hidematı fevkalâdesine bina
en tekaütlüğün yüzbaşılık rütbesi üzerinden icrasına 
dair Başvekâletten mevrut (3/276) numaralı tezkere 
ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasını 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — İstiklâl mücadelesinin muharebatı muhteli-
fesinde hidematı fevkalâdeleri görülen on zatın İs
tiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında Başvekâletten 
mevrut (3/277) numaralı tezkere ve mezkur zevatın 
taltiflerine taalluk eden esbabı mucibeli teklif ve in
ha varakalarının celbine dair Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası : 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
13 . 11 . 1340 

İstiklâl mücadelesinin muharebatı muhtelif esinde 
hidematı fevkalâdeleri görülmesinden naşi merbut 
cetvelde muharrer on zâtın İstiklâl madalyasiyle tal
tifi hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinin işarına at
fen Başvekâletten mevrut 22 Nisan 1340 tarih ve 
6/1817 numaralı tezkere Encümenimizde kıraat edil
di. Mezkûr zevatın İstiklâl madalyasiyle taltiflerine 
taalluk eden esbabı mucibeli teklif ve inha evrakının 
Encümenimize celbi takarrür etmiş olmakla mezkûr 
evrakın celp ve irsaline delâleti âliyyelerini rica ede
rim efendim. 

Müdafaai Milliye Encümeni Reisi 
Afyonkarahisar 

Ali 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Encümeni 
inha varakalarının celbini istiyor. Onun için mazbata-
yi reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul olunmuştur. 

5. — Mücadele! Milliye esnasında İnebolu'ya vü-
rut eden efrat, esliha ve mühimmat vesair levazımatı 
harbiyenin denizden iskeleye kadar bilaücret nakli 
hususunda hidematı meşkûreleri sebkeden İnebolu pi
yade kayıkçı loncasının bir kıta İstiklâl madalyasiyle 
taltifine dair (3/278) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve muvafık olduğuna dair Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası: 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Mücadelei Milliye esnasında İnebolu'ya vürut 

eden efrat, esleha, mühimmat vesair levazımatı har
biyenin denizden iskeleye bilaücret nakli hususunda 
hidematı meşkûreleri sebkeden İnebolu piyade Rayi
ci Loncasının bir kıta İstiklâl Madalyasiyle taltifi 
hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinin inhası üze
rine, Başvekâleti Celileden mevrut tezkere Encüme
nimize müzakere ve tetkik edildi. 

İnebolu piyade Kayıkçı loncasının mesbuk oldu
ğu müsaddak olan hidematı fedakâranesinden dola
yı İstiklâl Madalyası kanununun birinci maddesi. (İs
tiklâl madalyası bilfiil kıt'a başında (cepheden veya 
dahili isyanları teskinde) asarı hamaset ve fedakârı 
gösteren erkân, ümera ve zabitan ve efrat ve millî 
kahramanlara ve cephe gerisinde maksadı ulvinin 
husulü için âzami ibrazı mesai edenlere, İstiklâli Mil
lî uğrunda fedayi hayat eden şühedanın da ekber ev-
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iâdına veya ailesine verilir.) hükmüne tevfikan mezkûr 
loncaya bir kıta İstiklâl madalyası itası tensip edil
miş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. -

Müdafai Milliye 
Encümeni Reisi 
Karahisarısahip 

Ali 
Kâtip 
izmit 

İbrahim 
Aza 

Ertuğrul 
Rasim 
Aza 

Bozok 
Salih 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) -

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 

Cebelibereket 
İhsan 
Aza 

Siverek 
" Kadri 

Aza 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

- Reis Bey müsaade eder 

REİS — Buyarun Şükrü Bey. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Akçaşehir iskelesinde 

bulunan âmele ve oranın loncası da İnebolu'nun yap
tığı hizmetten daha fazlasını ifa etmiştir. (Ayrı tek
lif sesleri) Bütün evrak Müdafaai Milliye Vekâletine 
gelmiştir. Bunların da Müdafaai Milliye Vekâletin
den celbedilerek madalya ile taltiflerini teklif ederim. 

REİS — Efendim, Akçaşehir Yoncası da fazla 
hidemat yaptıysa tabiî onlar da taltif edilecektir. Bu 
mevzuubahis olan mazbata İnebolu kayıkçı loncasına 
dairdir. Bu mazbatayı reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kadirsin... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

6. — Kastamonu Mebusu Halit Bey ve Hasan 
Fehmi Efendinin; Ankara, - Yabanabat ve Çerkeş 
- Safranbolu yolunun turuku umumiye meyanına it
haline dair (2/362) numaralı teklifi kanunisi ve şa
yanı müzakere olduğuna dair lâyiha Encümeni maz-
basasını, 

REİS — Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

7. — Malatya Mebusu Reşit Ağanın Malatya -
Besni - Gaziantep yolunun turuku umumiye meya
nına ithaline dair (2/363) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası^ 

REİS — Nafia ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine havale ediyoruz. 

j 8. — Bayezit Mebusu Şefik Beyin; Hükkâm ve 
memurini devletin vilâyata şekli tâyinlerine ve haiz 
oldukları hukuk ile maaşlarına dair (2/364) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
lâyiha Encümeni mazbatası. 

i REİS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ha
vale ediyoruz. 

9. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin; Muvazenei 
Umumiyeden maaş alan bilcümle mütekaidinin ter
fihi hakkında (2/365) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha Encümeni maz
batası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

10. — İzmit Mebusu İbrahim Beyin; tariki mü
kellefiyeti nakdiye ve bedeniyesi hakkında (2/366) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu-

I na dair lâyiha Encümeni mazbatası. 
REİS — Nafıa ve Dahaliye Encümenlerine ha

vale ediyoruz. 

11. — Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey ve rüfe-
kasının; Boyabat kasabasında vukua gelen yağından 
zarar gören mültezimlerin aşara olan borçlarının te
cili hakkında (2/367) numaralı teklifi kanunisi ve 
şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

Takrirler 
/ . — Rize Mebusu Esat Beyin; Rize Vilâyetine 

mülhak Atina kazasında iadeten Ziraat Bankası teşkili 
temenniyatına dair takriri. 

I REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
2. — Rize Mebusu Esat Beyin; Rize Valiliğine 

I mülhak Kur ay i Seba ve Arhavi ve Mepavri nahiye
lerinde birer tapu ve vergi kâtipleri tayin ve ihdası 
temenniyatına dair takriri (4/71) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. "V "\ 
3. — Rize Mebusu Esat Beyin Muvazenei Mali

ye Encümeninde bulunan Şura-i Devlet teşkili hak
kındaki kanun lâyihasının celbiyle müstacelen müza
keresine dair takriri (4/215) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

ESAT BEY (Rize) — Reis Bey, müsaade ediniz 
I izah edeceğim. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
ESAT BEY (Rize) — Efendim, malûmuâliniz 

I memurini Muhakemat Encümeni ve memurin muha-
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kemat heyeti Şurayi Devlete ait vezaifin bir kısmını 
ifa ediyor. Halbuki en mühim vezaif mühmel kalı
yor. Encümen olsun, Heyet olsun yaptığı vazife, ev
rakı tahkik, Mecalisi idare, Mecalisi Umumiyeden 
sadır olan evrakı derecei ula, derecei saniyede tetkik 
için teşekkül etmiştir. 

Halbuki Şurai Devletin malumuâliniz kanun tef
siri meselesi var, devair arasındaki ihtilâf meselesi 
var. Halbuki Meclisi Âli, vazıı kanun olmak itibariy
le kanunları tefsir ediyor. Bu suretle bu mesele hal
ledilmiş oluyor. Halbuki maadin imtiyazatı mesaili 
ile devair arasında ihtilâf zuhur ederse bunu kim hal
ledecek? Eğer bir mevki ve bir makam bu vazifeyi 
ifa ediyorsa zannederim ki, bunun kıymeti hukukiye 
ve kanııniyesi yoktur. Bunun için bu vazife bu Heye
te verilsin diye geçen sene Meclise teklif etmiştim. 
Bu vazife ya bu Heyete verilsin veyahut Şurai Dev
let teşkili kabul edilsin. Malumuâliniz Şurai Devlet 
memurin muhakemat Encümeni esasını teşkil eder. 
thmal etmek katiyyen caiz değildir ve caiz olamaz. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun elli birinci maddesinde 
zaten bu esas kabul olunmuştur ki, istihzar olunan 
levayihi kanuniye geçen sefer Dahiliye Encümenin
de tetkik edilmiş, intacedilmiş. Muvazenei Maliye 
Encümenine gitmiştir. Rica ederim Muvazenei Ma
liye Encümeni bu işle alâkadar olsun ve biran evvel 
hallederek Heyeti Umumiyeye celbetsin ve bunu 
müstacelen müzakere etsin. Bunu rica ve teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim, Rize Mebusu Esat Beyin Şu
rai Devlet teşkili hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
müstacelen müzakeresine dair olan temenni takriri 
Muvazenei Maliye Encümenine verilecektir. Bittabi 
orada takrir nazarı itibara alınacaktır. 

4. — Bayezit Mebusu Şefik Beyin; Bayezit Vilâ
yeti dahilinde Murat nehri üzerinde kâin harap köp
rünün turuku umumiye meyanında inşasına dair te
menni takriri (4/72) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
ŞEFİK BEY (Bayezit) — Reis Beyefendi, o arz 

ettiğim köprü (Tutak) kazası dahilindedir. Sehven 
ruznameye geçmemiş. 

REİS — Bayezit'in Tutak kazası dahilinde değil 
midir? Esasen takririnizde izahatı kâfiye vardır. Tak
ririniz tabiî nazarı dikkate alınır. 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, Ko-
caeli'nin Geyve köprüsü istasyonunda iskân edilmiş 
olan Selanik muhacirlerinin biran evvel iskânları 
hakkında temenni takriri (4/69) 
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REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Yalnız ora

da c'eğil, her yerde... 
6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin: 16 

Nisan 1340 tarihli Affı Umumî kanunuyle zabitan 
hakkında muamelâtı tazammun eden 25 Eylül 1339 
tarihli kanunun hükümleri arasındaki taâruzun tef
sirine mütedir takriri, (4/216) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Adliye Encümen
lerine verildi. 

7. — Tekfurdağı Mebusu Faik ve Cemil Beyle
rin; Tekfurdağı'nın senesi devriyei istihlâsı münase
betiyle riyasetinden namlarına gelen telgrafta hal
kın Meclise karşı hissiyatı t azimkar anel erini arz et
mekte olduklarına dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tekfurdağı'nın senei devriyei istihlâsı münasebe

tiyle Belediye Riyasetinden namımıza mevrut ve lef-
fen takdim kılınan telgraf namede Tekfurdağı Vilâ
yeti halkının Millet Meclisine karşı hissiyatı tazimkâ-
ranelerinin arzını da rica etmiş bulunduklarından 
mezkûr telgrafnamenin Heyeti Umumiyede kıraatini 
arz ve rica eyleriz. 

17 Teşrinisani 1340 

Tekfurdağı Mebusu Tekfurdağı Mebusu 
Faik Cemil 

. Ankara'da Tekfurdağı Mebusları Hazaratına 
İstihlasi memleketin tesidine tesadüf eden Per

şembe günü icra edilen tezahüratı milliye emsaline 
faik bir surette ifa ve idarei mübeccelei cumhuremi-
zin bakaişan ve satveti için isticlâbı külup maksadiy-
le evlâdı şüheda ve eytamın hitanları icra edildiği
nin ve bu vesile ile halkın minnet güzar tecellisi oldu
ğu müncii âzam Reisicumhur Hazretleri ile muhte
rem vekillerimiz ve muazzez kumandanlarımızın 
idamei sıhhat ve selâmetleri duasının isali Küngü-
rei Asuman kılındığı mâruzdur ferman. 

Tekfurdağı Belediye Reisi 
Hilmi 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız Diva
nı Riyasetçe münasip cevap verelim. (Muvafık ses
leri) 

8. — Çanakkale Mebusu Mehmet Beyin Ziraat 
Bankasının, borçlarını vâdeleri hululünden evvel te
diye eden medyunlardan, fazla olarak istifa etmek
te bulunduğu bir aylık faizi almaktan feragat etti
rilmesi hakkında takriri (4/70) 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
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Azayı Kiram Muamelatı 

1. — Divanı Riyaset Kâtipleri intihabatı. 
REÎS — Efendim, bugünkü ruznamemizde Divanı 

Riyaset Kâtiplerinin intihabı vardır. Malumuâliniz Di
vanı Riyaset Kâtiplerinden Adana Mebusu Kemal Bey
le Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Bey Divan Kâtipliğin
den istif etmişlerdir. Yerlerine iki arkadaş intihap olu
nacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müzakere
ye devam edelim, bilahare intihap yaparız. 

REÎS — Nasıl olur efendim. 

HAKKI BEY (Van) — Efendim, bu intihap müna
sebetiyle bendeniz de istirham ediyorum, memurin mu
hakemat Encümeni ile memurin muhakemat Heyeti 
şimdiye kadar intihap olunmadı. Şubeler intihabatı 
hitam bulmuştur. Muhtelif suretler memuriyetlerin-

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Divanı Riya
set Kâtipliklerine icra kılınan intihabatın neticesini 
arzediyorum. 

Efendim, araya iştirak eden zevatın adedi 156 dır. 
İki aza müstenkif, 148 rey Şeref Bey Diyarıbekir, 139 

/. — Tecili Takibat Kanununun fer an zimethal 
olanlara da teşmili hakkında (1/83) numaralı kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni Mazbatası : 

RElS — ikinci müzakeresi icra edilecektir. Birin-
•ci müzakere tarihi 13 . 1 1 . 1340 (Daha müddeti var 
sesleri). Evet efendim, müddeti vardır bunu geçiyo
rum. 

2. — istiklâl madalyasıyle taltif kanununun birin
ci maddesinin tâdiline dair (1/36) numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Müdafaai Milliye Encümenleri 
mazbataları : 

den ayrılan bir çok memurin sızlanıyorlar. Bu Encü
men ile Heyette intihap olunsun. 

REtS — Efendim, bir şubeden namzetler henüz 
gelmediği için tetkik Encümenine ve Heyetine ait olan 
intihap yapılamıyacak yalnız Divan Riyaset Kâtip
likleri intihabı yapılacak. 

(Gaziantep) Dairei intihabiyesinden istihsali ara
ya başlandı. 

Henüz reylerini istimal etmemiş rüfeka varsa lüt
fen istimal etsinler. 

îstihsaliâra hitam bulmuştur efendim, 

Efendim, ikinci şubeden bilhassa rica ederim. 
Muhakemat Heyeti için icap eden intihabı bir an 
evvel ikmal etsinler. Buna müsaade etmek üzere cel
seyi yirmi dakika tatil ediyorum. 

Hitamı Celse : Saat : 2.25 

rey Ruşen Eşref Bey Karahisarısahip almışlardır. Bi

naenaleyh bu iki zat Divanı Riyaset Kâtipliklerine 

ekseriyetle intihap olunmuşlardır. (Allah Muvafak et

sin sesleri). 

REÎS — İkinci müzakeresi icra edilecektir. Birin
ci müzakeresi tarihi 15 . 11 . 1340 tır. Bunu da ge
çiyorum. 

3. — Kırşehir Mebusu Ali Rıza Beyin İstiklâl Har
bine iştirak eden Kuvvayi Milliye mensubininin affı 
hakkındaki 29 Teşrini evvel 1339 tarihli kanunun tef
sirine dair (4/199) numaralı takriri ve Adliye Encü
meni mazbatası : 

REİS — Müzakere edilecektir. 

• • » — « ^ > - > - < » •<••• 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 3,15 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Avni Bey (Bozok) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT : 
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Riyaseti Celiİeye 

İstiklâl Harbine iştirak eden Kuvvayi Milliye men-
subininin affına dair 29 Teşrinisani 1339 tarihli ka
nun ahkâmının kabahat ve cünha ile maznun veya 
mahkûm iken hizmeti mükellefei askeriyelerini bera-
yi ifa tahtı silâha alınarak umumî seferberlikten sul
hun akdi tarihine kadar orduda istihdam olunan ef
rat ve mensubini askeriyeye dahi şamil olup olmadı
ğının tefsiri zımnında işbu takririn Adliye Encüme
nine havale buyrulması temenni olunur efendim. 
17 Nisan 1340. 

Kırşehir Mebusu 
Ali Rıza 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 

23,49 

Adliye Encümeni Mazbatası 

İstiklâl Harbine iştirak eden Kuvvayi Milliye 
mensubininin affına dair 29 Teşrinisani 1339 tarihli 
kanun ahkâmının kabahat ve cünha ile maznun ve 
mahkûm iken hizmeti mükellefei askeriyelerinin bera-
yi ifa tahtı silâha alınarak umumî seferberlikten sul
hun akdi tarihine kadar orduda istihdam olunan ef
rat ve mensubini askeriyeye dahi şamil olup olmadı
ğının tefsiri hakkında Kırşehir Mebusu Ali Rıza Be
yin takriri Encümenimizde kıraat ve müzakere olun
du. Kuvayı Milliye mensuplarının efali hakkındaki af 
kanununun dördüncü maddesi mucibince maznun ve
ya mahkûm oldukları halde kendiliklerinden veya bit-
tahliye Kuvvayi Milliyeye iltihak ederek hizmetlerin
den istiğna hasıl oluncaya kadar ifâi hüsnü hizmet et
tikleri Hükümeti Mahalliyece tahakkuk eden eşhasın 
kableliltihak sebebi maznun iy etler i olan efalden do
layı takibat icrası ve haklarındaki hükmün de ademi 
infazı lâzım gelmekle Kuvvayi Milliyeden maksat 
mücahedei Milliye iştirak eden bilumum kuvvayi mil
let olup bunda nizamiye ordusu saflarında mücahe-
deye iştirak eden efrat mükellefei askeriyenin dahi 
dahil- bulunduğu derkâr ve (eşhas) tabiri ise bilumum 
mensubini askeriyeyi dairei istimâline almakta bulun
duğu cihetle bunun bütün ordu mensuplarına şumülü 
olduğu aşikârdır. Maddenin berveçhi meşrut bittavzih 

Hükümete berayi tebliğ Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Çorum 

Mehmet Münir 
Kâtip 

Saruhan 
Kemal 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Aza 

Bayezit 
Şefik 
Aza 

Kırşehir 
Ali Rıza 

EKREM BEY (Rize) — Mazbata muharrinden 
bir şey soracağım efendim. 

Ali Rıza Beyin teklifindeki (umumî seferberlik
ten sulhun akdi tarihine kadar) tabirini nasıl anlamış
lardır? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA FERİDUN 
FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, kanunda umumî 
seferberlik, 30 Temmuz 1330'da ilân edilen seferber
liktir. Bizden tefsiri talep olunan nokta bu değildir. 
Bizden tefsiri talep olunan nokta Kuvvayi Milliye de
nildiği zamanda kıtaatı nizamiye saflarında çalışanlar 
dahil midir, değil midir? (Dahil sesleri). Bittabi da
hildir. 

Devletin disiplinine, nizamiye ordularında bulu
nanlar dahil olmaz mı? Bittabi dahil olur. Bize soru
lan şey bundan ibarettir. Biz de sorulan şeye cevap 
verdik. 

EKREM BEY (Rize) — Reis Beyefendi, bu bir 
kanun tefsiridir, bu ibarelerin yanlış kullanıldığını 
zannederim. Umumî seferberlik denilince, Harbi Umu
mînin seferberlik başlangıcı anlaşılıyor. Halbuki tef
sirde bundan bahsedilmemiştir. 

REİS — Tefsirde mevzuubahis olan mesele mun
tazam kıtaat arasında hidematı askeriyede bulunan 
efradı askeriyenin affa dahil olup olmayacağı mese
lesidir, seferberlik meselesi değildir, başka bir müta
laa var mı efendim? 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Takrir veriyorum 
efendim. (Bekleyemeyiz sesleri). 

REİS — Takririnizi biraz daha evvel hazırlamış 
olsaydınız Meclisi beki etmezdiniz. (Reye sesleri) O 
halde Adliye Encümeni mazbatasını reyi âlinize vaz
ediyorum. Adliye Encümeni mazbatasını kabul eden-
lerf lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyacağım. Ka-
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bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mazbata kabul 
edilmiştir. 

4. — Rize Mebusu Ekrem ve Sabık İzmit Mebusu 
Hamdı Namık Beylerin Mekâtibi Âliye ve Tâliye 
mezunlarının köylerde mecburî muallimlikte istihdam
larına dair teklifi kanunileri ve reddine dair Maarif 
Encümeni mazbatası : (2/55), (2/187). 

REİS — Okunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Esbabı inhitatımızın en mühim müessirat ve ava-

milinden birini ve belki de birincisini «Maarifsizlik» 
teşkil ettiği Heyeti Âliyenize muhtacı izah olmayan 
hakaiki bedihiyedendir. Binaenaleyh her türlü terak-
kiyat ve inkişaf ata yegâne hail olan «Maarif sizlik» i 
imhaya ve memleketin seviyei irfanını ilâya çalışmak 
en büyük vazaifi vataniyeden olduğu ve bu maksadı 
ehemmin hızı fiile isali için elde mevcut bulunan 
(tedrisatı iptidaiye) kanuniyle elde mevcut kavanini 
cariyei saire ise gayri kâfi olduğu fikir ve kanaatın-
da bulunduğum cihetle mevadı atiyei kanuniyenin 
müstaceliyet ile kabulünü taalii mülk ve millete ma
tuf ve mâruf olan niyatı himematı vatanperverilerine 
istinaden teklif ederim. 

î'zmit Mebusu 
Hamdi Namık 

Köy Muallimliği Kanunu Lâyihası 
Madde 1. — Badema Mektebi Harbiye ve Tıbbi-

yei Askeriye talebesi müstesna olmak üzere bilumum 
mekâtibi âliye ve tâliye, medarisi ilmiye ve medarisi 
ilmiyeden şahadetname ve icazetname istihsal edecek 
mezun ve mücâz Maarif İdaresinin tensip ve tayin 
edeceği herhangi karyede iki sene müddetle (Köy 
muallimliği) etmeğe mecburdur. 

Madde 2. — İki sene müddetle (Köy muallimli
ği) ni ifa etmiş olduğunu vesaiki resmiye ile ispat ede
meyenler memuriyet, ticaret, vekâlet, ziraat icrasın
dan vesair sanaatlar ifasından memnudur. 

Madde 3. — Köy mualliğimliğini ifa etmek iste-
miyenler beş yüz lira tazminatı nakdiye ile mükellef
tir, 

Madde 4. — İkinci ve üçüncü maddedeki mecbu
riyetleri ifa etmeyenler mahkemece bin lira cezayi 
nakdiye veyahut üç aydan bir seneye kadar hapis 
cezasına mahkûm edilir. 

5. — Malûl ve 55 yaşını mütecaviz olmayan bilu
mum mütekaidini mülkiye ve askeriye ve ilmiye dahi 
kezalik iki sene müddetle köy muallimliğini ifaya mec
burdur. s 

Madde 6. — Bu vazifeyi ifa etmek istemeyen 
mütekaidinin maaşları kat edilecektir. 

Madde 7. — Koy muallimliğini ifa etmeyen ikinci 
maddede muharrer mesalik ve sanayi erbabını mes
lek ve sanaatlarım icradan menetmeyen memurini 
idare ve zabitan ve maliye bir daha umuru devlette 
istihdam edilmemek üzere azlolunur. 

Madde 8. — Tedrisatı İptidaiye Kanuniyle ka
vanini sairenin işbu kanunla taaruz eden ahkâmı mül
gadır. 

Madde 9. — Onüç yaşına kadar olan etfalı mem
leket tahsili iptidaiye tâbidir. Bir şehir dahilinde bu
lunan çocuklarını mektebe göndermeyen evliyayi et-
fal Maarif Encümenleri kararıyle yüz liradan üç yüz 
liraya kadar cezayi nakdî veyahut bir aydan üç aya 
kadar hapis cezasıyle mücazat olunur. 

Madde 10. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Ma
arif, Dahiliye, Adliye, Maliye ve Müdafaai Milliye 
Vekâletleri memurdur. 

Madde 11. — İşbu kanun ahkâmı üç yüz otuz yedi 
senesinden itibaren meridir. 
Numara 13 

Riyaseti Celileye 
«Köy muallimliği yahut mükellefiyeti tâlimiye ka

nunu» serlevhasıyle İzmir Mebusu Hamdi Namık 
Bey tarafından teklif edilen kanun Encümenimizce 
ledelmüzakere verilen karar, taalluku cihetiyle Müda
faai Milliye Encümenine havale edilerek alınan cevap
ta hizmeti askeriyenin vazifeyi talimiyeye takaddü
mü ve mütekaidin maaşatının bir hak olduğu der-
meyan edilerek bunun kesilemeyip sureti aherle ceza
landırmak imkânı bildiriliyor ise de herhalde Müda
faai Vatan hissi Maarif ve daha ziyade neşvünüma 
bulacağından ve sureti aherle hükmedilecek cezanın 
yine bir hak bulunacağı cihetle Encümenimiz Müdafaai 
Milliyenin bu. iki noktai nazarını kabul edemeyerek 
kararı aslisini musip görmüş ve Heyeti Umumiyeye 
arzını tezekkür etmiştir. 

Reis Mazbata 
Kütahya Muharriri 

Besim Atalay Bulunmadığı 

Kâtip Aza 
Trabzon Bursa 
Celâlettin Şeyh Servet 

Aza Aza 
Aydın Ertuğrul' 

Esat Mustafa Kemal 
Aza 

Siverek 
Mustafa Lütfü 
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Numara 25 18 Kânunusani 1338 
Riyaseti Celileye 

Maarif Encümenince kaleme alınıp birinci mad
desinin son fıkrası yani (mükellefiyeti tâlimiyeyi ifa 
esnasında hizmeti muvazzafai askeriyeden, muallim 
muaftır.) kaydı hakkında mütalaamızın dermeyanı için 
Encümenimize muhavvel (Köy Muallimliği yahut Mü
kellefiyeti Tâlimiye Kanunu) mütalaa ve bâlâda mu
harrer fıkra ile üçüncü maddenin son fıkrası, yani 
(mükellefiyeti vakıayı ifa etmek istemeyen mütekait
lerin tekaüt maaşları derhal kesilir.) Münakaşa ve 
icabı tezekküı' olundu. 

Evvelen - Hizmeti muvazzafa çağında olarak mü
kellef muallimlik sırası gelenlerin evvelâ hizmeti mu
vazzafai askeriyesini ifa ve ikmal badehu mükellefiye
ti talimiyesini ifa etmesi münasip ve lâzım görülmüş
tür. Çünkü hizmeti askeriy eesnasında idman talim
leri, basit ziraat dersleri ve ilâh... göreceğinden mek
tep muallimliğinde daha fayda olabilir. Aynı zamanda 
da her genç vatanın müdafaasını her şeye takdimen öğ
renmiş olmalıdır. 

Saniyen - Tekaüt maaşı bir lütuf değil bir hizmet 
esnasında terkedilen bir kısım tahsisatın hini tekaü
dünde istifasından ibaret bir haktır. Bunun iptali müm
kün değildir. Ceza başka türlü yapılabilir. Binaen
aleyh işbu kanun lâyihası şayet kabulü umumiye 
mazhar olursa mezkûr iki fıkranın mütalâamız veç-' 
hile tâdil edilmesi münasip ve lâzımdır. Beyanıyle ia-
deten takdim kılındı. 

Reis 
Okunmadı 

Mazbata Muharriri 
Okunmadı 

Kâtip 
Okunmadı 

2.4.1340 

Riyaseti Celileye 

Sabık jzmit Mebusu Hamdi Namık Bey tara
fından verilmiş olup Harbiye ve Tıbbiye talebesi müs
tesna olmak üzere bilumum mekâtibi âliye ve taliye 
mezunlarının köylerde iki sene müddetle muallimlik
te istihdamlannın tahtı mecburiyete alınmasına dair 
bulunan lâyihai kanuniye Encümenimizce tetkik ve 
müzakere edildi. 

Muallimlik bir mesleki mahsus olup lalettayin me-
kâtip mezunları tedrisat ifa ettikleri surette evlâdı 
memleket için bu tarzı talimden fayda yerine mazar
rat tahassül edeceği müstağnii izah bulunduğu cihet

le işbu teklifi kanuni kabili tatbik görülemeyerek müt-
tefikan reddine karar verilmiştir. 
Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Biga Karahisarısahip 
Samih Rıfat Ruşen Eşref 

Kâtip Aza 
Karahisarısahip Konya 

İzzet Ulvi Eyüp Sabri 
Aza Aza 

Konya Kângın 
Naim Hazım Mehmet Rifat 

Aza 
Burdur 

Hüseyin Baki 
Mekâtibi âli yeden mezun bir efendi bizim ma

lum olan köy hayatında iki sene müddeti giran göre
ceğinden birinci maddedeki iki senenin teshilen bir 
seneye kasrını ve nedretleri cihetiyle şehirlerde etib-
baya ihtiyaç ziyade ise de hiç olmazsa bunlar da tale
binin ahvali sıhhiyesini teftiş zımnında bir zaman ve 
müddeti muayyene için mükellef tutulmalarını ve yine 
beş yüz lira tazminatı veren de vermeyen de buluna
cağından ikinci maddedeki tazminatı nakdiye yerine 
«mucibi istifade alelıtlak hiçbir ticaretle müştegil 
bulunamayacaktır.» suretinde yazılması reyindeyim. 

Maarif Encümeni Kâtibi 
Trabzon 
Celâlettin 

Köy Muallimliği Yahut Mükellefiyeti Tâlimiye 
Kanunu lâyihası 
Riyaseti Celileye 

Madde 1. —• Mekâtibi tâliye ve âliyeden şahadet
name ve medarisi ilmiyeden icazetname istihsal eden 
her fert Hükümetin kur'a ile göstereceği bir yerde iki 
sene müddetle köy muallimliği etmeye mecburdur. 
Mükellefiyeti tâlimiyeden bilfiil ziraat ve sanaatla iş
tigal edenler, yani âmil ve müstahsil olanlar mülki
ye ve askeriye etibbası ve zabitan müstesnadırlar. 
Mükellefiyeti tâlimiyeyi ifa esnasında hizmeti muvaz
zafai askeriyeden muallim muaftır. 

Madde 2. — Mükellefiyeti tâlimiyeyi ifa etmeyen 
mezun ve mücazlar hiçbir veçhiyle memuriyette is
tihdam edilemezler. Mükellefiyeti talimiyeye tabi 
olanlar şahadetnamelerine iki sene muallimlik ettik
lerine dair Maarif İdarelerinden ahzedecekleri vesika 
merbut bulunmadıkça o şahadetnameler muteber ve 
mamulubih değildir. Ve beş yüz lira nakdi tazminat 
itasına mecburdurlar. 

Madde 3. — Malul olmamak ve altmış yaşını mü
tecaviz bulunmamak şartıyle bilumum mülkiye ve 
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askeriye mütekaitleri dahi iki sene müddetle köy mu
allimliği etmeye mecburdurlar. Mükellefiyeti vakıayi 
ifa etmek istemeyen mütekaitlerin tekaüt maaşları 

- derhal kesilir. 
Madde 4. — Üçüncü, dördüncü maddeler ahkâ

mının, ifasını ihmal veya suiistimal eden Maarif, İda
re, Zabıta ve Maliye memurları bir daha umuru Dev
lette kullanılmamak üzere çıkarılırlar. 

Madde 5. — Tedrisatı İptidaiye Kanununun işbu 
maddelere muhalif olan ahkâmı mefsuhtur. 

Madde 6. — tşbu kanunun icrasına Maarif ve 
Dahiliye ve Müdafaai Milliye ve Maliye Vekâletleri 
memurdur. 

Madde 7. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
meridir. 

Heyeti Umumiyeden Encümenimize havale buyu-
rulan (Köy Muallimliği yahut Mükellefiyeti Talimi-
ye) Kanunu müzakere edildi. Teklif sahibi bulunan 
Hamdi Namık Beyin takririndeki bazı mevad tay ve 
bazı mevad diğer mevad ile mezç ve kısmen ilâve su
retiyle arz edilen şekilde Encümenimizce ekseriyetle 
kabul olundu. 

Birinci maddenin son fıkrası askerliğe taalluk et
tiği için aidiyeti cihetiyle Müdafaai Milliye Encüme
nine havalesi karar altına alındı. 

Reis 
Kütahya 

Besim Atalay 
Kâtip 

Bazı nukata muhalifim. 
Tespit ve merbuten tak

dim kılınmıştır. 
Trabzon 
Celâlettin 

Aza 
Muhalifim 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 
Aza 

Diyarbekir 
Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Okunamadı 

Aza 

İzmir 
Hacı Süleyman 

Aza 
Mehmet Rifat 

Aza 
Konya 

Bu meselenin daha ziyade 
tamiki ve mütehassıslarca 
tetkik ve münakaşasından 
sonra hâsıl olacak kanaatin 
Heyeti Umumiyeye şevki 

reyindeyim. 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Siverek 
Lütfü 

Mekâtibi Taliye ve Âliye mezunlarının Köy Mu
allimliği Kanunu esabı mucibe lâyihası 

Memleketimizin bugün asrın terakkiyatından kor
kunç bir derecede geri kalmasındaki esbabın en bü
yüğü halkımızın Maariften mahrumiyetidir. Halkın 
ekseriyetini köylü teşkil eder. O köylü ki : Onun içe
risinde tesadüfen okuyup yazan tahsili âli gören ve 
binnetice memlekete büyük ve meşkur hizmet ifa 
edenlerle aynı köylünün hiçbir şey anlamaksızın bil
meksizin imrarı hayat etmesindeki fark bir mektep
te okumuş olması ve ötekinin okumamış olmasıdır. O 
halde bütün köylülerimizi okutmak imkânını bulmuş 
olsak şimdiye kadar bunlar içerisinde yetişen zevatı 
meşhure gibi tesadüfen değil hemen hepsini yetiştir
miş, neticede de memleketimizi yükseltmiş oluruz. 
halkımızın ekseriyetini teşkil eden köylülerimizi niçin 
okutamıyoruz? 

Sebebi : Çünkü muallim bulamıyoruz. Bulduğu
muz muallimleri de köylere göndermiyoruz. Mual-: 
lim bulmak ve bulunan muallimleri de ihtiyaç olan 
yerlere gönderebilmek cihetini ve para ile temin ede-: 
cek derecede memleket zengin olsa dahi bu maksadı 
kâfi derecede temin edemez ve tıpkı ücretli asker tut
maya benzer. 

Çare : Hizmeti tedrisiyeyi de bir hizmeti vatan-: 
perverane olmak üzere mecburî yapmaktır. Nasıl ki 
bir fert ücret almaksızın yalnız maişeti temin edil-: 
mesi mukabilinde bir müddeti muayyene zarfında 
hizmeti askeriyesini ifaya ve her türlü mahrumiyet 
ve fedakârlığa katlanıyorsa ona mukabil hizmeti ta-: 
limiyesini ifaya ve fedakârlığa katlanmaya mecbur 
olur. 

Laziztan Mebusu 
Ekrem 

Mekâtibi Taliye ve Âliye mezunlarının Köy Mu
allimliği Kanunu lâyihası. 

Madde 1. — Mekâtibi idadiye ve lise mezunla-
rıyle ve mekteplere muadil mekâtip ve medaristen 
mezun olup da mekâtibi Âliyeye dahil olmak isteme
yenler veya bu mekteplerin yedinci sınıflarında terki 
tahsil edenler iki sene Darülfünun ve Mekâtip ve 
Medarisi ilmiye mezuhlariyle Avrupa'da ikmali tahsil 
edenler bir sene müddetle bilafasıla köylerde hizmeti 
talimiye ile mükelleftirler. 

Madde 2. — Gayri müslimlerden hizmeti talimiye-
ye dahil olmak istemiyenler iki yüz elli lira bedeli tâ-: 
lim itasına mecburdurlar. 

Madde 3. — Mükellefinin hizmet edecekleri köy
ler kura'a usulü ile tayin edilir. 
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Madde 4. — Hizmeti talimiyesini ifa ve ikmal 
edenler vazifei askeriyelerini ifa etmiş addolunur
lar. 

Madde 5. — Gönüllü olarak hizmeti talimiyeye 
dahil olmak isteyenlerin arzulan is'af olunur. 

Madde 6. — Hizmeti talimuyesini ifadan imtina 
edenlerin hizmeti askeriyeleri taz'if olunarak nefer-
likle istihdam edilir ve hizmeti Devlette ve müessesat-
ta istihdam edilmez. 

Madde 7. — Maarif Vekâleti mükellefinin vezaifiy-
le iksa ve ilbas ve maişet ve ikâmeti ve ahvali sıh
hiyeleri ve seyahatleri için lâzım gelen vesaiti temin 
zımmında icap eden teşkilât için nizamname ve tali
matname tanzim edecektir. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Maarif, Dahi
liye, Maliye ve Müdafaai Milliye Vekâletleri memur
dur. 

Madde 9. — İşbu kanun ahkâmına mugayir kava-
nin ve nizamat mülgadır. 

Madde 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

Maarif Encümeni. 
20 . 4 . 1340 

Riyaseti Celileye 

Mekâtibi Âliye ve Taliye mezunlarının bir sene 
müddetle köy muallimliklerinde istihdamına dair Ri
ze Mebusu Ekrem Beyin teklifi kanunisi Encümeni-
mizce mütalâa ve müzakere edildi. 

Muallimlik diğer bütün ihtisas meslekleri gibi 
muayyen bir tahsile ve tatbikatı dersiyeye muhtaç bir 
meslektir. Her mektep mezununun tedrisat ifasında 
muvaffak olamayacağı aşikârdır. Bundan başka bü
tün mektep mezunları köy muallimliklerine sevk edil
diği takdirde diğer meslekler ve o mesleklerle alâka
dar hidematı umumiye haleldar olur. Mekâtibi tali
ye mezunlarından bihakkın istifade edilmesi için bun
ların gerek memleketimizde ve gerek Avrupa'da Âli 
tahsil görmeleri menfaati vatan noktaî nazarından 
müreccahtır. Esasen köylerimizin hepsinde mektep bi
nası mevcut olmadığı gibi İdarei Hususiyei Vilâyat 
bütçeleri bütün köylerin mektep teşkilâtını katiyyen 
idareye kâfi değildir, 

Binaenaleyh esas teklifim halihazırda kabiliyeti 
tatbikiyesi olmadığından müttefikan reddine karar ve
rildi. 

Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Biga Karahisarısahip 

Samih Rifat Ruşen Eşref 
Kâtip Aza 

Karahisarısahip Konya 
İzzet Ulvi Eyüp Sabri 

Aza Aza 
Konya Kângırı 

Naim Hazım Mehmet Rifat 
Aza 

Burdur 
Hüseyin Baki 

EKREM BEY (Rize) — Efendim, bendeniz de 
ayni şeyi arz edecektim. Teklifin esası Mekâtibi Âli
ye ve Taliye mezunlarını hizmeti mükellefei askeri
yeden muaf kılmak ve fakat buna mukabil onları 
köy muallimliğiyle mükellef tutmaktı. Binaenaleyh bu 
sebepten dolayı evvelâ teklifin Müdafaai Maliye En
cümenine gitmesi lâzımdır. Çünkü teklifin ruhu hiz
meti mükellefei askeriyeden muaf tutmaktır. Müda
faai Milliye Encümeni buna karar verdikten sonra, 
Maarif encümeni da buna karar verir mi vermez mi 
bu ikinci derecede kalır. Yalnız ben, Maarif Encüme
ni arkadaşlarımdan tahkik ettim. Meseleyi anlama
mışlardır. Maksat tamamiyle anlaşılamamıştır. Arka
daşlar zannetmişlerdir ki aynı zamanda hizmeti mü
kellefei askeriye ile de mükellef tutulmakla beraber 
köylerde mecburi olarak muallimlik de yapacaklar
dır. Bu ikisi bir araya gelince tabiî teklif reddedilmiş
tir. 

Binaenaleyh Müdafaai Encümeni namına bu tek
lifi istiyorum. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) —..Ar
kadaşlar Maarif Encümeniniz bu teklifi kanuniyi red
detti. 

Reddinin bir çok esbabı var; fakat en mühimmi-
ni dikkati âlinize arz edeceğim. Eğer biz meslekî tâ
limi bir ihtisas meselesi addediyorsak gelişi güzel 
zevata bir meslek dahilinde yer vermek doğru değil
dir. Meclis teşekkül ettiği tarihten itibaren meslekî 
tâlimi bir ihtisas meselesi addettiğine dair nakatı na
zarını bir çok meselelerle tespit etmiştir. Bu kanun 
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kabul edildiği takdirde mevcut Maarif kanunlarıyle 
hali taarruzdadır, mevcut, Müdafaai Milliyeyi alâka
dar eden kanunlarımızla hali taarruzdadır. Bu zevatı 
Tedrisatı İptidaiyeye dahil edersek maaşları nasıl te
min edilecektir? Mektepler nasıl yaptırılacaktır? Bun
dan başka doğrudan doğruya ruhla alâkadar olan aşk
la tevem olan, ancak aşk ile müterafik olan bir mes
leğe cebir tarikiyle bir takım adamları sokarsanız mes
lekî talim, meslekî tedris noktaî nazardan ne gibi ne
ticeler alabiliriz? Bunları mütalâa ederek Maarif En
cümeni bunu redde karar vermiştir. Esbap budur efen
dim. (Reye sesleri.) 

EKREM BEY (Rize) — Usulü müzakereye dair 
söyleyeceğim. 

REİS — Bunda usule dair bendeniz bir şey görmi-
yorum. 

EKREM BEY (Rize) — Efendim, bu gün bunu 
Encümen talep ediyor. Müzakere açmıyoruz ki, red
di doğru mudur, değil midir? Eğer müzakere açılacak
sa bu başka, yani Müdafaai Milliye Encümeni bu tek
lifi tetkik etmek için istiyor. Oraya gider, tetkik edi
lir. Ondan sonra söz söylenir. 

REİS — Ruznamemizde bulunan bu mazbata mü
zakere olunmaktadır. Müdafaai Milliye Encümenine 
havalesi Heyeti Celilenin reyine göre taayyün edecek-
cektir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar! 
Asrımızda her şey ihtisasa göre taksim edilmiştir. Her 
adam her şeye karıştırılırsa ağzına yüzüne bulaştırır. 
Her şeyin bir yolu, her şeyin bir tarzı, her şeyin bir 
usulü, her şeyin bir fakım kavaidi mahsusası vardır ki 
bugün onlar takip ve tatkip edilmedikçe matlup olan 
noktaya vasıl olunmanın imkânı yoktur. Bunun gibi 
muallimliğin de bir usulü vardır, yolları vardır. Onun 
da esası vardır. Elifba nasıl okutulacak, evinde anası
nın terbiye edemediği çocuğu nasıl terbiye edeceksin, 
mektepte nasıl zabtedeceksin, onların hislerini, kabi
liyetlerini nasıl nemalandıracaksın, bunlar ayrı bir 
derstir, ayrı bir terbiye usulüdür. Bu görülmedikçe, bu 
ders olarak öğretilmedikçe bir efendi bunu meslek ola
rak benimsemedikçe, al sen bunları terbiye et diye 
rastgele bir adama çocuklar tevdi edilemez. Sen mual
limsin diye cebren bunları mekteplere göndermek bir 
fayda temin etmek demek değildir efendiler. Sonra 
Müdafaai Milliye Encümeni bunu istiyor, illa Müda
faai Milliye Encümenine gitsin diyor. Arkadaşlar, arz 
ettiğim noktai nazardan bunun Müdafaai Milliye En
cümenine giderek tekrar müzakere edilmesinde ben
deniz bir fayda görmüyorum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Geçen sene 
kabul etmiştiniz, Maarif Encümeninde imzanız var
dır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşlar bendeniz 
bu lâyihai kanuniyenin reddiyle görüyorum ki köy 
mekteplerine en büyük bir darbe vurmuş oluyoruz. 
Evet muallimlik bir meslektir. Bunu itiraf ediyoruz. 
Lâkin çok rica ediyoruz. Mekâtibi Taliyeden ve Âliye-
den mezun olan efendiler bugünkü şeraiti hayatiye dai
resinde köy mekteplerindeki vazifeyi ifa eden efendi
ler kadar bu vazifeyi ifa edemeyecekler midir? (Eder, 
sesleri.) Bu günkü şeraiti hayatiye dairesinde görüyo
rum ki memleketimizdeki herhangi bir köy mektebinde 
muallim yoktur. Gönül arzu eder ki Maarif Vekâleti
miz bunları yetiştirsin. Mekâtibi Âliyedeki efendileri
mize bile muallim bulamıyoruz. Değil ki köy mek
tepleri için... Mekâtibi Âliye ve Taliyeden mezun olan 
efendiler askerliği dahil olmak şartiyle birer sene köy- ' 
lerde mektebi iptidai muallimliği yaparsa bunun mem
lekete nefi mi vardır, mazarratı mı vardır? Hem as- , 
kerliğini yapıyor, hem de memleket ve evlâdı vatan ' 
bunlardan istifade ediyor. Hissiyata tabi olarak bir
den bire bu kanunu kaldırır dışarı atarsanız mem
leket bundan mutazarrır olur. Bendenizin noktai 
nazarım budur. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Maarif 
Vekâletinin de noktai nazarını dinleyelim. (Kâfi ses
leri.) 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Efendim, Meclisi Âlinin tenıayülâtı anlıyorum ki za
ten bu kanunun reddi şeklindedir. Yalnız bir arkada
şım sorduğu için cevap vermek mecburiyetinde kaldım. 
Tabiî Maarif Vekâleti böyle bir mecburiyeti kabul 
etmek taraftarı değildir. Çünkü takdir buyurursunuz 
ki köy mektepleri kadar diğer tali mektepler mual
limlerine de ihtiyacımız vardır. Bir çok liseler ve 
bir çok ortamekteplerimiz vardır ki bugün onlara da
ha muallim bulamıyoruz. Sonra bütün köylerimizin -
mektep binaları yoktur ki muallim gönderelim. Di
ğer taraftan köy hocası kadar, memleketin muhtelif 
sahalarında da böyle anasıra ihtiyacı şedit vardır. 
Bu husustaki ihtiyacı tatmin etmemişiz ve hali işbaa 
gelmemişizdir. Ve daha ihtiyacımızdan fazla anasıra 
malik değiliz ki böyle bir mecburi hizmet esasını ka
bul edelim. Binaenaleyh Maarif Encümeninin müttefi-
kan reddettiği kanun teklifinin reddini Meclisi Âliden 
rica ederim. 

REİS — Maarif Encümeni mazbatası teklifin 
J reddine dairdir. Teklif .sahibi Rize Mebusu Ekrem 
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Bey bir defa da mazbatanın Müdafaai Milliye Encü- I 
menine havalesini teklif ediyorlar. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Reis Bey, 
evvelce bu şekilde Hamdi Namık Beyin bir teklifi 
vardı. Bu teklif Müdafaai Milliye Encümenine git
miş ve reddolunmuştur. Tekrar gitmesine lüzum yok
tur zannederim. 

REÎS — Efendim, teklifin bir kerre de Müdafaai 
Milliye Encümenine gitmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsınlar.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul olunmadı. Binaena
leyh Maarif Encümeni mazbatasını reyi âlinize vaz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul olundu efendim. 

5. — Memlekette kuvvetli bir telsiz, tesisatı vücuda i 
getirilmek ve Ankara şehrinde merkezi batarya siste
minde telefon şebekesi yapılmak ve Ankara ile İs
tanbul arasında bir telefon hattı tesisiyle posta ve I 
telgraf ve telefon binası inşa edilmek üzere posta ve 
Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin senei haliye büt
çesine bir milyon lira tahsisatı munzamme itası hak
kında (11497) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 19 . 4 . 1340 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6/1732 Ankara 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memlekette kuvvetli bir telsiz tesisatı vücuda ge

tirilmek ve Ankara şehrinde merkezi batarya siste
minde telefon şebekesi yapılmak ve Ankara ile İstan
bul arasında bir telefon hattı tesisiyle Posta ve Tel-
raf ve Telefon binası inşa edilmek üzere Posta ve 
Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin senei haliye büt
çesine bir milyon lira tahsisatı munzamme itası hak
kında Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim olunup 
İcra Vekilleri Heyetinin 16 . 4 . 1340 tarihli içtimaın-
da bittetkik Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai 
kanuniye ile esbabı mucibe sureti rnusaddakası leffen 
takdim kılınmıştır. Muktezasımn ifasına müsaade 
buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

Başvekil ! 
İsmet | 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
1 — Telsiz Telgraf ve Telefon muhaberatı mema

liki mütemeddinenin kâffesinde sinini medideden be- I 
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ri yevmen fiyevmen süratle inkişaf ve terakki ederek 
eylevm bütün büyük şehirlerde istasyonlar vücuda 
getirilmiş ve bu tarzda muhabere mesakin ve mebani 
hususiyeye kadar teşmil ve tamim edilmiş bulunmak
ta iken memleketimiz maalesef hiç olmazsa kuvvetli 
yani bütün Avrupa ile taatii muhabereye müsait tek 
bir istasyondan bile mahrum bulunmaktadır. Avrupa 
ile olan muhaberatı müstacelenin Telsiz Telgrafla ic
rasının temin edeceği sürat ve suhulet aşikâr olduğu 
gibi hututu telgrafiyelerinin arizadar bulunduğu hen-
gamlarda Telsiz Telgraf irtibatı büsbütün müfit hide-
mat ifa etmektedir. Bu menafi ve hidemat, memleket 
için çoktan beri takdir edilmiş fakat bazı esbap ile 
henüz bu yolda bir irtibat vücuda getirilememiş ol
duğundan bu hususta tatvili makal zait görülmüştür. 
Böyle kuvvetli yani (3 500) kilometre sahasında mu
habereye kadar bir telsiz tesisatının vücuda getirilme
si lâzımdır. Bunun (500 000) lira ile yapılabileceği 
tahmin edilmektedir. 

2 — Ankara'nın merkezi Cumhuriyet olması ha
sebiyle, bu şehirde vücuda getirilmesi muktazi her 
türlü asarı ümran ve temeddünden beri de aşarî bir 
şehir telefon şebekesidir. Tatbik edilmesi muvafık 
olan sistem İstanbul'da olduğu üzere merkezi batarya 
usulüdür. Ve bu şebekenin Hükümet namına Posta 
ve Telgraf İdaresince işletilmesi muvafıktır. Santral 
ve makineler ve hututu hariciye tesisatının ceman 
(200 000) liraya mal olacağı tahmin olunmuştur. 

3 — İstanbul'un gerek siyasî ve gerek coğrafî ve 
iktisadî mevkiî itibariyle haiz bulunduğu ehemmiyet 
ve bu şehirle Payitaht arasındaki muhaberatı müsta
celenin kesret ve ehemmiyeti derkâr olmasına binaen 
işbu iki şehir arasında bir telefon irtibatı vücuda ge
tirilmesi lâzımdır. Elyevm memaliki mütemeddinenin 
kâffesinde bütün bilâdı meşhure yekdiğerine beynel-
bilad tabir olunan telefon hututu ile merbut bulun
makta olduğu halde memleketimizde böyle hutut hâ
lâ mefkuttur. Jandarma idarelerince hertürlü kavait 
ve icabatı fenniyeden bait, gelişi güzel bir surette ve 
adi levazımla vücuda getirilmiş olan ve yüz kilomet
reden fazla bir mesafede muhabere teminine esasen 
gayri müsait bulunan telefon hatları madum hük
mündedir. Fenni şeraiti haiz levazım ile hiç olmassa 
ilk hatve olmak üzere İstanbul - Ankara arasında bir 
telefon hattı vücuda getirilmesinin zamanı gelmiş ve 
hatta geçmekte bulunmuştur. Bunun için de 20 000 li
ra sarfı icap edeceği muhammendir. 

4 — Hâlen Ankara'da Posta ve Telgraf binası pek 
eski ve ahşap ve Posta ve Telgraf işletme devairini 
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bile istiap edemeyecek derecede dar bir binadan ibaret 
ve bu yüzden muamelât da nevakıs ve teşevvuşattan 
gayri azade ve bu halden masalihi umumiye fevkalâ
de müteessir olmaktadır. Gerek bu esbap ve gerek 
alel itlak icabatı ümran Ankara'da acilen millet ve 
Cumhuriyetin şerefiyle mütenasip bir Posta ve Telg
raf binası vücuda getirilmesini zarurî kılmaktadır. 
Esasen şehir telefon santralı için yer olmadığından 
yeni bir Posta ve Telgraf binasının inşası halinde mez
kûr ihtiyaç dahi temin edilmiş olacaktır. Bu bina için 
de 100 000 lira sarfı icap edeceği tahmin olunmak
tadır. 

Bu suretle işbu mevaddın heyeti mecmuası bir 
milyon liraya baliğ olmaktadır. Halbuki Devletin (ts-
tern) kumpanyasında (112 000) İngiliz lirası alacağı 
vardır. Bu paranın tahsili halinde vuku bulacak işbu 
sarfiyat bütçe muvazeseni ihlâle bais olmıyacağından 
berveçhi maruz 500 000 lirası yüz ellinci fasla, 200 000 
lirası yüz kırk yedinci faslın birinci maddesine 
200 000 lirası faslı mezkûrun ikinci maddesine 
100 000 lirası yüz kırk dördüncü faslın ikinci madde
sine olarak ceman bir milyon liranın kabulü için tan
zim edilen mevaddı kanuniyenin terviç ve tasvibi is
tirham olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Esasen devletin İstern Kumpanyasından (112 000) 

İngiliz lirası alacağı bulunduğundan ve bu paranın 
tahsili halinde vuku bulacak işbu sarfiyatın bütçe mu
vazenesini ihlâle bais olmıyacağından bahisle mem
lekette kuvvetli bir telsiz tesisatı vücuda getirilmek ve 
Ankara şehrinde merkezi batarya sisteminde telefon 
şebekesi yapılmak ve Ankara ile İstanbul arasında 
bir telefon hattı tesis olunmak üzere Posta ve Telg
raf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesine bir milyon lira 
vazıı hakkında Başvekâletten gönderilip Encümeni
mize havale buyurulan lâyihai kanuniye müzakere 
olunarak Telsiz tesisatiyle Ankara'da merkezi batar
ya sisteminde telefon şebekesi ve Ankara ile İstanbul 
arasında bir telefon tesisatı ve Ankara'da Posta ve 
Telgraf binası inşası kabul edilmiş ve bunlar için 
muktazi sekiz yüzbin liranın bâlâda arz olunduğu veç
hiyle Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında der-
meyan olunan esas dahilinde sarf olunmak üzere 1340 
bütçesine ilâvesi hakkında tanzim olunan lâyihai ka
nuniye Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olun
muştur. 20 Nisan 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Konya 
Ferit Kâzım Hüsnü 

Kâtip 
Hini imzada bulunamadı. 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
Yahya Galip 

Aza 
Erzurum 

Münir Hüsrev 

Aza 
Evvelce verdiğimiz ka 
lâhare yüzbin lira tezyit 
edilmiş olduğundan aleyhin-

deyim. 
İzmir 

Mehmet Şükrü 
Lâyihai Kanuniye 
Hükümetin Teklifi 

Madde 1 — Memlekette -kuvvetli bir telsiz tesisa
tı vücuda getirilmek Ankara şehrinde merkezî batar
ya sisteminde telefon şebekesi yapılmak, Ankara ile 
İstanbul arasında bir telefon hattı tesis olunmak ve 
kezalik Ankara'da Posta ve Telgraf ve Telefon bina
sı inşa edilmek üzere Posta ve Telgraf ve Telefon Mü
düriyeti Umumiyesi senei haliye bütçesinin yüz ellin
ci faslına 500 000, yüz kırk yedinci faslın birinci hu-
tut, direk esmanı maddesine 200 000 ve faslı mezkû
run ikinci eşya pahası maddesine 200 000 ve yız kırk 
dördüncü faslın ikinci ebniye inşaat ve tamiratı mad
desine yüz bin lira zam ve tahsis olunmuştur. 

Madde 2 — Tahsisatı mezkûrenin 1340 senesi 
zarfında istimal edilemiyen kısmı 1341 senesinde sarf 
olunur. 

Madde 3 — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir. 

Madde 4 — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kâleti memurdur. 13 . 4 . 1340 

Başvekil ve Hariciye 
Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Ziraat Vekili 
Zekâi 

Sihhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekâleti Vekili İçtimaiye Vekili 
Zekâi Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Mahmut Celâl 
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Encümenin Tadili 
Birinci Madde — Memlekette kuvvetli bir tel

siz tesisatı vücuda getirilmek, Ankara şehrinde mer
kezi batarya sisteminde telefon şebekesi yapılmak, 
Ankara ile İstanbul arasında bir telefon hattı tesis 
ve kezâlik Ankara'da Posta ve Telgraf ve Telefon bi
nası inşa edilmek üzere Posta Telgraf ve Telefon Mü
düriyeti Umumiyesi senei haliye bütçesinin yüz ellin
ci faslına 500 000 ve faslı mezkûrun ikinci eşya pa
hası maddesine 200 000 ve yüz kırk dördüncü faslın 
ikinci inşaat ve tamirat maddesine 100 000 lira zam 
ve tahsis olunmuştur. 

İkinci Madde — Tahsisatı mezkûrenin 1340 se
nesi zarfında istimal edilemeyen kısmın 1341 senesin
de sarf olunur. 

Üçüncü madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun icrasına Dahi-
* 

liye Vekâleti memurdur. 
SABRİ BEY (Saruhan) — Müsaade buyurursa

nız Posta Encümeni namına bir istirhamda buluna
cağım. (Kürsüye sesleri) Efendim, bu kanun baş
lıca üç maddeyi ihtiva ediyor. Birincisi Telsiz Telg
raf, ikincisi Ankara'da bir telefon şebekesi; üçün
cüsü de bina meselesidir. Halbuki bu altı ay zarfın
da Hükümetçe binaya başlandığı gibi Ankara'da te
lefon hakkında da bazı tedabir ittihaz edilmiştir. Bu 
son zamanlarda Telsiz Telgrafta bir ço'k tahavvülat 
vücuda gelmiştir. Gerek sistemleri neticesi olsun 
gerek diğer tecarüp neticesi olsun bir çok tahavvülat 
vardır. Şüphesizdir ki bu; ittihaz edilecek karar 
üzerine de âmildir. Binaenaleyh eğer bu meselenin 
mükemmelen çıkması cihetinin süratle karara ikti
ranı düşünülecek olursa Encümene gitmesi icap eder. 
Encümen bu tahavvülâta nazaran tekrar tetkik, tek
rar gözden geçirerek Heyeti muhteremenize bu lâ-
yihayi arz ets'in. Hem de zaman kaybedilmemiş ol
sun. Onun için bir kere de Posta ve Telgraf Encü
menine havalesini teklif ederim. 

REİS — Efendim, Posta ve Telgraf Encümeni 
namına Sabri Bey bu kanun lâyihasının bir defa daha 
Posta ve Telgraf Encümenince tetkik edilmesini tek 
lif ediyorlar. Evvelemirde bu teklifi reji âlinize ko
yacağım. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın... Posta ve Telgraf Encümenine 
tevdi takarrür etti efendim. 

6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin Şurayi 
Devletin memurin muhakamatına müteallik vazaifinin 

sureti ifası hakkındaki kanuna zeyl olmak üzere 
(2/243) numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Okuyoruz. 
Riyaseti Celileye 

4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna zeyil olmak üze
re tanzim ettiğim teklifi kanuninin müsaraaten istik-
mali kanuniyetini bittalep takdim eylerim. 

17 Nisan 1340 
Dersim Mebusu 

Feridun Fikri 
Şurayi Devletin Memurin Muhakematına Müteallik 

Vazaifinin Sureti îfasi hakkındaki Kanuna Zeyil 
Kanunu 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisinin tatilde bu
lunduğu zamanlarda Encümen ve Heyet azasının An
kara'da bulunmamasından dolayı Encümen ve Heyet 
Vazaifine sekte geldiği takdirde Divanı Riyaset ta
rafından Ankara'da mevcut aza vazifeleri tatil dev
resine maksur olmak üzere gayri hazır azanın yerine 

tayin olunur. 
Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute

berdir. 
Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Türkiye Bü

yük Millet Meclisi memurdur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Şurayi Devletin memurin muhakematına müteal

lik vazaifinin sureti ifası hakkındaki Kanuna zeyil 
olmak üzere Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin 
teklifi kanunisi Encümenimizce şayanı müzakere gö
rülmekle Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

Lâyiha Encümeni 
Reisi namına Matbata Muharriri 

Bozok Bozok 
Ahmet Hamdi Ahmet Hamdi 

Aza Aza 
Denizli Cevdet 

Necip Ali 
Aza Aza 

Mardin Elâziz 
Derviş Mustafa 

4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun 
lâyihası 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisinin tatil esna
sında azanın devairi intihabiyelerine azimetleri dola-
yısiyle Heyet ve Encümende ekseriyet hasıl olmadığı 
takdirde Divanı Riyasetçe noksan kalan azalıklara 

1 Ankara'da bulunan zevat meyanından intihap oluna-
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rak mezkûr noksanlar vekâlet suretiyle ikmâl olu
nur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Bü
yük Millet Meclisi memurdur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

namına namına 
Bursa Rize 
Refet Esat 
Aza Aza 

Çorum İzmit 
İsmail Kemal İbrahim Süreyya 

Aza 
İndel iktiza Heyeti Celileye 
arz edeceğim esbaba binaen 

muhalifim. 
Zonguldak 

Halil 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
bendeniz bu kanunu geri alıyorum. O zamanki ihti
yaca göre teklif etmiştim. Bugün buna lüzum ve 
ihtiyaç kalmamıştır. 

REİS — Ruznameye mal olmuştur efendim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bugün 

böyle bir ihtiyaç mevzuubahis değildir. (Ret ederiz 
sesleri) 

REİS — Reye vaz ederiz, Heyeti Umumiye ya ret 
eder, ya kabul. Geriye almak hakkınız yoktur efen
dim. 

Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Hayır-ret sesleri) o halde maddelere ge
çilmesini reye koyacağım, kabul edilmediği takdirde 
kanun ret olunacaktır. Maddelere geçildiği takdirde 
ise müzakereye başhyacağız. Maddelere geçilmesi
ni muvafık görenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmemiş ve binaenaleyh kanun 
ret olunmuştur. 

7. — Urfa Mebusu Ali Fuat Bey ve kırk sekiz 
refikinin; Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun on-
dördüncü maddesinin tadili hakkında (2/320) numa
ralı teklifi kanunisi ve Maarif Encümeni mazbatası : 

REİS — Mazbata "okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Uzak memleketlerde'maaşı hazırla muallim tayin 

ve izamı hususunda maruz kalınan müşkülâta binaen 
bu gibi yerlere tayin edilecek muallimlere fazla maaş 
ve tahsisat itası Meclisi Âlice esas itibariyle kabul 

edilerek Orta Tedrisat Kanununun ondördüncü mad
desine «Artvin, Ardahan, Erzurum,'Ergani, Bayezit, 
Bitlis, Hakkâri, Siirt, Süleymaniye, Kars, Kerkük, 
Genç; Musul, Van, Dersim ve Erzincan vilâyetleri 
zikredilmiş ise de aynı suretle Merkezî Hükümetten 
uzak vesaiti nakliye ve medeniyeden mahrum bulu
nan Sivas, Elâziz, Malatya, Diyarbekir, Şarkikarahi-
sar, Mardin, Siverek, Urfa vilâyetleri zuhülen zik
redilmemiş olduğundan bunların da müsaadei anife-
den istifadelerini teminen maddenin son fıkrasının 
şekli atide tadilini arz ve teklif ederiz. 

Ergani 
İhsan Hamit 
Diyarbekir 

Fevzi 
Urfa 

Ali Fuat 
Giresun 
Tahir 
Van 

İbrahim 
Bayezit 
Şefik 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Urfa 
Yahya Kemal 

Niğde 
Galip 
Karesi 

Mehmet Cavit 
Ordu 
Faik 

Karesi 
Haydar Adil 

Biga 
Mehmet 

İçel 
Tevfik 
Yozgat 

Sırrı 
Muş 

Osman Kadri 
Siverek 
Mahmut 
Denizli 
Kâzım 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Sivas 
Halis Turgut 

Van 
Münip 

Antalya 
Murat 
Konya 

Eyüp Sabri 
Diyarbekir 

Şeref 
Zonguldak 

Halil 
İsparta 

Mükerrem 
Mardin 
Derviş 

Gaziantep 
Ferit 

Ergani 
İhsan 

Dersim 
Feridun Fikri 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 
Yozgat 

Ahmet Haindi 
Adana 
Kemal 
Bolu 

Şükrü 
Aksaray 

Besim Atalay 
Ordu 

Hamdi 
Saruhan 

Mehmet Sabri 
Bitlis 
Resul 
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Kozan 
AJU Saip 
Kozan 

Ali Sadi 
Çorum 
Mustafa 
Elâziz 
Naci 

Kayseri 
Nuh Naci 
Erzincan 

Sabit 
Muş 

Ali Rıza 
Mersin 
Niyazi 

Mardin 
Abdülgani 

Maddei Kanuniye 
Madde 14. — Daimi, muvakkat muallimler (Art

vin, Ardahan, Erzurum, Ergani, Bayezit, Bitlis, Hak
kâri, Siirt, Süleymaniye, Kars, Kerkük, Genç, Muş, 
Musul, Van, Dersim, Erzincan, Sivas, Malatya, Diyar-
bekir, Mardin, Şarkikarahisar, Urfa, Siverek, Elâziz) 
vilâyetlerindeki orta tedrisat mekteplerine gönderildik
leri ve o vilâyetlerin sakinlerinden odmadıkları tak
dirde maaş ve fevkalâde tahsisatları mecmuun yarısı 
kadar zam alırlar. 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
17/20 Karar 20.3.1340 

Riyaseti Celileye 
Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun ondördün-

cü maddesinin tadili hakkında Urfa Mebusu Ali Fuat 
Bey ve kırksekiz refikinin teklifi kanunisi Encümeni-
mizce ledeltetkik teklifi mezkûr müdevvenat ve ese-
satı hukukiyemize muhalif olmadığı gibi istisnayi is
tilzam edecek bir sebep dahi olmadığından şayanı 
müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dimine müttefikan karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Namına Bozok 

Eyüp Sabri Ahmet Hamdi 
Kâtip Aza 

Denizli Ergani 
Necip Ali Kâzım Vehbi 

Ankara, 20.4.1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Maarif Encümeni 
Adet 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Orta Tedrisat Kanununun ondördüncü maddesin
de muharrer mahallere gönderilecek sabit ve mevkut 
muallimlere fazla tahsisat itası hakkının diğer bazı 
vilâyet muallimlerine dahi teşmiline dair Urfa Mebu
su Ali Fuat Bey ve kırksekiz refiki tarafından verilip 
Lâyiha Encümeninden Encümenimize tevdi olunan 
takrir müzakere olundu. Maddei kanuniyede muhar

rer mahaller muallimlerine fazlai tahsisat verilmesi 
buraların merkezden uzaklığıyle beraber vesaitin de 
fıkdanına müpteni bulunduğu cihetle aynı şeraiti haiz 
olan (Diyarıbekir, Mardin, Siverek, Urfa) nın da bu 
meyana ithali tabiî görülmüş ve binaenaleyh mad
dei mezkûreye işbu dört vilâyetin dahi ilâvesi müt
tefikan karargir olmuştur. 

Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Biga Mebusu 
Samih Rifat 

Kâtip 
Karahisarısahip 

fzzet Ulvi 
Aza 

Kângırı 
Rifat 

Karahisarısahip 
Ruşen Eşref 

Aza 
Konya 

Naim Hazım 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

Aza 
Burdur 

Hüseyin Baki 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Reye ses
leri) 

"ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşlar, bende
niz burada esas itibariyle uzak mesafelere verilecek 
tahsisatın aleyhinde değilim. Yalnız burada mevkut 
muallimler meselesi vardır ki bunlar için Maarif Ve
kâleti şimdiye kadar elimizde mevcut Orta Tedrisat 
Kanununun ondördüncü maddesini tatbik etmemiştir. 
Malumuâlinizdir ki ondördüncü madde mucibince 
mevkut olan muallimler bin kuruş maaştan başlar ve 
bir sene staj gördükten sonra yüzer kuruş zam ede-
rekten yirmisekizinci senesinde 2 300 kuruşa iblâğ 
edilir. Kanunun vuzuh ve sarahatına binaen Maarif 
Vekâleti şimdiye kadar tatbik etmiş olduğu yerler
de bu kanunu katiyyen nazarı dikkate almamıştır. 
Hattâ bazı yerlerde kanunun fevkine de çıkarak mev
kut olan muallimlere 2 500 kuruş maaş vermiştir. 
Misal olarak: Trabzon'da Farisi Muallimi Cudi Efen
di, bu eski ve mevkut bir muallim olmakla bera
ber şimdiye kadar aldığı maaş bin kuruştur ve ben
deniz zannetmiyorum ki mevkut muallimler içinde 
bundan kıdemli birisi bulunmuş olsun. Sonra aynı 
zamanda bir Fransızca muallimi var. Bu zat daha 
on seneyi ikmal etmemiş, altı senelik bir muallim 
olduğu halde, alacağı maaşın miktarı malûm ve mu
ayyen iken defaten kendisine ikibin beşyüz kuruş 
maaş verilmiştir. Heyeti Celilenin haıkern olması ve 
efkârı umumiyeden kati surette kanunun hâkimiyeti
ni siyanet etmesi icap ederken, hâkimiyeti kanuniye-
nin haricinde bütçenin haricinde ikibin beşyüz kuruş 
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maaş vermeye aklım ermez. Sonra bir muallime kı
demi sırasında maaş verilmesi icap ederken kıdemden 
dun bir maaş vermek veya kıdeminden fazla maaş 
vermek kanuna açıktan açığa taarruzdur. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Bunun zat me
seleye taalluku yoktur, Reis Bey. 

REÎS — Beyefendi, . burada mevzuubahis olan 
mesele bazı vilâyatın uzaklığı hasebiyle oraya gide
cek muallimlerin maaşatına zam meselesidir ve mev
zuubahis olan budur rica ederim, zat mesele hak
kında bahis ediniz. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Bendeniz maaşatın 
her yerde hakiki istihkaka göre verilmesini söylüyo
rum. Esas itibariyle buna ciheti temas vardır. Me
selâ bin kuruş alacak muallime 2 300 kuruş maaş ve
rilirse yahut ikibin beşyüz kuruş verilirse nasıl olur. 
Tabiî esas itibariyle buna temas edilmektedir. Ve te
mas ettiği için bahsediyoruz. Yoksa uzak meseleler 
için fazla tahsisatı çok görüyordunuz. Esas itibariy
le burada muvakkat muallimlerden bahsedilmiştir. 
Biz de muvakkat muallimler hakkında bildiğimizi 
söylüyor ve Heyeti Celileden kanunun hakimiyetini 
istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bendeniz bu maddenin noksan olarak tedvin edildi
ğini zannediyorum. Çünkü Encümen Orta Tedrisat 
Kanununun ondördüncü maddesine birkaç şehir ismi 
ilâve ediyor. Aynen bu maddeyi alıyor ve o maddedeki 
esamiyi tevsi ederek buraya yazıyor, bendenizce bu 
doğru değildir. Evvelemirde buna bir isim vermesi 
lâzımdır. Meselâ Orta Tedrisat Muallimler Kanu
nunun ondördüncü maddesini muaddil kanundur di
yecektir. 

REÎS — Demiştir efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Dememiş

tir. Diyecekti, ondan sonra birinci madde olarak bu 
maddeyi yazacaktı, sonra işbu kanun tarihi neşrin
den muteberdir, işbu kanunun icrasına Maarif Veki
li memurdur. Desin ki Meclisi Âliden usule muvafık 
bir kanun çıkmış olsun. Ne yapmış?.. Ondördüncü 
maddeye bazı şeyler ilâve etmiş, bu kanun değil mad
deyi tadildir. Nasıl olur? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim, kanunun muhassesata taalluku vardır. Masrafın 

tezyidini müstelzim bir meseledir, binaenaleyh Mu-
vazenei Maliye Encümenine gitmesi lâzımdır. 

REÎS — Efendim, Doktor Mustafa Bey muhas
sesata taalluku hasebiyle bu kanunun Muvazenei Ma
liye Encümenine gitmesini teklif ediyorlar. 

SÜLEYMAN? SIRRI BEY (Bozok) — iki isim ilâ
ve ediliyor, Muvazene ile ne işi var?.. (Doğru, ha
yır sesleri) 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Söz istiyorum 
Reis Bey. 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. Evvelâ 
usul meselesi hallolunsun, Mustafa Bey teklif edi
yorlar ki tahsisata taalluk ettiği cihetle bir kere de 
Muvazenei Maliyeye gitsin. Bunun hakkında müta
lâanız varsa söyleyin, evvelâ bunu halledelim. Dok
tor Mustafa Beyin teklifi veçhiyle Muvazenei Maliye 
Encümenine gitmesini reyi âlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerin'i kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Muvazenei Maliye Encümenine gitmesi takarrür etti 
efendim. 

8. — 397 numaralı Kanunun birinci maddesinin 
fıkrai ahiresine tevfikan evvelce gönderilen cetvelde 
isimleri muharrer olmayıp bilâhare zuhur eden ma-
lüline verilmesi iktiza eden mükâfatı nakdiye için tah
sisatı munzamme itasına dair Başvekâletten mevrut 
(3/268) numaralı tezkere ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası: 

REÎS — Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

12.3.1340 tarih ve 6/1140 numaralı tezkereye ze
yildir. 

397 numaralı Kanunun birinci maddesinin fıkrai 
ahiresine tevfikan evvelce takdim edilen cetvelde isim
leri muharrer olmayıp vaziyeti mezkûr kanunun ah
kâmına mutabık olarak bilâhare zuhur eden malulin 
hakkında Müdafaa! Milliye Vekâleti Celilesince tan- , 
zim kılınan üçüncü defter rapten takdim kılınmış
tır. Verilmesi iktiza eden mükâfatı nakdiyelere mü
teallik tahsisatı munzammenin itası hususunda müsaa-
dei devletlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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Kıtası 

F 11 Y 127 T 3 K 12 
Makineli tüfek thtiyat mü
lâzımı sani 

Sabık Suriye ve Irak Teşki
lâtı ve Harekâtı Milliye Ku
mandanlığına merbut mülâ
zımı evvel 

Tekaüt Derecesi 
3/1 6/1 

istiklâl Marbi Malûlleri Üçüncü Zabitan Defteri 
13 Nisan 1340 

Esami 

Ferit Efendi 
Bin Osman 
Konya 

Necip Sahbeta Efendi 
Bin Haşim 310 

Yekûn 
2 

Kayıt Numarası 

18535 

Derecesi 

Mükâfat Der 
2/1 3 

Tekaüt Mük 
6 • 3 

Müsaddaktır 13 Nisan 1340 
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Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
İstiklâl Muharebatı esnasında malul kalan mu

vazzaf, mütekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve Jandar
ma erkân, ümera ve zabitan ve memurin ve mensu-
bini askeriye ile küçük zabitan ve efrada, nakli mü
kâfat itasına dair olan Kânusani 1340 tarihli ve 
397 numaralı kanuna merbut cetvelde isimleri mu
harrer olmayan ve vaziyetleri mezkûr kanunun ah
kâmına mutabık olarak bilâhere zuhur eden malu-
lin hakkında Müdafaai Milliye Vekâletince tanzim 
olunan iki kıta defterin takdim edildiği cihetle ber 
mucibi kanun verilmesi iktiza eden mükâfatı nakdi-
yelerine müteallik tahsisatı munzammenin itası Baş
vekâletten gönderilip Encümenimize havale buyru-
lan tezkere ve merbutu defterler mütalaa ve tetkik 
olundu. 

9 Kânunusani 1340 tarihli kanunun birinci mad
desinde kanun ahkâmına mutabık malulin zuhur 
ederse isimleri Meclise arz edilerek yeniden tahsisatı 
munzamma almak sureliyle erkân, ümera, zabitan ve 
memurin ve mensubini askeriye birinci derecede 
malullerine 1 200, ikinci derece malullerine 600, 
üçüncü derecs malullerine 300 ve küçük zabitan ve 
efradın birinci derece malullerine 400, ikinci derece 
malullerine 200 üçüncü derece malullerine 100 lira 
mükâfatı nakdiye verileceği musarrah olup mürsel 
defterde zabit olarak ikinci dereceden (1) ve üçüncü 
dereceden (1) nefer olarak birinci dereceden (1), 
İkinci dereceden (11) üçüncü dereceden (6) malul 

bulunduğuna göre bunlara: Beherine verilen mükâ
fatı nakdiye, 

Adet Lira Yekûn 

1 
1 
1 
11 
6 

Yekûn 

650 600 
390 300 
400 400 
200 1200 
100 100 
4100 

İkinci derecede maiul zabit 
Üçüncü derecede malul zabit 
Birinci derecede malul efrat 
İkinci derecede malul efrat 
Üçüncü derecede malul efrat 

Liranın tahsisatı munzamme olarak muhassesatı 
zatiye bütçesinin elli sekizinci (A) faslına ilâvesi lü
zumunun lâzım gelen maddei kanuniye ile birlikte 
Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit 
Kâtip 

Trabzon 
Şefik 
Aza 

Mersin 
Niyazi 
Aza 

Mehmet Şükrü 

Mazbata Muharriri 
Hini imzada bulunamadı. 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Aza 
Sivas 
Rasim 
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Vilâyeti Kazası Kariyesi 

1 F 41 Y 19 T2 K 7'den Ankara 

2 Mersin hizmet bolü 
günden Adana 

F3 Y8 T3 Kİ Ankara 

Balâ 

İslâhiye 

Balâ 

Mahallesi 

Köseli 

Serçegöz 

Cevrigüzel 

Zonguldak Dereli 

5 Fİ Y5 Tl Ki Düzce Şerefiye 

Hendek Mesuliye 

Devrek Yılancakur 

Riyaset Muhafaza ta
buru efradından Ankara 

Bolu sevkiyat efradın
dan Gerede 

Bağlum 

Katıtoprak 

10 F 11 126 T 2 K 2 Ankara 

11 F 41 Y 19 T 2 K 1 Ankara 

12 F 1 Y 4 T 1 K 3 Ser 
çavuş Ankara 

Balâ 

Çubuk 

Ebunahsel 

Güllü 

13 Sivas Keyhali 
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Esami ve şöhret 

Cebrail Oğullarından Alioğlu Sa
dettin 299 

Tekaüt 
D. 

Mükâfat 
D. Teşhisi Maraz 

Cerhai nariye neticesi (nezfi nühaai şevkî) tahassül 
ile etrafı ulvîye ve süfliye tamamen felç. 

Helvacı Hasan Oğullarından Ali
oğlu Ali 314 3 
Hüssam Oğullarından Osmanoğlu 
Abbas 312 5 

Çatal Oğullarından Eyüpoğlu İs
mail 298 5 

Bekir Oğullarından Zekeriyaoğlu 
İbrahim 316 6 

Musaoğlu Yusuf 

Dabba Oğullarından Eminoğlu 
Hakkı 301 6 

Apkembek ameliyei cerrahiyesinden her iki ayak 
kuddamda bulunan ikişer noktai istinadiyesini zayi, 
İsabet eden Ibomba azmî kasaba ve şaziyeyi müte-
fettit bir surette kesr eylemiş ve hali hazırda mü^ 
haddebiyeti vahşiye müteveccih sui şekilde indimal 
etmiştir. Taraflı süflii yumnada salime nisbetin yedi 
santimetre takassür sürfü mütevassıtı fahizede 4 du
mur. 
Cerhai nariye neticesi zafirei uddiyenin cerihadar ol
masından (asabı mütevasıt ve zendü müteessir olmuş
tur) Yedi eyser esabiyi tahrip şeklini aldığı gibi felç 
ve hareketten mahrumiyeti dolayısıyle müterekki du
mur. 
Cerhai nariye neticesinde sadameden mütevellit sol 
gözde rahfei şebekiye ve dumuru hilmiye asabı ba-
sarii cerhi husule gelerek mezkûr göz derecei fiilî 
ruiyetten mahrum. 
Humayi yemşi ihtilâtı olarak her iki kademin ızzamı 
şaziyelerinin nihayet halfiyelerine kadar vesayedibi-
nasır ve hunsur mafsalı müşzii selâmilerine kadar 
kangren neticesi sükut ve meşi ve harekete ademi ka
biliyet. 
Şarapnel mermisi neticesi sol el mutavassıt ve seba* 
be parmaklarının ve zızamı mezkûre ile eftarini tah
rip ettiği gibi üç parmak hareketten mahrum. 

Zülf ikâr Oğullarından Mustafa 
oğlu Mustafa 312 

Cerhai mefasili mirfakıyei eyser neticesi mef asılda 
iltisakı tam. 

Cirit Oğullarından Yunus oğlu 
Hüseyin 301 

İmam Oğullarından Mustafa oğ
lu Bekir 301 
Derviş Oğullarından Mustafa oğ
lu Halil 

Ömer Usta Oğullarından Os
manoğlu Ömer 307 

Mehmet oğlu Recep 313 

5 

6 

5 

5 

3 

3 

2 

•2 

Sağ adudun mafsalı mirfakına yakın bir noktanın 
cerhi neticesi mafsal mırfakta hemen iltisakı tam, 
dumur. 
Cerhai nariye neticesi mafsal selâmi muştii epham 
hizasında fazla zayiat, yed madum hükmünde. 
Sol kolundan mecruhiyet neticesi mafsal miasemülyet 
ve esabi harekâtında nısıf derecede ziyaı kuvvet. 

Carhai nariye neticesi mafsalı misemulyedi eyserde 
iltisakı tam ve adudte 5 vesaitte 6 santimetre dumur, 
madum hükmünde. 
Cerhai nariye neticesi mafsalı rikbede iltisakı tam ve 
taraflı süflii eyserde 5 santimetre takassür ve fahz 
ve visakta 3 santimetre dumur, madum hükmünde. 

- 291 -



1 : 8 17 . 

" Kıtası Vilâyeti 

Aydın Şubesinden 

Kafkas F 3 Süvari bö
lüğünden Ankara 

F 13 Y 31 T 2 Ankara 

F 12 Y 36 T 3 K 9'dan Ankara 

F 11 Y 127 K 2'den tzmir 

11 . 1340 C : 2 

Kazası Kariyesi Mahallesi 

Bozdoğan Cedre 

Koçören 

Balâ Çakalçeşme 

Kalecik Keçili 

Manisa Hüzmmanez 
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Esami ve şöhret 
Tekaüt Mükâfat 

D. D. Teşhisi Maraz 

Kör Mehmet Oğullarından Mus
tafa oğlu Mehmet 313 6 

Derviş Oğullarından Ali oğlu Tev-
fik 314 5 

Kartal Oğullarından Musa oğlu 
Abdullah 315 5 

Kör Halil Oğullarından Haşim-
oğlu Halil 313 

Ömer Paşa Oğullarından İbra
him oğlu İsmail 

Cerhai nariye neticesinde sağ taraf adüdunun make-
sir müfettit uddun kuddamında 10 santimetre tülün
de azım mültesiki, nedbe ve masfalı ketfii adudide 
hal ile adudda 3, sakta - santimetre dumur. 

Cerhai nariye netice sağ bacağın asabı verekisi afet
zede olarak tarafı mezkûrde felç ve asabii kademde 
sui şekil. 
Cerhai nariye neticesi yedi eyserden duhul eden mer
mi tesiriyle mezkûr yedi veçhi ünsisinde izam ve ade-
late mültesik 12 santimetre tülünde bir nedbe keza-
lik sol belin mefasılinin kuddamında 5 santimetre 
tulünde diğer bir nedbe ve iltisak tamı mafssal ve 
misemülyet. 
Cerhai nariye neticesi mafsalı mirfakm kısmı ünisisin-
de adut ve zent izamında ziyaı maddiyle müterafik 15 
santimetre tulünde müdtesik vasi bir nedbi mafsal 
mirfaki yümnada iltisakı tam. 
Cerhai nariye neticesi sağ göz rüiyetten tamamen 
mahrum. 
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Lâyihai Kanuniye 
Birinci Madde — Merbut cetvelde isim, künye ve 

derecei maluliyetleri muharrer zabitan ve efrada 9 
Kânunusani 1340 tarih ve 397 numaralı Kanuna tev
fikan mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1340 senesi 
muhassesatı zatiye bütçesinin A/58 nci faslına 4 100 
lira tahsisatı munzamma ilâve olunmuştur. 

İkinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Mali
ye Vekili memurdur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri.) Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reyi âlinize koyacağım. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

9 Kânunusani 1340 tarih ve 397 numaralı (İstik
lâl Muharebatı esnasında malul kalan muvazzaf, mü
tekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve jandarma erkân, üme
ra, zabitan, memurin ve mensubini askeriye ile kü
çük zabitan ve efrada nakdi mükâfat itası hakkın
da) Kanuna müzeyyel Kanun. 

Madde 1. — Merbut cetvelde isim, künye ve de
recei maluliyetleri muharrer zabitan ve efrada 9 Kânu
nusani 1340 tarih ve 397 numaralı Kanuna tevfikan 
mükâfatı nakdiye verilmek üzere 1340 senesi muhas
sesatı zatiye bütçesinin A/58 nci faslına 4 100 lira 
tahsisatı munzamma ilâve olunmuştur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Kabul 
sesleri.) Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reyi âlinize koyacağım. Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reyi âlinize koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Veki
li memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reyi âlinize koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu. 

REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesini tayin esa
mi ile reyi âlinize koyacağım. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey pusulası verecektir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 

2. — Memurin Muhakemat Encümeni ve Tetkik 
Heyeti azaları intihabı. 

REİS — Aynı zamanda Memurin Muhakemat 
Heyeti ve Encümenin intihabatmı da yapacağız ve 
bunun için de ayrı iki kutu koyacağız. 

Efendim, arzu ederseniz şubeler tarafından gös
terilen namzetlerin esamisini okuyayım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tabedi
lir ve tevzi edilirse daha iyi olur. 

REİS — Efendim, evvelâ tab olunsun, sonra in
tihap yapalım diyorlar. (Tab olunsun sesleri.) Bazı 
arkadaşlar behemehal intihap yapılmasını teklif et
tiler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
ekseriyet hasıl olamaz. Tabolunsun da ondan sonra 
yapalım. 

REİS — Birinci şubeden... (Tabolunsun sesleri.) 
Efendim, şimdi intihabat icrasını reye koyacağım. 
Hemen şimdi yapılmasını kabul edenler ellerini kal
dırsın,.. Aksini reye koyacağım. Gelecek içtimada ya
pılmasını kabul edenler ellerini kaldırsın... Efendim, 
şimdi intihabat icrası takarrür etmiştir. 

Birinci Şubenin Memurin Muhakemat Heyeti nam
zet) : 

Süleyman Necmi Bey, (Canik), Muammer Bey 
(Sivas), Hüseyin Bey (Elâziz), Kemal Bey (Saruhan), 
Hulusi Bey (Karesi), Ziyaettin Bey (Sivas). 

Memurin Muhakemat Encümeni namzetleri : 
Eyüp Sabri Efendi (Konya), Süleyman Sudi Bey 
(Bayezit), Halis Turgut 'Bey (Sivas), Fuat Bey (Kon
ya). 

İkinci Şube Memurin Muhakemat Heyeti namzet
lerini okuyorum, : 

Ahmet Mahir Efendi (Kastamonu), Sadık Bey 
(Karahisarısahip), Hafız ibrahim Efendi (İsparta), 
Ali Rıza Bey (Kırşehir), Şevket Efendi (Giresun), 
Mehmet Bey (Biga). 

Encümen namzetleri : Avni Bey (Bozok), İhsan 
Bey (Ankara), Tevfik Fikret Bey (Konya), Şakir 
Bey (Çatalca). 

Üçüncü Şube Heyet namzetleri : Vehbi Bey (Ka
resi), Emin Bey (Tokat), Mehmet Cavit Bey (Karesi), 
Ali Bey (Urfa). 

Efendim, bu şubeden yalnız dört kişi gösteril
miştir. 

Encümen namzetleri : Ahmet Hilmi Bey (Kayse
ri), Mustafa Fevzi Efendi (Konya), Hasan Fehmi 
Efendi (Kastamonu). 

Encümen için de yalnız üç namzet gösterilmiştir. 
Dördüncü Şube : Heyet namzetleri Halet Bey 

(Erzurum), Rahmi Bey (Sivas), Osman Niyazi Bey 
(Karesi), Hacı Mehmet Bey (Maraş), Mustafa Fevzi 
Efendi (Konya), Musa Kâzım Efendi (Konya). 
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Encümen namzetleri : Ata Bey (Niğde), Rahmi I 
Bey (Trabzon), Hacim Muhittin Bey (Giresun), Mü
nir Hüsrev Bey (Erzurum). 

Beşinci Şube Heyet namzetleri : Şükrü Bey (Bo
lu), Emin Bey (İçel), Alı Şuuri Bey (Karesi), Zühtü Bey 
(Diyarbekir), Ahmet Remzi Bey (Gaziantep), Nafiz 
Bey (Amasya). 

Encümen namzetleri : Süleyman Sırrı Bey (Bo-
zok), Münip Bey (Van), Haydar Adil Bey (Kare
si), Kâzım Vehbi Bey (Ergani), bitti efendim. 

15 kişi heyet için yazılacaktır, 9 kişi de Encümen 
için yazılacaktır. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — In-
tihabata müteallik bir şey söyleyeceğim müsaade ve- I 
riliyor mu? I 

REİS — Buyurun efendim. 
HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Efen

dim, üçüncü şubeden rüfekai muhtereme bendenizin 
Muhakemat Encümeni azalığına namzet göstermiş
lerdir. Teşekkür ederim. Bendeniz diğer iki mühim [ 
Encümende aza bulunmak itibariyle mazur olduğu- j 
mu şimdiden arz ederim. Yerime bir diğer arkadaşın j 
intihabını istirham ederim. i 

REİS — Efendim, Üçüncü Şubeden namzet göste
rilmiş olan Hasan Fehmi Efendi beyanı itizar edi
yorlar. Heyeti Celileye arz ediyorum. 

(Muş dairei intihabiyesinden ârâ istihsaline ve in
tihap icrasına başlandı.) 

REİS — Reylerini henüz istimal etmemiş rüfeka 
varsa lütfen istimal etsinler. Rey istihsali muamelesi, 
hitam bulmuştur. Ârâyı tasnif için kur'a çekiyorum 
efendim. (Hilmi Bey (Artvin), Ahmet Saki Bey (An
talya), Süleyman Necmi Bey (Canik), Muhakemat 
Heyeti hakkındaki ârâyi tasnife bakura memur edil
diler.) 

(İhsan Bey (Ankara), Remzi Bey (Gaziantep), Ta
lât Avni Bey (Canik), Muhakemat Encümenine ait 
reyleri tasnife memur edildiler.) 

Efendim, tasnifi ârâ neticesine kadar celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 4.30 

(Ekseriyet olmadığı için üçüncü celse kuşat edile
memiştir.) 
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