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5. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
pullu ilânların muhafaza mecburiyetinin bir se-

REÎS — Zabtı Sabık hulâsası okunacaktır: 

Kırk İkinci İçtima 

16 Kânunusani 1926 Cumartesi 

Birinci Celse 
İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zab

tı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
olduktan mahallere havale olundu. 

Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi bütçesine tah
sisatı munzamına ilâvesine dair kanun ikinci defa ta
yini esami ile reye vaz edildi. 

Ölçülerde birlik hakkında ne gibi tedabir ittihaz 
olunduğuna dair Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Bey
le, İstanbul Limanında 20 Nisan 1341 tarihli kanun 
mucibince yükletme, boşaltma, kömür ve su dağıtma 
işlerini tanzim için teşekkül eden şirket hakkında Kas
tamonu Mebusu Halit Beyin suallerine Ticaret Ve
kili Ali Cenanı Bey tarafından verilen cevaplar istima 
olunduğu. 

Müstacelen ve tercihan müzakeresi kabul edilen 
ticaret muahedesi aktedihneyen memleketler muvare-

Sayfa 
neden altı aya tenzili hakkında (2/509) numa
ralı telifi kanunîsi ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası. 212:213 

datmdan alınacak rüsuma mütedair olan kanunun ta
dili hakkındaki lâyihai kanuniye müzakere ve aynen 
kabul ve heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz 
edildi. 

25 Eylül 139 tarih ve 347 numaralı kanunun birin
ci maddesinin tefsiri hakkındaki Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası müzakere ve kabul olundu. 

Mahsubi Umumi Kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve bir 
maddesi encümene iade ve diğer mevadı aynen kabul 
edildi. 

İkinci defa tayini esami ile reye konulan, Seyri
sefain İdaresi bütçesine tahsisatı munzamına ilâvesine 
dair kanun ile, ticaret muahedesi aktedihneyen mem
leketler muvaredatından alınacak rüsuma mütedair 
kanun lâyihasının ekseriyetle kabul edildiği bittebliğ 
Pazartesi günü toplanılmak üzere celse tadil olundu. 

* 
REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında bir müta

lâa var mı, efendim? (Hayır sesleri). Zabtı sabık hu
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

*••—-*m>9<m~—<••• 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Mttzakerat; Saat : 14,35 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

— 206 — 
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2. — EVIU 

Azayı kiram muamelâtı 
/ . — Erzincan Mebusluğuna intihab edilen Abdül-

hak Bey hakkında birinci şube mazbatası. 
REİS — Okunacak: 

Riyaseti Celiîeye 
Erzincan Mebusluğuna intihab olunan Abdülhak 

Beyin mazbatai intihabiyesi şube heyeti umumiyesin-
den müntehab encümen tarafından lededtctkik tatil
den âri görülmekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

16 . 1 . 1926 
Reisvekili Kâtip 

Kütahya Diyarbekir 
Mehmet Nuri Şeref 

REİS — Mütalâa var im efendim? (Hayır sesleri). 
Şube mazbatasını reyi âlilerine arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Aabdülhak Beyin Erzincan Mebusluğu 
kabul edilmiştir. 

Lâyihalar 
1. — Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşası hak

kında kanun lâyihası (1/821). 
2. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuebatı de

miryolları idaresinin 1926 senesi bütçesi hakkında ka
nun lâyihası .(1/822) 

REİS — Muvazenci Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Cide ka-

zasındaki «Gah nöbet» usulünün ilgâsına dair geçen 
senei içtimaiyede hükümetten gelip Adliye Encüme
ninde bulunan kanun lâyihasının, NLzamnamei Dahi
linin serahati mucibince, doğrudan doğruya ruzname-
ye alınmasına dair takriri. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celiîeye 
Dairei intihabiyem dahilinde bulunan Cide kaza-

sındaki (Gâh nöbet) usulünün ilgasına dair Kastamo
nu Mebuslarının teşebbüsü üzerine geçen devrei içti
maiyede hükümetten gelen teklifi kanunî Tapu ve 
Adliye encümenlerine havale edilmiştir. Geçen senei 
içtimaiyede Tapu Encümeni bu teklifi müzakere ede
rek Adliye Encümenine tevdi eylemiştir. Geçeri sene 
ve bu seneki müddeti içtimaiyelerde bu teklif Adliye 
Encümeninde üç aydan fazla kalmıştır. Bu lâyihai ka-
nuniyeye ait bazı aksamın zıyaa uğradığı söyleniyor. 
Böyle ise Hükümetten diğer bir suretinin serian cel-

KI VARİDE 

bini, zayi edilmemiş ise Nizamname! Dahili mucibin
ce bu lâyihai kanuniyenin Encümenden alınarak ruz-
nameye ithalini teklif ederim. Gâh nöbet usulü müs-
takilen tasarrufa manidir ve bu usul kısmen Zongul
dak Vilâyetinde mevcuttur. Bu usul yüzünden Gâh 
nöbet usulü cari olan yerlerde inkişafı ziraiye imkân 
bulunamıyor ve halk Ziraat bankalarından para ala
mıyor. Hiçbir yerde olmayan bu usulün bir an evvel 
refi için mezkûr lâyihai kanuniyenin bir an evvel in
tacı lüzumunu ehemmiyetle nazarı dikkate arz eyle
rim. 

16 . 1 . 1926 
Kastamonu 

Halit 

REİS — Adliye Encümeninin mütalâası var mı 
efendim? Nizamname! Dahilimiz mucibince ruzna-
meye ahyoruz. 

2. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; İstan
bul'da Maryosera isminde bir zata baht ve talih oyun
ları namiyle kumar oynatmak imtiyaz ve inhisarı 
verildiği hakkında Şehremanetine atfen vaki olan 
neşriyatın tekzip ve tashihi temenniyatına dair takri
ri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 
(Okunsun sesleri) 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Takririmin 

okunmasını rica ediyorum. 
REİS — Temenni takrirleri heyeti edilenin malı 

değildir. Arzu buyuruhırsa okunsun : 

Riyaseti Celiîeye 
İstanbul Şehremaneti hududu halinde - aynı hu

kuku başkalarına tanımamak şartiyle - baht ve talih 
oyunu oynatmak salâhiyeti gibi bazı mevad üzerin
de bir mukavele ahtedilerek bu salâhiyetlerin Maryo
sera isminde bir zat uhdesine inhisar ettirildiğine ve 
karnini memnuiyete rağmen yine her yerde kumar 
oynandığı için bu imtiyat ve inhisarı kumarın tahdidi 
mahiyetinde görüp memnuniyetle telâkki etmek icap 
edeceğine dair şehremanetine atfen ve esaslı bir kısmı 
Cemiyeti Umumiyei Belediye gibi resmî bir mecliste 
irat edilmiş şekil ve surette bazı neşriyat görülmekte 
ve bir gûna tekzip ve tashih ile mukavele görme
mektedir. Şehremanetinin muayyen evsafta birer ma
hal ihzar eden herkese usulî ve kanunî takyidat ve 
takayyüdat dairesinde ve muayyen resmin tediyesi 
mukabilinde ruhsat vermesi kanunun kendisine em
rettiği ahkâmdandır ve Şehremanetimin bu kanunî 
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hükme istinat ederek doğrudan doğruya veya bir icar 
ve isticar, yahutta esasen istimali emanete münhasır 
bir hak olan belediye ismini bîr diğerinin istimaline 
hasrı terk zımnında baht ve talih oyunlarına yani 
kanunun bundan muradı her ne ise ona ruhsat ver
mesi tabiidir; hatta İstanbul'a ecnebi parası kazandır
mak gayesiyle yapılmış böyle hk akdi cidden mera-
mınsyet verici hk muvaffakiyet saymak kabildir. 

Ancak baht ve talih oyunlarının kumar telâkkisi
ne henüz meri ve sosı günlerdeki icraat ile mliyyet 
ve müekket olan ceza kanunumuz mani ve baht ve 
talih oyımlan kumar demek olmadığı halde ise (Yıl
dızdan başka yerlerde baht. ve talih oyunu oynat
masına müsaade olunmamak) tarzında bir inhisar ve 
imtiyazın îekmJM Büyük Millet Meclisimin tasdikine 
roualüak kaHacn^ını Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz 
nErâirdir. Bir şsMrde kumarın menine insanların gü
cü yetmeyeceği için buru Yıldız gibi bir yerde ve 
Maryosera gibi hk tekele hasretmek belki faydalı 
bir fikirdir. Bu takdirde ceza kanununun 241 nca ve 
yeri lâyîhamn 598 nci rakamlyle alelumum kumar 
oynaman ve kumarhane açan kimselere ceza tayin 
eden maddenin Belediye Vergileri Kanunundaki 
(baüıt ve îr?ih oyunlarına ruhsat verilir) ibaresiyle ne 
dereceye kadar tadile uğradığının tespit ve tefsiri icap 
edtr. Kczalik baht ve talih oyunlarını yahut kanunen 
cava? vücut bakıyorsa kumar ve emsalini inhisar ve 
imtiyaza vermek de belki faydalı bür fikirdir; fakat 
İM haMe do TcşkiJâtı Esassyenin 26 ncı maddesinde 
inhisarı mutazammın mukavelelerle alelıtlak imtiyaz-

/. — istanbul Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; 18 
sefer 1299 tarihli Zabıtai S ay diye Nizamnamesine 
bazı mevad tezyüi hakkında (2/510) numaralı teklifi 
kanunisi ve Ticaret Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, lâyihanın ikinci müzakeresi
dir. 

18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamname
sine bazı mevad tezyidi hakkında kanun. 

Madde 1. — Deniz, göl ve derelerde dinamit ve 
emsali mevadı infiiâkiye bombaları atarak veya ge
celeri karbor vo asetilen gzbi kuvvetli ziya neşreden 
vesait ile zıpkın kullanarak balık avlamak yasaktır. 

(1) Birinci müzakeresi 11 kânunusani 1926 tarih
li otuzdokıızuncu iç il madadır. 

ların tasdiki Millet Meclisinin bizzat kendi ifa ede
ceği maddelerden olmak üzere gösterildiği için, ya 
Meclisten hususi bir karar almak yalıut daha evvel 
bu mecburiyeti tevlit eden maddeyi halin muktezası-
na göre tadil etmek lâzım gelir; çünkü baht ve talih 
oyunu oynatmak veya buna benzer tesisat vücuda ge
tirmek şehremanetinln inhisar ve imtiyazı altında ya
pacağı veya başkasına devredeceği bir hak ve sa?âlü-
yeî değildir. Emanetin vazifesi bu hususta kanuni 
şartlarını her ikmal edenden resmini almak, buna 
mukabil de ruhsat vermekten ibarettir. Halbuki bu
güne kadar Mecliste ne Ceza Kanunu ile Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun malum maddelerinin tadili ne de 
Şehremaneti salâhiyetinin tevsii yolunda bir karar it
tihaz edilmediği ve kanunlar ahkâmına tabiiyet, hü
kümetimizle şiarı bulunduğu için gazetelerdeki neş
riyatı asılsız veya noksan addetmekte muzdar kalıyo
rum; bununla beraber bu neşriyata atfedilen resmi
yet mukavelelerde ilerde bazı fuzulî müddeiyata yol 
açacak ve bu yüzden ihtilâflar çıkabileceği cihetle 
Şehremanetini şimdiden bu neşriyatı tekzip ve tashi
he Ğsvet muvafık olacaktır. Mütalâasında bulundu
ğumu Dahiliye Vekiliniz Beyefendiye arz ederim. 

17 Kânunusani 1926 
Giresun 

Hakkı Tarık 

REİS — Efendim, esasen temenni takriridir, Baş
vekâlete tevdi ediyoruz, 

Müzakere edilecek mevada geçiyoruz : 

REİS — Birinci madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Dinamit ve emsali mevadı infiiâki
ye veya zıpkın istimal ile balıkların ve tohum ve 
yumurtalarını itlaf edecek surette balık avlayanlar 
bir aydan üç aya kadar hapsolunur ve on liradan 
otuz liraya kadar cezayı nakdî alınır. Tekerrürü 
halinde işbu cezalar iki kat olacağı gibi sandal ve 
kayıtları ve aîât ve edevatları da zabdedilir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim, oradaki yanlışı geçen sefer tashih etmek iste
dim. Yine yanlış olarak getirilmiştir. 

REİS — Tadilname verilmeden müzakere açıla
maz. Tadilname veriniz efendim. (Reye sesleri). 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD . 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tadilna- I 
me veriyorum, 

Riyasete 
«ve bu bank avlayanlardan» denilmesini teklif 

ederim. 
Zonguldak 

Tımah Hilmi 

REİS — Efendim; Hilmi Beyin tadimamesi: İkin
ci maddenin «Balık avlayanlar bir aydan iki aya 
kadar hapis olunur.» cümlesinden sonra «ve bu ba
lık avlayanlardan» kelimelerinin ilâvesini teklif et
mektedir. (Gürültüler, handeler). 

Bu tadilnameyi kabul edenler.., (Anlaşılmadı 
sesleri) Bu tadilnameyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... (Red sesleri) Kabul etmeyenler el kaldır
sın... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Madde al
dığı şekliyle okunsun ki reyimizi izhar edelim. 

Madde 2, — Dinamit ve emsali mevadı infilâki-
ye veya zıpkın istimaliyle balıkları ve tohum ve yu
murtalarım itlaf edecek surette balık avlayanlar 
bir aydan Uç aya kadar hapis olunur ve bu balık 
avlayanlardan on liradan otuz İkaya kadar cezayı 
nakdi alınır^ Tekerrürü halinde işbu cezalar iki kat 
olacağı gibi sandal ve kayıtlan, alât ve edevatları 
da zabdedilir. 

REİS — Tadilnameyi kabul edenler lütfen el 
kaMırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. O halde maddeyi aynen reye vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ana dili
nizi bilmiyorsunuz. Nasıl oluyorda mebus oluyor
sunuz? (Gürültüler, handeler) 

Madde 3. — İşbu nizamnamenin 49 ncu madde
sinde zikroîunan inzibat memurları ile bilûmum ka
çak dardestine memur olanlar ve Kınan reisleri tara
fından bu cürümlerin ikama dair tutulan zabıt va
rakaları aksi ispat edilinceye kadar medarı hükmolur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi aynen kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş-
tir, 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir.! 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanun ahkâmım icrasına Ad
liye, Ticaret, Maliye, Dahiliye Vekilleri memurdur, j 

— 209 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini aynen 
reyi âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

2. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu umumî Ka
nununun bazı maddelerinin tadili ve temdidi ahkâmı 
hakkında (1/790) numaralı kanun lâyihası ve Ka-
vanin ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Lâyihanın üçüncü maddesi bundan ev
velki içtimada nazarı dikkate alman takrirlerle bir
likte encümene gitmişti. Encümen takririn birisine 
göre maddeyi tesbit ederek ayrıca bir madde halinde 
gönderdi. Müzakeresine başlıyoruz: 

Madde 3. — 3 Nisan 1340 tarihli Kanunun al
tıncı maddesi mucibince mütehakki matlubat işbu 
kanunun neşri tarihinden sonra Hükümetçe satılacak 
olup matlubatı mezkûre ashabının kendileri veya 
hakkı intikali haiz akrabası taraflarından alınacak 
arsa, arazii bedellerinden mütevellit düyuna mahsup 
edilir. (Yazalım sesleri). 

REİS — Efendim, encümen nazarı dikkate ak
nen takriri bir madde halinde getirmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Encümen çok 
kasretmiştir. Takrir böyle değildir. Yalnız arsa ve 
arazi deniyor. Arsa ve arazi ve emlâk olacaktı. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Öteden beri arazii mil
liye ve metrukenin bk an evvel müstahaklan yedine, 
onları ekecekler yedine geçmesini temin etmek Mec
lisi Âlice umde olarak takip Duyurulmuştu. Evvelki 
heyeti umumiye içtimamda arz eylediğim veçhile 
bütün sabık düyunatı nazarı itibare alarak mecmu 
yirmi milyon İkaya kadar bağlı olması muhtemel olan 
bu miktarı emvali iniltiye ve metrubenin heyeti 
umumiyesi satışına teşmil etmeyi encümeniniz meç
hule doğru yürümek suretinde telâkki ettiği için em
lâk satışını Meclisi Âlinin tcmayüdatına muvafık bk 
şekilde tefrik etmeği ve yalnız arazi ve arsalara 
harsetmeği muvafık gördü. Sahibi takrir ile de gö
rüşülerek bu hususta mutabık kalınmıştı. Bu suret
le bk madde olarak takdim ediyoruz efendim. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — 3 Nisan 1340 tarihli 
Kanunun altıncı maddesindeki duyûn nedir? 

SAKİR BEY (Çatalca — Efendim, verilen tak
rirde deyin ilmühaberlerinden bahsedilmişti. Hal
buki kanunun metninde deyin ilmühaberi diye hiç
bir vesikadan bahis yoktur. Deyin ifadesi kanun 
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haricinde bir ifade olduğu için... Bunun mânasını te
min eden altıncı maddedir. 6 ncı maddeyi zikretmeyi 
daha muvafık gördük. 

Mahsubu umumî Kanunu mucibince mahsubu 
icra edilmesi lâzım gelen düyunun miktarı takribisi
ni bilüyor musunuz ne kadardır? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Deyin ilmühaberlerine 
rabtedilen miktar yedi milyon küsur bin liradır. Bu 
miktardan şimdiye kadar mahsubu yapılan takriben 
dört milyon liradır. Üç milyon küsur bin liralık 
miktar ilmühabere rabdedilmiş olduğu halde henüz 
mahsubu yapılmamış olarak mevcuttur. Muamele
si derdest olarak 4,5 milyon lira kadar düyun mev
zubahistir. Tasfiyei hesabat neticesinde iki milyon 
küsur bin Ura kadar bir deyin tahakkuk etmektedir^ 
Ayrıca on milyon kadar da ciheti askeriyece işgal 
edilen mebani karesi veya tahribat bedeli olarak 
tekarrür edecek deyin muhtemeldir. Bunların mec
muunu nazarı dikkate alarak yirmi milyon bir de
yin tahmin ediyoruz. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Bu madde eşhası ha
kikilerin menafiini temin ediyor. Eşhası hükmi-
yelerin mazbataları şirket namına olan borçları ile 
mahsup edilecek midir, edilmiyecek midir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Esasen 3 Nisan 1340 
tarihli Mahsubu umumî Kanununun beşinci madde
sinde eşhası hükmiye hakkında bir kaydı mahsus var
dı. O kaydı mahsus da tabiî muteberdir. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — 3 Nisan 1330 tarihli 
kanun mutlaktı. Bu da ashabı matlûbun kendisi 
veya varisi olmakla muteberdir. Bu nasıl olacak
tır? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bu kabul etmiş oldu
ğumuz üçüncü madde, o kabil mahsuplara şamil de
ğildir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Reis Bey... Madde 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Efendim, madde encümenden gelmiş
tir. Aynı zamanda encümen izahat verdi. Tadili 
hakında mı söz istiyorsunuz? 

REŞİT BEY (Malatya) — Evet tadili hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun efendim. 
REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz 

eshabı matlubun alacağından dolayı mahsubatuıa 
muteriz değilim. Yalnız hakkı intikale nail olan 
akrabasının mazbatasının mahsubuna muterizim. 
Çünkü hakkı intikale nail olan akrabası hakkında 
bir maddei kanuniye yapıldığı halde suiistimal ya

pılmak mümkün müdür değil midir? Bunu nazarı 
dikkate almak lâzımdır. Ondan dolayı hakkı inti
kali haiz olan veresenin mazbatasını aldığı halde, 
memleketten ve mahallemden aldığım ve komisyona 
getirdiğim halde her memlekette bunun hakikaten 
hakkı intikale nail olan arabası mıdır, değil midir, 
diye bunun tahkiki çok müşküldür ve mümkün de
ğildir. Bundan dolayı suiistimal olacaktır. Bende
niz «hakkı imtikale nail olan» kelimesinin tayyını 
teklif ederim. Yalnız ashabı matlubun alacağına 
mukabil mahsup yapılsın. 

TALAT BEY (Ardahan) — Veresesi niçin alma
sın? 

REŞİT BEY (Malatya) — Veresesi almayacaktır. 
Gelip benim namıma mahsup yapacaktır. O gelip 
bana verecektir. Yine benim zimmetim, ben akra
bamdan satmalacağım getirip mahsup yaptıracağım. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bu, tevehhüm... 
REŞİT BEY (Malatya) — Hiç tevehhüm değil

dir. 
TALÂT BEY (Ardahan) — Varisleri mahrum 

bırakmak günahtır. 
REŞİT BEY (Malatya) — Mahrum bırakmıyo

ruz. Varisin kendi hesabına almasına bir şey diye
mem, varisler alabilir. Yani yüzünü otuz beş, kır
ka alacağım bir de yalan söyleyeceğim, bu benim 
varisim diyeceğim. Bu suretle suiistimal olacaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim; Harbi umumide memleket maalesef bir çok nü
fus kaybetti. Tekâlifi harbiye, vesaiti nakliye maz
bataları ve tekâlifi harbiye aşar misilleri ekseriya mü
teveffalar namınadır. Bunların evlâtları muamele 
yapamasmlar mı?, Bu, buraya bu maksatla konmuş-
tı. (Pek doğru sesleri). Hakki intikale nail olacak 
varisi deyince bu da suiistimal ohır mu? Kimlerin 
hakkı intikale nail olacağım kanun tayin etmiştir. 

REİS — Başka mütalâa yoktur, efendim. Tak
rirler okunacaktır: 

Riyaseti Ceîileye 
Hakkı intikale nail olacak akrabasının kelimesi

nin tayyını teklif ederim. 
18.1.1926 
Malatya 

Reşit 
Riyaseti Celileye 

Arsa ve arazi kelimelerinden sonra (emlâk) keli
mesinin de ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

18.1.1926 
Sinop 

Recep ZUhtü 
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REİS — Reşit Beyin teklifini kabul edenler el 
kaldırsın». Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. 

Recep Zühtü Beyin teklifi (arazi) kelimesinden 
sonra (emlâk) kelimesinin ilâvesi hakkındadır. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen, emlâk ke
limesinin ilâvesine ve emlâke de teşmiline muvafa
kat etmiyor efendim. 

REİS -'— Recep Zühtü Beyin tadimamesini naza
rı mütalâaya alanlar el kaldırsın... Almayanlar el kal
dırsın... Nazarı mütalâaya alınmıştır. Bir kelime 
Yavesinden ibarettir. Encümen noktai nazarım izah 
etti. Kabul etmemektedir. Binaenaleyh nazarı mü
talâaya alınan takrir mucibince emlâk kelimesini 
ilâve ederek maddeyi okuyoruz. 

Madde 3. — 3 Nisan 1340 tarihli Kanunun altın
cı maddesi mucibince mütehakkik matlubat işbu ka
nunun neşri tarihinden sonra Hükümetçe satılacak 
olup matlubatı mezkûre ashabının kendileri veya 
hakkı intikali haiz akrabası taraflarmdan alınacak 
arsa, arazi ve emlâk bedellerinden mütevellit düyuna 
mahsup edilir. 

REİS — Tadil edilen şekilde maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Lâyihadaki eski üçüncü madde, dördüncü mad
de olarak tashih edilmiştir. 

Madde 4. — İstikrazı dahilî takviUeri birinci mad
dede muharrer matlubatı Hazineye ve fıkaratı atiye-
de münderiç şerait dairesinde emvali milliye ve met
ruke satış ve icar bedellerine mukabil kıymeti mu
harrerleri üzerinden kabul olunur. 

A) İşbu kanunun mevkü meriyete vazından iti
baren satılacak emvali milliye ve metruke satış be-
delâtına mukabil; 

B) İşbu kanunun mevkii meriyete vazı tarihine 
kadar satılan emval milliye ve metruke satış bedel
lerinin defaten verilmek şariiyle bakiye tekasitine 
mukabil; 

C) 1340 senei maliyesinden itibaren emvali mil
liye ve metruke bedelâti karesine mukabil, 

İşbu kanunun metni meriyete vazından itibaren 
satılacak emvali milliye ve metruke satış bedelf de
faten gerek istikrazı dahili tahvilatı gerek nakit ile 
tediye olunduğu surette % 6 iskonta yapılacağı gibi, 
işbu kanunun mevkii meriyete vazına kadar satılan 
emvaH miliye ve metrukenin bakiyei tekasiti defa
ten ve nakten tediyei olunduğu suretle kezalik % 6 
iskonta yapılır. 

REİS — Efendim, bu maddenin müzakeresi hitam 
buîmuş verilen tadilnamelerden yalnız bir tanes? na
zarı mütaüâaya alınmıştı. O nazarı mütalâaya alınan 
tadilname ayrıca madde olarak teklif edilmiştir. Şim
di bu maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun, neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Burada di

ğer maddeler de var efendim. 
REİS — O maddeler evvelki celsede müzakere 

edilmiş ve kabul edilmiştir. 
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA SAKİR BEY (Çatalca) — Müteakip madde nu
maralarının da tashihi lâzım gelecektir. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi reye vazedi
lirken numaralar tashih edilecektir. Şimdi sekizinci 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Adli
ye ve Maliye vekilleri memurdur. 

RElS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, lâyihada üçüncü madde, dördüncü mad
dedir. Dördüncü madde beşinci* beşinci madde al
tıncı madde yedinci diğer maddelere sekiz ve 9 ol
muştur. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyi âlinize arz ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efen
dim, tensip buyurursanız heyeti umumiyesi reye kon
madan evvel hakikaten müstaceliyet kararına ikti
ran etsin de bugünden itibaren kesbi kanuniyet et
sin. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen de müstace
liyet talebine iştirak eder. 

REİS .— Efendim, Encümende lâyihanın müsta
celiyetini taîep etmektedir. Malûmuâliniz lâyihanın 
müstaceliyetini teklif etmek, ya heyeti umuıniyesinin 
müzakeresi sırasında yahut lâyihanın Meclise tak
dimi sırasında tahriren vukubuhır. Şimdi, heyeti 
umumiyesi reye vazedilmeden evvel Encümen müs
taceliyetini teklif ediyor. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, 
şimdiye kadar kanun müzakere olunduktan sonra 
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müstaceliyet kararına iktiran ettiğini bendeniz bil
miyordum. Kanunun müstaceliyet karariyîe müza
keresi kabul olunursa müzakere başka türlü oEur. 
Meclis âzası daha ziyade dikkat eder. Belki ikinci 
müzakeresinde söylenecek sözler vardır. Müzakere 
bittikten sonra müstaceliyet teklifi doğru bir şey de
ğildir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, riyaset 
nizamnamenin o maddesini heyeti celifeye arz etti. 
Bu lâyihanın müstaceliyet teklifi; o lâyihanın ya Mec
lise takdimi sırasında veyahut heyeti umumiyesinin 
müzakeresi esnasında vukubuîur. Şimdi bu teklif, 
heyeti umumiyesinin müzakeresinden sonra ve reye 
konmadan evvel vukubuîmuştur. Binaenaleyh, Ni
zamname! Dahiliye mugayirdir. Reye vazetmiyorum. 
Bir defa daha müzakere olunacaktır. İkinci defa mü
zakere edilmek üzere ruznameye alıyorum. 

Ruznamenin üçüncü maddesine geçiyoruz. 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Elcezire ve Şark 
cephelerinde ifayı vazife edecek erkân, ümera ve za-
bitan ve mensubini askeriyenin müddeti hizmetle
rine dair (2/379) numaralı teklifi kanunisi ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası, 

Okunacaktır. 
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, bir defa 

vekil beyi dinleyelim. Bir arkadaşın teksifidir, Hü
kümetten gelmemiştir. Mühim bir kanundur. Müda
faa! Milliye Vekilinin bulunması lâzımdır. Halbuki 
kendileri burada yoktur, lütfen çağırınız, noktai na
zarlarım bildirsinler. 

REÎS — Efendim, ruznamelcr vekâletlerde tet
kik edilmektedir. Müdafaai Milliye Vek?E geleme
miştir. Tensip buyurursanız gelecek ruznameye ala
lım (Muvafık sesleri). Gelecek ruznameye alınmış
tır. 

Efendim, ruznamenin dördüncü maddesine geçi
yoruz : 

4. — Talebe ve mualliminin askerlikten tecilleri 
hakkındaki 21 Şubat 1337 tarih ve 100 numaralı Ka
nunun birinci maddesini muaddil 26 Kânunusani 
1340 tarihli Kanunun ikinci maddesi ahkâmının tef
siri hakkında (3/435) numaralı Başvekâlet tezkere
si ve Maarif ve Müdafaai Milliye encümenleri maz
bataları (1) 

REÎS — Okunacaktır. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

(Okundu) 
REİS — Efendim, Maarif ve Müdafaai Milliye 

vekillerinden hiçbiri yoktur. Binaenaleyh; bu lâyi
hasında müzakeresini tehir ediyoruz. Beşinci mad
deye geçiyoruz» 

MAARİF ENCÜMENİ NAMINA RUŞEN EŞ
REF BEY ((Afyonkarahisar) — Ruznamenin dördün
cü maddesi mi tehir edildi? 

REİS — Evet efendim. Maarif Vekili Bey yok
tur. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Efen
dim, ruznamenin dördüncü maddesinde mevcut olan 
lâyihayı Maarif Encümeni, Müdafaai Milliye Encü
meni iîe müştereken müzakere etmek üzere geri isti
yor. Encümende bir defa daha müzakereden sonra 
heyeti umumiyeye arz edilecektir. 

REİS — Efendim, lâyihayı Encümen namına is
tiyorsunuz? 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Evet 
efendim Maarif Encümeni namına istiyorum. 

REİS — Efendim, Maarif Encümeni ruznamenin 
dördüncü maddesindeki lâyihayı geri istiyor. Tensip 
buyurursanız Maarif Encümenine iade edelim (Mu
vafık sesleri). Maarif Encümenine iade edilmiştir 
efendim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Teşek
kür ederim. 

REİS — Efendim, ruznamenin diğer maddesine 
geçiyoruz : 

5. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; pullu 
ilânların muhafaza mecburiyetinin bir sene altı aya 
tenzili hakkında (2/509) numaralı teklifi kanunisi 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası (1) 

(Teklif sahibi izah etsin sesleri) (Maliye Vekili 
yok sesleri). 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, Ma
liye Vekili olmadığı halde Mahsubu Umumî Kanu
nunu müzakere ve kabul buyurdunuz. 

Efendim, gazetelerde, yahut diğer risaîeîerLe çı
kan ilân nushai asliyelerine pul yapıştırmak ve pul
lu nüshalarını eldeki kanun mucibince bir sene sak-
Eamak mecburidir. Bir sene zarfında basılan ilânla
rın bu nushai asliyeleri o kadar büyük bir yekûn teş
kil ediyor ki; bunları bJr sene saklamak neticesin
de büyük yığın teşkil etmektedir. Bu yığınları mu
hafaza gazete İdareleri için, büyült bir külfettir. 
Ve teftiş ile mükellef olanlar için, bir ihmal vesile-

(1) Zaptın sonuna merbuttur.. 
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si teşki] ediyor. Bunun için kanundaki müddeti 
bir seneden altı aya tenzil ettiriyoruz. Tadil bundan 
ibarettir. Kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri). Maddele
re geçilmesini kabul edenEer el kaldırsın... Kabuî et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Damga Kanununun 3? nci madde
si âtideki veçhile tadil edilmiştir. 

Madde 2. — Tabi ve neşirler gazete ve her nevi 
resaili merkute ve gayri merkuteye dercedccekîeri 
ilânların neşrettirenler tarafından pul irsak ve iptaî 
olunmuş nushai asliyenin ahz ve altı ay nezüerinden 
hıfz etmeye mecburdurlar. îiânatı nükerrere için 
müddeti mezkurenin mebdei son ilân talihinden iti
bar olunur. 

REİS — Efendim, lâyihada maddenin serlevhası 
madde olarak gösterilmiştir. Usulü nıevzuaya göre 
birinci madde ile ikinci madde bir madde halinde 
olacaktır. 

Damga Kanununun otuzyedinçj maddesinin tadi
li hakkında kanun 

Madde 1. — Damga Kanununun otuzyedinçi mad
desi atideki veçhiüe tadil edilmiştir. 

Tabiî ve naşirler, gazete ve her nevi resaiM mev
kute ve gayrimevkuteye derç edecekleri Harsların, 
neşrettirenler tarafından pul üsak ve iptal olunmuş 
nushai asliyesini ahiz ve aftı ay nezdücinde hıfzet-
meye mecburdurlar, tlânatı mükerrere için müddeti 
mezkurenin mehdi son ilân tarihînden itibarp olu
nur. 

REİS — Kanunun serlevhası (Damga Kanunu
nun otuzyedinçi maddesinin tadili hakkında kanun) 
olacaktır. Birinci maddeyi bu şekilde reyi âlinize 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul! etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, Hakkı Tarik Bey, ikinci madde ola
rak bir madde teklif etmektedir. 

Riyaseti Celileye 
ikinci madde olarak aşağıdaki fıkranın kabulü

nü teklif ederim:. 
İlânların tabiî olduğu damga pulu, münderiç o% 

duğu nüshada, mahali mahsusuna ilsak ve bu xiusha-
yı koleksiyonunda muhafaza ile teftiş memurlarına 
ibraz edilmiş bulunursa, gazetelerde mevkut ve gay-
rimevkut risalelerin naşirleri Hânın nushai ahslsye-
sini muhafaza mecburiyetinden vareste tutudurlar. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

KAV ANÎNİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ ŞE-' 
FÎK BEY (Beyazıt) — Efendim, Encümene veriniz, 
bu maddeyi tetkik edelim. 

REİS — Hakkı Taıüt Bay, teklifinizi Encümen 
istiyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reye vaze-
dînizde Meclisi Âli kabul ederse o vakit Encümene 
veriniz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Nazarı dik
kate alınırsa Encümene verilir. 

REİS — Şefik Beyefendi, Encümen «stiyor mu? 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — İstiyor efendim. 
REİS — Binaenaleyh Encümene veriyoruz. 
Efendim, kanunun diğer maddelerinin müzakeresi, 

bu madde hakkında Encümenin mütalâasından son
ra icra edilir. 

Binaenaleyh Şark, Elcezire ve cephe tabirlerini 
kanun ünvannından çskarıp, kolordular mmhkasın-
daki zabıtanın tayin ve mübadelesi hakkında kanun
dur diyelim. Zaten maddenin metninde hangi vilâ-

(1) Zaptın sonuna merbuttur* 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin Elcezire ve Şark 
cephelerinde ifayı vazife edecek erkân, ümera ve za
bıtan ve mensubini askeriyenin müddeti hizmetle
rine dair (2/379) numaralı teklifi kanunisi ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası (1) 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE YEKÎLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Elcezire ve Şark cephelerindeki zabı
tan haldkında ruznamemizde bir lâyiha vardır. Lüt
fen müzakeresini rica ederim. 

REİS — Ruzname sırasında bulunmadığımızdan 
müzakeresi tehir edilmiştir. Müdafaai Milliye Veki
li Beyefendi şimdi gelmişlerdir. Bu kanunun müza
keresini tektif ediyorlar (Muvafık sesleri). Pekâlâ bu 
kanunun müzakeresine başlıyoruz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, kanunun heyeti umumiyesinin 
taallûk ettiği nikatı nazarı maddeBerde arz edeceğim. 
Yalnız kanunun ismi hakkında ufak bir tadil rica 
etmek üzere geldim.. Vakti hazarda malûmuâlileri veç
hile filân cephe, fiiân cephe diye bizim tabiratı askeri
yemiz meyanında yoktur. Ondan sonrada umumî bir 
fikir oîarak arz etmek istiyorum ki şimdi Şark, Elcezire 
mıntıkası gibi bir küllü tam teşkil eden vatanın böyle 
muayyen bir isim ve mefhumlarla ifadesi esas itiba
riyle zannı acizhanemce doğru değildir. 

— 213 — 



İ : 43 18 * 1 . 1926 C : 1 

yetDerde nakil yapılacak mezkurdu. Arz ettiğim tadil I 
icra edilirse mahzur da olmaz, fayda taayyün eder. 
Encümen de kabul ederse ki, bu şckiMe kabulünü 
rica ederim. 

EKREM BEY (Rize) — Kabul ediyoruz. 
REİS — Şeklini getiriniz, 
EKREM BEY (Rize) — Reis Beyef?ndi madde

lerin müzakeresine devam edilsin. Serlevhayı takdim I 
ederiz. I 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
e] kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Bazı kolordular menatıkındaki erkân, ümera ve 
zabıtanın tebdiline dair Kanun 

Madde 1. — Artvin, Ardahan, Erzincan, Erzu- I 
rum, Ergani, Elâziz, Urfa Beyazıt, Bitlis, Hakkâri, 
Dersim, Diyarbekir, Siirt, Siverek, Kars, Karalıisarı-
şarki - Genç, Mardin, Muş, Van vilayetleriyle müla
katları dahilinde ifayı vazife eden ümera ve zabı
tan ve mensubini askeriye âzami üç sene ikâmetten 
sonra sair nıenahkda buhınan emsalleriyle mübadele 
edilirler. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Bu madde hakkında mâruzâtım isim
leri sayılan vilâyetlerden Urfa'nın çıkarılması için
dir. Malûmuâlinizdir ki, Urfa vaziyeti mahsusası iti
bariyle hatta bizim burada Çankırı Vilâyeti ve saire 
gibi bir vilâyettir. Ve şeraiti hayatiye itibariyle iyi 
vaziyettedir ve şimendifer merkezindedir. Sonra bizim 
hazeri vazulçeyşimiz itibariyle de bu vilâyetin bi
rinci madde hududu dahilinde bulunmasında bazı 
müşkilât olacağımda zannediyorum bu bapta vazül-
çeyş itibariyle bazı mahzurlar da vardır. Tafsilâta 
lüzum yoktur. Maddeden çıkarılırsa muvafık olur 
kanaatindeyim. Mamafih İsrarım yoktur. Birinci 
maddeden Urfa'nın çıkarılması taraftarıyım, 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Reis Bey... Müsaade bu
yurunuz, Vekil Beyden bir sual soracağım; malûmu-
âîiîeri Harbi Umumiden evvel vilâyatı baidedeki za
bıtanın terfileri için, terfihleri ve mubadeleEeri için 
bir kanun vardı o kanun bu maksadı temin etmez 
mi? Bundan başka bu kadar zabıtanın mübadele
si orduca müşkilân mucip olmayacak mı? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, iki sua! sordular; birer birer 
cevap arz edeyim. Birisi evvelden bir kanun vardı 
maksadı temin etmez mi buyurdular? İmparatorluk 
devrindeki kanun ahkâmı malûmuâtiniz bilâdı harre | 
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namı altındaki menatıka şâmil ve birtakım ahkâmı 
husussyeyi camii idi. O zaman ki, imparatorluk hu
kuku hükümrânisi dahilinde bulunan ve aşağı yu
karı memurinin tayini ve sair hususatta müstemle
ke muamelesi gören menatıka giden zabıtana kı
dem ve maaş zammı, terfi gibi birtakım ahkâm ve şe
raiti hususiyeyi ihtiva ediyordu. Şimdi ise demin arz 
ettiği gibi bir küM tam olan ve her tarafı müsavi ad
dedilen Türkiye vatanı dahilinde böyle hususi imti
yaza! üe ayrılmış bir menatık okluğu kanaatinde 
değilim. Bununda, maddede tadadedilen mahallere 
giden zabitana ne terfi, ne kıdem zammı ve ne de 
maaş zammı gibi birtakım şeraiti müştekim imtiyaz-
kârane bir şey teklif edilmiyor. Esasen bu kanunun 
hükmü iki üç seneden fazla devam etmeyecektir. 
Devletin ve Meclisi Âlinin ittihaz etmekte olduğu te-
dabirin heyeti mecmuası ile birkaç sene zarfında 
şimendiferlerin her vilâyete gitmesi ve memleketi
mizde mamureler vücuda gelmesi ile İnşallah mem
leketin her tarafından müsait şeraiti hayatiye tekar-
rür edecektir. O zaman bu kanunun ortadan kaldırıl
masını teklif edeceğiz. Binaenaleyh bu kanun, buyur
dukları kanun mahiyetinde değildik ve bu kanun 
muhakkak bir tedbiri ihtiva etmektedir. Eski kanun
da bu maksat kabili temin değildir. 

Sonra üç senede bir mübadele meselesi orduca 
müşkül! olmayacak mıdır, buyuruyorlar? 

Bunu da cevabını şu suretle arz edeyim: Maramu-
âSiîeri olduğu üzere bu kanun inisiyatif parlamenter 
ile vücut bulmaktadır. Doğrudan doğruya Meclisi 
Âliden vukubufrmış bir tekliftir. Teklifi kanunî su
retiyle vukubulmuştur. Vekâlet böyle bir kanunu 
teklif etmemiştir. Bu mübadeleyi icra bir vekâletin 
her zaman kendi iktidarı dahilindedir. Mademki Mec
lisi Âliye mensup olan arkadaşlar böyle bir kanuna 
lüzum görmüştür ve bir Encümeni âli de böyle bir 
kanunun tedvinine ihtiyaç hissetmiştir. Biz ya?mz ve
kâlet noktai nazarından gayri muvafık oÜan ahkâm
lar hakkında noktai nazar arz ediyoruz. Yoksa ka
nununun heyeti umumiyesi Meclisi Âlînin teklifi ite 
vücut bulmuştur. Yani bu kanun hiç olmasa da biz 
zaten bunu idarî bir surette bir dereceye kadar te
min edebilirdik. Yalnız bu kanununun olması orada
ki zabitana karşı bir kuvve i teyidiyedfr. Meselâ o me-
natıkta buhınan zabıtan için bir kuvvei teyidiye ve 
bir kuvvei tatminkâranedir. Çünkü oradaki zabitan 
şu kadar sene zarfında bende şu memleketten gide
ceğim diye bir ferah ve bir memnuniyet hissedecek
tir. Onun için bendeniz reddini teklif etmedim. 
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ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Müsaade buyurunuz, za-
tiâliniz mesuH bir vekilsiniz ve bu kanununun tatbi
kine memur olacaksınız. Eğer siz füîen tatbik ede-
meyecekseniz bu kanun mühmel bir mevkiîde ka
lacaktır. Bu kanunun fiilen tatbikine imkân buluyor 
musunuz? 

MÜDAFAAÎ MtLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Müsaade bayurürsanız fiilen kabiîi tat
bik görülemeyecek olan bir kanunu vddii aidi ve 
mesulü huzuru âlinize geldiği zaman bu kanunun 
tevlit edeceği mesuliyeti kabul edemem diye huzu
runuzda arz eder. Arz ettiğim gibi birtakım fevaidi 
camidir. Bendenizin nikâtı nazarıma tevafuk etme
yen birkaç nokta vardır ki, sırası geldikçe tadilâtı
mı arz edeceğim. O şerait tahtında kanım kabul ede
bilirse pekâlâ fevaidi vardır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bu madde 
kabul edilirse bu yerlerde ifayı vazife eden ümera 
ve zabitan ve mensubini askeriye bu kanunun tevlit 
ettiği mecburiyetle mutlaka mübadele edilmek lâ
zım gelir. Mübadele edilirler diye bir kayıt vardır. 
Bu mübadeleyi kendi taleplerine talik etmemekte ne 
sebep vardır? 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Onun da aşağıda maddeleri vardır. Bu
yurduğunuz suali aşağıda varit kılacak madde var
dır. Yani kendi talebi olmazsa dahi üç seneyi ikmal 
eden oradaki zabit arkadaşlarımızın tebdilinde isa
beti idariye vardır. Bir zabit derseki üç senemi bitir
dim mübadele hakkımdır. Fakat ben burada iki, üç 
sene daha oturmak istiyorum, ne dersiniz? Diye so
rar, vekâlet buna muvafakat etmediği takdirde birta
kım zabitan havası, suyu hoşuna gittiği yerde, muay
yen olan bir yerin mahdut olan şeraiti içerisinde, 
imrarı hayat etmek ister. Bu, o kadar da muvafık ol
mayabilir. Meselâ bir piyade zabitimiz bulunduğu 
yerde piyade vazifesinde ise başka bir yerde maki
neli tüfek gibi ve daha diğer bir vazife ile tavzif et
mek icap eder; onun için hakkı hiyari tarafeyn mu
hafaza ediyor. Fakat o ihtiyara vekâletin muvafa
kati lâyik olmahdır. Böyle bir maddede vardır. Böy
le bir madde olmazsa malûmuâliniz bazı arkadaş
larda muayyen yerlerde oturup yerleşerek hayatı hu-
susiyesini tanzim edip hayatı meslekiyeden uzaklaş
mak gibi bazı temayüller uyanmaktadır. Onun için 
bu ihtiyarı, vekâletin muvafakatin lâhik olması kay-
diyle, kabul ediyoruz. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu maddenin aksi olur
sa, meselâ, erkân, ümera ve zabıtandan olan bir zat 

oranın icabaü âfiyesini ve birtakım cereyanlarım gü
zel! kavrar ve devletçe onun bir müddet daha kal
ması lâzım geldiği halde üç senesini doldurur ve tah
vilini de talep ederse o vakit ne olacaktır.? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Arz edeyim: Tahsin Beyefendinin fikir
leri, böyle bir kanuna lüzum yoktur. Zabitan Hü
kümetin elinde kalsın, icabederse orada, icabederse 
burada istihdam etsin gibi bir fikirdir. Arzı cevap et
miş olmak için tekrar arz edeyim ki: Zaten layihanın 
içerisinde vardır. Müdafaai Miühye Vekâleti üç sene
den fazla dahi mecburen ikâmet ettirmek isterse ve
yahut mübadele müddeti bitmiş de gelmiş fakat tek
rar oraya göndermek menafii vataniye icabından bu
lunursa onu da derpiş ettik ve buyurdukları kaydı 
yaînız müfettişler, kolordu, fırka kumandanları ve 
müfettişlik ve kolordu Erkânı Harbiye reisleri ve 
mıntıka müfettişleri gibi evsafı zatiyenm ehemmiyetli 
surette icrayı tesir edecek vezaife ve zevata hasrettik. 
Meselâ; bir yüzbaşı efendinin hudud ve vezaifi za
ten nedir? Bir bölüğü idare etmektir. Meselâ; Şarki-
karahisar'daki bir bölükte Nazilli'deki bir bölük ku
mandanını tebdil etmek vatan için ehemmiyetli bir 
mesele olmaz mütalâasındayım. Sonra; bir binbaşı 
bîr tabura orada da burada da kumanda edebilir. 
Evsafı zatiye itibariyle küçük rütbeli zabıtanın mukay
yet bulunması zarureti yoktur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bu maddede öyîe bir ka
yıt yoktur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devranüa) — Aşağıda vardır, gelecektir. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur, tak
rirleri okuyoruz : 

Riyaseti Ceüleye 
Birinci maddenin nihayetiudeki... Mülhakatları 

dahilinde ifayı vazife eden kelimelerinden sonra (Ber-
ri ve bahrî ve jandarma) kelimelerinin ilâvesini tek
lif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin nihayetine âtideki fıkranın ilâ

vesini arz ve teklif eylerim: 
Ve vaktiyle Necit ve Yemen'de üç seneden tazla 

hizmet edenler de nazarı dikkate alınır. 
18 . 1 . 1926 

Artvin 
Hilmi 
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Riyasete 
(Malatya) nında ilâvesini teklif ederim. 

Edirne 
Cafer Tayyar 

HİLMÎ BEY (Artvin) — Takririmi izah edeyim 
efendim. Bendeniz ufak bîr şey rica edeceğim. Vak
tiyle Yemen'de, Necit'de bulunmuş zabitan vardır. 
Müdafaai Milliye Vekâîeti Uk defa olarak onları şey 
etmesin, bunu istirham ediyorum (ne etmesin sesîeri). 
Takririmde vardır. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Bu takrir
de maksadım, Ma!atya, doğrudan doğruya yedinci 
kolordu mıntıkasındadır. Elâziz'de Malatya'da aynı 
fırkaya dahildir. EFâziz'i kabul edipde Malatya'yı ilâ
ve etmezsek aynı fırkan m zabıtam o haktan mah
rum kalacaktır. Malatya'nın da maddeye ithalini rica 
ederim. 

Urfa meselesine gelince : Urfa ile Mardin şeraiti 
hayatiye itibariyle aym esas dahilindedir. Kıtaata 
geSnce: Mardin'de bir süvari fırkası bulunuyor. Ur-
fa'dada bir süvari fırkası bulunuyor. Binaenaleyh 
Urfa'yı kabul ettiğimiz haMe Mardin'ni kabul et
mezsek aynı şeraiti hayatiye dalıilinde bulunan iki 
yerden birisi bu haktan mahrum kalacaktır. Bina
enaleyh Urfa'nın madde dahilinde kalmasını ve Ma* 
larya'nmda İthalini rica ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, bir defa Artvin Mebusu Hil
mi Bey arkadaşımızın teklifi, ki vaktiyle Yemen ve 
Necit'te bulunmuş olanların gönderilmemesini ikti-
va ediyor. Bendenizce Yemen ve Necit gibi şeyîere 
ait olan bütün hesaplar; bütün avakibi ve bütün ne-
kayiciyîe artık kapanmıştır. Bugün Devletin hududu 
hükümraniyesinde bulunmayan herhangi bir mın
tıkaya ait hususi imliyazatı o vakit için yapılmış olan 
kanunları ve o zamanki, vaziyeti hususiyenin istilzam 
ettiği şerait dahilinde yapılmış olan kanunların ne-
tayki katij esini bugünkü hududumuz dalıilinde 
yapılacak işler için nazarı dikkate almak doğru de
ğildir. Teklif edilen ve Encümeni afideki muhterem 
arkadaşların kabul ettikleri vilâyetleri gözönüne ge
tirirsek vatanımızın aksamı dahiliyesinin mühim bir 
kısmıdır. Bugünkü vatanımızın yarısına karip bir 
memlekettir. Vaktiyle Yemen'de ve Necit'te bulu
nanlardan oradada vardır. Hepsini bir araya getirin
ce mübadele edilecek adam kalmaz ve esasen eski 
hessbat tamamiyle tasviye edilmiş ve ka^nmış oldu
ğundan Necit meselesi mevzubahis olamaz ve bu tak
ririn nazarı dikkate alınmaması kanaatindeyim. 

Soma, berreî, bahrî ve havaî tabirlerinin üâvesi 
muvafıktır. Yalnız havaî tabiri bazı kanunlarımız
da istisnai bir isim oîarak zikredilmekle beraber 
havaî sınıf elyevm ordu idadi meyumnda zikredil
mektedir. Mamafih tasrihinde isabet vardır, ilâve 
edilsin. Yalnız jandarma hakkında irendeniz nok
ta! nazar dermeyan için sahibi seiâhiyet değilim. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Sekizinci mad
deye Dahiliye Vekilini de ilâve ederiz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — O sizin büeceğiniz bir iştir. Berrî bah
rî, havaî fıkrasında isabet vardır. Jandarmanın ilâ
vesi hakkındaki teklifin ne gibi avakip ve vaziyet
ler tevlit eder okluğuna dair mâruzâtta bulunmaya 
deruhte ettiğim mesuliyetin hududu manidir. Heye
ti Celile kabul eder veya reddeder.. Onun için mu
vafık ve gayri muvafık diye bir şey söyleyemem. 

Cafer Tayyar Paşa Hazretlerinin tekliflerine ben
deniz iltihak etmiyorum. Şu vilâyet, yahut şu fırka 
mmükasıdır gibi taksimat ve teşkilâtı askeriye ile alâ
kadar olacak bir şekiî bu kanunda yoktur. Hangi fır
ka, hangi kolordu olursa OİSUM; bulundukları mahal
lerin şeraiti hayatiye ve mevkiiyesi bu kanunun vücu
da gehnesine sebep olmuştur. Malatya'nın ilâvesinde-
de bendenizce isabet yoktur. Urfa'nında müşabih es
baptan dolayı çıkarılmasını rica ediyorum. Malat
ya'nın ise böyîe bir istisnayı istilzam edecek bîr va
ziyette olmadığını zannediyorum. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Ardahan'a nispetle 
firdevsi âlâ.... 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Elâziz İle 
Malatya'nın hayati şeraitim asında fark yoktur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Her vilâyet hakkında, her mebus ar
kadaşın bir noktai nazarı vardır. Herkes bir vilâyet 
görmüş, kimi camiini, kimi suyunu, kimi havasını 
beğenmiştir. Çünkü, birimizin iyi dediğine öteki fe
na, yahut mutavassıt bir şey der. Bu herkesin ieiâk-
kiyaiı şahsiyesine göredir. Bendeniz muvafık gör
mem. Hâkem heyeti muhteremdir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — İlâvesi teklif onman 
zabitan meyanında bahriye de vardır. Halbuki ora
larda deniz yoktur, buyuruMu. Van götü vardu. Bir 
iki parça gemimiz vardır. Henüz zannederim işle
miyor ve fakat yakında işüeyecftk, tamir ve islâiı edi
lecektir, binaenaleyh orada bir iki bahriye zabitimiz 
bulunacaktır. 

_2ie — 
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REİS — Efendim, söz takrirler hakkındadır. Jan
darmanın ithali Iıakkındada bir takrir vardır, onun 
hakkında bir söz mü var? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, orduda bulu
nan zabıtan beyEer şüphe yok ki bu gibi meınaliki 
baideye birçok ihtiyacı medenilerinden fedakârlık 
ederek gidiyorlar. Mademki, vekili mesu ü Beyefen
di 3 senede bir mübadelenin imkânı bulunacağına 
kailidirler; şüphesiz ki, bu sayam arzu bir şeydir. Uzun 
müddet birçok mahrumiyetler içerisinde kalan za-
bitan beyler bu suretle şen ve şam* bir surette vazi
fe! askeriyelerini ifa etmiş olurlar. Bunlar hakkında 
mübadele mahzuru dai değildir. Fakat Jandarma za
bıtanı ordudan büsbütün ayrı ve muvazzaf bir kısım 
zabitandır, bunlar yalnız ordudaki zabitan gibi ele
rindeki efradı talim ve terbiye île değfl, burunluğu 
memleket ahalisinin tabayini, ahlâkını, adatuıı ol
dukça uzun müddet tetkik edip o memleketin ahval 
ve adatma göre hareket edeceklerdir. Binaenaleyh 
bir memleketin adat ve ananatına vakit olnuı* bir 
jandarma zabitinin 3 senede bir mübadelesi doğru 
oîmaz bu, oraya acemi ve muhite gayri vakıf adam
ların gitmesini mucip olacaktır. Bu da, birçok teşeb
büsü ve intizamsızlığı ve asayişin ihlâlini mucip ola
bilir. Jandarma, poüs, idare memurları az çok kütlei 
halkın idaresine memur adamlardır. Kütlei halk» nü
fuz dahi ora halkının adat ve itiyadatın» vukuf pey
da etmekle oîur bu vukuf ise, tabiî tahsil ile iktisap 
edilmenin imkânı yoktur. Belki orada bulunmakla 
ohıbOir. Bir jandarma iki sene içinde o havaliye an
cak vakıf olabilir. Üçüncü nenede tebdile teşebbüs 
edilecek oîursa onun yerine tamamen yabancı ve 
muhite tamamen bigâne bir zat göndereceğiz ki; o 
vakit idare müşevveş bir vaziyette kalacaktır. Onun 
için jandarma zabitanını her halükârda tebdil etme
mek icap ettiğine kaniim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O hakle 
yakında MecSsi Âliye takdim edilecek olan Memu
rin Kanununda uzak yerlere tayin edilecek memur
lar hakkında ahkâm mevcuttur. Jandarma da o ka
nunda nazarı dikkate alınacağı için bu teklifin na
zarı dikkate alınmaması lâzım velir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Reis Bey, bu 
takrirler hakkında söz istiyorum. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere kararı ve
rilmediği için arkadaşlara söz veriyorum. Müzakere 
edilirken takrir sahiplerinden başka kimsenin söz 
söylemeye hakkı yoktur. Eğer müzakerenin deva
mına arzu ediyorsanız söz verelim (Hayır sesleri). O 
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halde müzakereyi kâfi görenler lütfen eSerini kal
dırsın... Kâfi görmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim, Kastamonu Mebusu HaHt Beyefendinin 
bir takriri vardır. 

Riyasete 
Elâziz'in şeraiti hayatisi Urfa'dan daha iyidir. Ur-

fa'nın çıkarılması vekili mesulünce iltizam edildiği
ne göre Elâziz'in de tayyını teklif ederim. 

Kastamonu 
Halit 

(Artvin Mebusu Hilmi Beyin takriri tekrar okun
du) 

REİS — Efendim, büyük tadili havi olan ve fdera 
ilâvesini teklif eden bu takriri evvelâ reyiniz? arz 
edeceğim. Encümenin bunun hakkında bir fikr' var
ım? 

EKREM BEY (Rize) — Kabul etmiyoruz efen
dim. 

REİS — Efendim, takriri nazarı itibara alanlar 
Mtfen e! kaldırsın... Nazan itibara almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Nazan itibara alınmamıştır. 

Efendim, vekil beyefendinin Urfa'nın maddeden 
çıkarılması hakkında bir teklifleri vardır. Urfa'nın 
maddeden çakmasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Urfa ke
limesi de maddeden çıkarılmıştır. 

Haüt Beyefendi Elâziz'in de çdtarılmasım teklif 
ediyorlar. Elâziz'in çıkarılmasını kabul edenîer lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmemiştir. 

Cafer Tayyar Paşa Hazretleri Malatya'nın ilâve
sini teklîf ediyor, kabul edenler lütfen el kaktırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilme
miştir. 

Efendim, Aydın Mebusu Tahsin Beyin de bir tek
lifi vardır ki Karahisarışarki'nin çıkması hakkında
dır, Karahisanşarki'nin çıkarılmasını kabul edenler 
Mtfen el kaldırsın... Kabul, etmeyenler fiitfen el kal
dırsın... Kabul edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin mensubini askeriyeden sonra 

(Jandarma zabitan ve çavuşları) kaydının ilâvesini 
teklif eylerim. 

Elâziz 
Hüseyin 

REİS — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyîn tadili var
dır. Recep ZUhtü Bey de ifayı vazife kelimesinden 
sonra berrî, bahrî ve jandarmanın ilâvesini teklif edi-
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yorlar. Recep Beyin tekliflerindeki tadil büyük ol
duğu için evvelâ onu reye koyacağım. Vekil Bey ber
rî, bahrî kelimelerini kabul ediyor. Jandarma keli
mesini kabul etmemektedir. Onun için berrî ve bah
rîyi, ayrıca jandarma kelimesini de ayrıca reyinize 
vazedeceğim. 

HÜSEYİN BEY (Efâziz) — Jandarma için ftahi-
Mye Vekilinin reyi alınmalıdır. 

REİS — Henüz o kelimeyi reye koymadım. Berrî 
ve bahri kelimelerinin ilavesini reye koyuyorum (Ha
vaî sesleri). Havaî teklifi yoktur. Berrî ve bahrî keli
mesinin ilâvesini kabul edenler lütfen el kaktasın... 
Kabul etmeyenler lütfen eS kaldırsın... Kabul edil
miştir. (Havaî sesleri). 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Havaiyi, berrî sınıfına dahil ediyoruz 

REÎS — Vekil Beyefendi, berrî içerisine havaî 
sınıfım dahil ediyorlar. 

TUNALI HİLMÎ BEY (Zonguldak) — Berrî sı
nıfa nasıl dahil olur. Biri yer diğeri göfe nasıl olabi
lir? Eğer öyle olsaydı ayrıca havaî kuvvetler denmez
di. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Bendeniz jan
darma hakkındaki teklifimi geri alıyorum. 

REÎS — Recep Zühtü Bey, jandarma baklandaki 
teklifini geri alıyorlar. 

HÜSEYİN BEY (Efâziz) — Bendeniz jandarma 
meselesini Dahilîye Vekâletinden sorahm diyorum. 

REÎS — Temenni takriri değilki ait okluğu vekâ
letten soraüım. Hüseyin Bey jandarma zabıtan ve ça
vuşlarının da ilavesini teklif ediyor. 

TUNALI HİLMÎ BEY (Zonguldak) — Jandar
ma zabıtan ve çavuşları yanlıştır. Jandarma zabit 
ve çavuşları denilmelidir. 

REİS — Efendim, Hilmi Bey söz istemeden söy
lüyorlar. 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — Hakkında 
nizamnameyi tatbik ediniz... 

REÎS — Binaenaleyh Nizamname! Dahiliye mu
gayirdir. İhtar ediyorum. Şimdi jandarma zabitan ve 
çavuşlarının ilâvesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen eü kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
al kaldırsın... İlâvesi kabul edilmemiştir. 

Efendim, kabuî edilen tekliflere göre Urfa mad
deden çıkarılmıştır ve berri ve bahri kelimeleri ilâve 
edütmsştir. Binaenaleyh lâyiha hakkında müstaceliyet 
kararı olmadığı için ikinci defa müzakereye tabi olan 
mevadın usulü müzakeresine göre • birinci madde
nin bu şekilde müzakeresini kâfi görerek ikinci mad

deye geçilmesini kabuî edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. —' Fırka ve kolordu kumandanları ve 
ordu müfettişleri azamî altı sene ifayı vazife eder» 
ler. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, demin Tahsin Beyefendinin 
sordukları suale cevap bu maddededir. Tahsin Bey 
bütün zabıtana şâmil olmak üzere bizzat mübadele 
müddetini ikmal etmiş olmasına rağmen vazife ica
bı, menafii vataniye icabı orada istihdamı icap ede
bilir; binaenaleyh böyle bir kayıt koymak lazımdır 
demişti. Bendenizcede muvafıktır, fakat herhangi 
küçük zabitan için değil büyük rütbeli zabitan yani 
kumandanlar için muvafıktır diye arz etmiştim ki, 
bu madde odur. Yaünz Encümen altı sene gibi bir 
kayıt koymuştur. Böyle olmaktan ise bu zevatın ta
yininde gerek üç seneden fazla hizmet ettirmek ve 
gerekse üç seneyi ikmal ettirmek için şu, şu zevat 
şu suretle ifayı vazife ederler, suretinde değil bu gibi 
zevat işbu kanun hükmünden müstesnadır denilsin. 
Yalnız elde mevcut lâyihada fırka ve kolordu kuman
danları ve ordu müfettişleri tabiî konmuştur. Bunu 
şu tarzda yani fırka ve kolordu kumandanları ve mü
fettişlik ve kolordu erkânı harp reisleri suretinde 
kabul etmek daha muvafıktır ve bunlar kanunun şü
mullü haricinde bırakılmalıdır. Zannedsyorumki İb
rahim Bey bu hususta bir takrir vermişlerdir. Henüz 
takriri görmedim. Bu mânâyı ifade ettiği takdirde 
takririn kabulü lâzımdır. 

Riyaseti Ceüfeye 
İkinci maddenin şu suretle tadilini tekM ediyo

rum : 
Madde 2. — Mevkii müstahdem, fırka ve kolor

du kumandanları ile ordu müfettişlerine ve müfettiş-
Ek ve kolordu erkanı harbiye reislerine bu kanunun 
şümulü yoktur. 

Kocaeli 
İbrahim 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMINA 
EKREM BEY (Rize) — Encümen de iştirak eder. 

REİS — İbrahim Beyin tadil teklifini bu suret
le kabul edenler üütfen elerini kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen elerim kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Binaenaleyh üçüncü maddeye geçilmesini kabui 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
eü kaMırsm... Üçüncü maddeye geçilmesi kabul edil
miştir. 
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Madde 3. — Üç senelik bir devrenin hitamında I 
temdidi ikâmet isteyenler Vekâletin muvafakatiyle 
daha fazla kalabilirler. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Umumi veya kısmen seferberlik es
nasında işbu kanun tatbik olunmaz. Nakil muamelâtı I 
hitamı seferberlik icra olunur. 

M Ü D A F Â A ! MİLLIYE VEKÎLI RECEP B E Y 
(Kütahya) — Efendim, bu mübadele muamelesinin 
herhangi bir seferberlik esnasında tatbikine imkân 
olmadığı açıktadır. Encümen isabetle bunu derpiş et- I 
miş ve seferberlikte bu kanunun tatbik edilmemesini 
yazmış. Yalnız maddede hitamı seferber iyi mütea- I 
kip icra edilir diye bir kayıt vardır ki: Bu kayıt 
ehemmiyetle nazan dikkate alınması lâzım gelen bir 
noktayı ihtiva ediyor. O da malumu âlinfzdir ki: Bir I 
sefer ne kadar devam eder ve seferin avakibi ne olur I 
ve bir devre ve bir millet seferden ne surette çıkar? 
O seferin bütün seciye ve evsaf ve netayici taayyün I 
etmeden bu cihet takdir edilemez. Sefer, bir hâdisei 
muazzamadır. Devletin ve milletin maddî ve manevî I 
bütün kuvvetleri seferde tamamiyle alâkadar olur. 
Seferden çıkarken ne gibi şeraitler çıkılacağına dair 
berveçhi peşin mütalâa dermeyan etmek imkânı yok
tur. Seferde böyle bir mübadele yapılması mümkün 
olmayan bir hâdise zuhur eder. Şimdi mülâhazatı as
keriye ile mucibi suda olacak mütalâat ile heyeti âli-
yenizi işgal etmeye lüzum yoktur. Binaenaleyh evsaf 
ve şeraiti meçhul olan bir seferin neticesinde dahi 
bu mübadelenin, bugünkü şeraite göre düşündüğü
müz ahkâm dairesinde yapılmasını kabul etmek ve I 
böyle bir kaydı kanuni koymak bir çok icraî müşki-
lât ihdas eder. O zaman meclis hali içtimada bulun
mamış olur, kanun teklifine imkân olmaz. Büyük bir 
müşkilât tahaddüs eder. Onun için bu fıkranın, nakil 
muamelâtı hitamı seferberide yeni bir kanunla icra 
olunur, tarzında tadilinin istirham ederim. Ben böy
le söyledim, encümen de yeni bir kanunla olmaktan
sa hitamı seferberide bir sene icra olunmaz ondan I 
sonra icabı teemül edilir, gibi bir kayıt dermeyan et
mektedir. Aşağı yukarı fikirler birbirine yakındır. 
Şimdide bir şey koymaktansa o zaman ki, vaziyete 
göre bir yol bulmak daha muvafık olur. Binaenaleyh I 
yeni bir kanunla icra olunur şekline sokulmasını ri
ca ederim. 

REİS — Bir takrir var : I 
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I Riyaseti CelUeye 
Dördüncü maddenin şu şekilde tadilini teklif ede

rim : 
I Madde 4. — Umumî veya kısmen seferberlik es

nasında işbu kanun tatbik olunmaz. Nakil muamelâtı 
hitamı seferberiden azamî bir sene sonra icra olu
nur. 

Kocaeli 
i İbrahim 

REİS — Vekil Beyin teklifleri, hitamı seferberide 
bir kanunu mahsusla icra olunur şeklindedir. Bina
enaleyh evvela vekil beyin tekliflerini reye koyuyo* 
rum. Vekil Beyin teklifini kabul edenler lütfen el 

I kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir.. Şu halde İbrahim Beyin teklifini reye 
vaz etmeye hacet kalmamıştır. Beşinci maddeye ge
çiyoruz. 

Madde 5. — Aym sınıftan tebdil edilecek zabı
tan bulunmadığı takdirde, tebdil edilmeyen bu zabi-
tana, üç senenin hitamında, hukuku mahfuz kalmak 
ve azimet ve avdet harcırahı verilmek suretiyle üç ay 

I mezuniyet verilir. 
REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen-

I dim? (Hayır sesleri). Beşinci maddenin müzakeresi
ni kâfi görerek alüncı maddeye geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal-

I dırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Birinci maddede zikredilen mahal

lerde müddetini ikmal ederek nakledilmiş olan zabı
tan mezkûr menaüka bilumum zabitam mübadele 
muamelesi ikmal edilmedikçe gönderilmez. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 

M Ü D A F A A ! MİLLIYE V E K İ L ! RECEP B E Y 
(Kütahya) — Efendim, bendenızce bu madde bu ka
nunun ruhunu tatbik etmek için pek lüzum dahilin* 

I de olmayan yeni bir kuvvei teyidiye mahiyetinde olu
yor. «Birinci maddede zikredilen mahallerde müdde
tini ikmal ederek nakledilmiş olan zabıtan mezkûr 
menatıka bilumum zabıtanın mübadele muamelesi ik
mal edilmedikçe gönderilmez» diyor. Bendenızce bir 
defa şu noktai nazardan bu maddeye lüzum yoktur. 
Çünkü kanun esasen nakil keyfiyetini, şeraitini tespit 
ediyor. Kanunun tatbikine memur olan vekâlet böy
le bir madde olmasa bile kanunu tatbik edecektir. 
Etmezse sual ve istizah yapılır, mesul edilir. Bu mad
denin esası, kanunun heyeti umumiyesinin ruhunu 
ihtiva ediyor. Onun için bu maddeye lüzum yoktur. 
Sonra bu maddede bendenizin zararlı gördüğüm bir 

I nokta vardır. Maddede diyor ki, «bilumum zabitanın 
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mübadele muamelesi ikmal edilmedikçe», malumu-
âlileri bunda şu noktadan bir zarar ve noksan mev
cuttur ki, bir mıntıkada bulunan zabıtan sunufu muh-
telifiden mürekkeptir. Meselâ; o mıntıkada bulunan 
- İsimlerini, yerlerini Cafer Tayyar Paşa hazretleri 
arkadaşımız arzu etmediği halde bir hata yaparak 
söylemişlerdir. Bendeniz bunu söylemeği muvafık bul
muyorum - herhangi bir mıntıkada böyle bir kıtaa
tımız vardır. Farz buyurun ki o mıntıkada mevcut 
bulunan zabitanırnızın dörtte üçü bir vilâyettedir ve
yahut mıntıkanın vaziyeti mahsusastndan dolayı beş
te dördü o mıntıkadadır. Beşte biri, şu mıntıkadadır. 
Şimdi dört misli bulunan bir sınıf zabitanının diğer 
sınıfın beşte biri ile (ve bilumum zabitamn mübade
lesi ikmal edilmedikçe gönderilmez) fikrini kabul et
tiğimiz takdirde » vaziyeti mütalâa buyurursunuz -
tamamen gayrı kabili icra bir şekil tahaddüs eder. 
Onun için, kanunun mevaddı esasiyesl, mefhumu 
matlubu temin etmiştir. Binaenaleyh bendcuizce böy
le bir maddeye lüzum yoktur. Tayyım arz ve rica 
edeceğim. 

REÎS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri). 
Başka mütalâa yok. Vekil Bey maddenin tayyım tek
lif etmektedir. Recep Zühtü Beyin tadilnamesi de 
maddenin tayyı mahiyetindedir. Kocaeli Mebusu İb
rahim Bey de maddenin tayyüe beraber bir madde
yi muvakkate diye yeni bir madde teklif ediyorlar. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ EKREM. BEY (Rize) — Efen
dim, İbrahim Beyin takririne encümen de iştirak 
eder. 

Riyaseti CeS'leye 
Altıncı maddenin tayyım ve yerine zrjrcleki mad

denin maddei muvakkete olarak dercini teklif ede
rim. 

Maddei Muvakkate : Halen birinci maddede mu
harrer viîâyatta bulunan ümera ve zabitan ve men-
subini askeriyenin mübadeleleri n/hayet üç sene zar
fında icra kılınacaktır. Tebdil sırası ikamet müddeti
ne göre tertip ve icra olunur. 

Kocaeli 
İbrahim 

REİS — Efendim, evvelâ tay tekliflerini reye ko
yacağım, ondan sonra maddei muvakkate hakkmda 
ayrıca söz veririm. Recep Zühtü Beyle Vekil Beyin 
tay tekliflerini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Maddenin tayyı kabul edilmiştir. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, maddei muvakkatede İbrahim 
Beyefendi ile tamamiyle hem fikirim. Yalnız kanun
da yeri neresi olacaktır? Bunu da kanunun hitamın
dan sonra kararlaştırırız. Bu teklif tamamiyle yerin
de bir tekliftir, muvafıktır. Arkadaşımız İbrahim Bey 
tekili buyurdukları maddei muvakkate belki anlaşıl
madan bir kazaya uğramak ihtimaline binaen kısaca 
bendeniz arzedeyim : Malumu âliniz bu kanun bu* 
gün yapıhyor ve tarihî neşrinden muteberdir. Halbu
ki o - mıntıkalarda muhüm kıtaatımız ve o kıtaattada 
mühim zabıtamraız vardır. Binaenaleyh bugünden iti
baren lazimüiicra denildi mi; derhal kanunun hük
münü ifa etmek için - zabıtanı bu tarafa nakletmek, 
öbür tarafa nakletmek gibi mukabil zabitan muha
cereti hâsıl olacaktır. Binaenaleyh kanunim hükmü 
tamamen tatbik edilmek şartiyle fakat muayyen bir 
müddet zarfında ve bir tertip sırasiyle bu işin tanzi
mi ve mevkii tatbike vazı lâzımdır. Bu itibarda teklif 
buyurdukları maddei muvakkate elzemdir. İsabetlidir 
kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, bu teklife encümende iştirak 
etmektedir. Kabul buyundduğu takdirde lâyihanın 
sonuna konulacaktır. Maddeyi muvakkateyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, altıncı madde tay edildiği için yedinci 
madde altıncı madde oluyor. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Efendim, yedinci maddeye geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu kanunim icrasına Müdafaai Mil
liye Vekili memurdur. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, demin kanunun birinci mad
desi müzakere edilirken Vekil arkadaşların vezaifi 
mütekabileshıe ve bir vekilin Meclis müzakeratındaki 
vazlfei dürüstislne pek de muvafık olmayan bir tek
life muvafakatim arz ettim. Fakat bu arzım kanu
nun bahriyeye de şümulü noktai nazarından Van gö
lü ve oradaki bazı bahri işler fçin azami bir kaç za-
blîa taalluk edeceği ve bu adedi malum olan bahri
ye zabıtanı kitlesine esaslı bir tesir yapmayacağı için 
idi. Binaenaleyh ba maddeye Müdafaai Miniye ile 
beraber Bahriye Vekilinin de ilavesini rica ederim. 

REİS — Efendim, maddeye Bahriye Vekili keli
mesin de ilâve edeceğiz. Şimdi Madde fşbu kanunun 
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icrasma Mttdafaai Milliye ve Bahriye Vekilleri me
murdur oluyor. Maddenin bu şekilde müzakeresini 
kâfi görüp lâyihanın ikinci defa müzakeresine geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın.,. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamede başka mevad kalmamıştır. 
Riyasete de müzakere edilecek ne mazbata ve ne de 
kanun tevdi edilmediğinden Cumartesi günü saat on 
dörtte içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı MUzakerat; Saat : 16,15 

mm* 
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sıra Numarası: 28 
PULLU İLÂNLARIN MUHAFAZA MECBURİYETİNİN BİR SENEDEN ALTI AYA%TENZİLİ HAK
KINDA GİRESUN MEBUSU HAKKI TARIK BEYİN (2/509) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

11 . 12 . 1341 
Esbabı Mucibe 

Damga Kanununun 37 nci maddesi, gazetelerle 
risalelere derç edilerek ilânların pul irsak olunmuş 
nushai asliyesinin bir sene hıfzı mecburiyetini muta-
zammındır. Gazetelere basılacak ilânların çokluğu, 
bu evrakın bir sene hıfzı mecburiyetiyle, gazete sa
hiplerini gayrı kabili tahammül bir külfete duçar et
mekte olduğu gibi bu nevi evrakı takip ve teftiş vazi
fesinde olanları da müddetin bir. sene kadar uzun ol
ması dolayısıyle, mütemadi bir ihmal ve imhale sevk 
etmektedir. Bu sebeple muhafaza mecburiyetinin bir 
seneden altı aya indirilmesi lâzımdır. Aşağıdaki ka
nun teklifi bu maksatla arz edilmiştir. Kabulünü rica 
ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 

Adet 
21 

17 . 12 . 1341 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celüeye 

Pullu ilânların muhafaza mecburiyetinin bir sene
den altı aya tenzili.hakkında Giresun Mebusu Hak
kı Tarık Beyin teklifi kanunisi encümenimizce ledet-
tetkik esas itibariyle sayam müzakere görülmüş ol
makla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Reis 
Konya 

Mustafa Feyzi Nebi 

Aza 
Antalya 
Rasih 

Aza 
Çankırı 

Yusuf Ziya 

Aza 
Trabzon 
Zade Hamdi 

Aza 
Elâztz 

Hüseyin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet 14 . 1 . 1926 
33 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celüeye 

Pullu ilânların muhafazası için Damga Kanunu
nun 37 nci maddesiyle muayyen bir sene müddetin 
6 aya tenzili hakkında Giresun Mebusu Hakkı Ta
rık Beyin encümenimize muhavvel 1 . 12 . 1341 ta
rihli teklifi kanunisi mütalâa ve icabı müzakere 
olundu. 

Teklifin esbabı mucibesinde mezkûr olduğu veç
hile gazetelere basılacak ilânların bittabiî çokluğu 
hasebiyle bunların asıllarının bir sene hıfzı matbaa-
larca birtakım külfet ve masrafı daim ve muhafaza 
için mevzu müddetin geniş ve müsait olması dola
yısıyle bu gibi evrakı teftişle mükellef olanların ifayı 
vazifede tesamüh ve teralıisini bais olacağı cihetle 
teklifi vaki encümenimizce muvafık görülmüş ve bi
naenaleyh maddei mezkûre berveçhiati tadil edilerek 
Heyeti Umumiyeye arza karar verilmiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 
Aza Aza 

Konya Kayseri 
Mustafa. Mehmet Cavit 

Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin Teklifi 
Birinci Madde — Pullu ilânları hıfz için Damga 

Kanununun 37 nci maddesinde konulan bir sene 
müddet altı aya indirilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden altı 
ay sonra muteberdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 
Damga Kanununun 37 nci maddesinin tadili hakkın

da Kanun 
Madde 1. — Damga Kanununun 37 nci maddeci 

âtideki veçhile tadil edilmiştir. 



Madde 2. — Tabî ve naşirler gazete ve her nevi 
resaili mevkute^ ve gaynmevkuteye derç edecekleri 
iîânlann neşrettirenler tarafından pul Uşak ve iptal 
olunmuş nushai asliyesini ahz ve altı ay neztlerinde 
hıfz etmeye mecburdurlar. Ilânatı mükerrere için 
müddeti mezkûrenin mebdei son ilân tarihinden iti
bar olunur. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 4. — îşbu kanunun ahkâmının icrasına 
Maliye Vekili memurdur. 

Reis 
Beyazıt 
Şefik 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sim 

Aza 
Kayseri 

'Mehmet €avit 

/ 
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Sıra Numarası : 26 

TALEBE VE MUA&LİMİN ASI6ERÜKTKN TECİLLERİ HAKKINDAKİ 21 ŞUBAT 1337' TA«İH VE 
100 NUMARALI KANUNUN BİRİNCİ* MADDESİNİ MUADDİL 26 KÂNUNUSANİ 1340 TARİHLİ 
KANUNUN» İKİNCİ MADDESİ AHKÂMININ TEFSİRİ HAKKINDA (3/435) NUMARALI BAŞ
VEKÂLET TEZKERESİ VE MAARtP VE MÜDA FAAİ MİLLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye CumHurlyeti 
Bltş^ekâlet - 21' . 4 . 1341 

Kalemi MfrHsus Müdüriyeti 
Adet 

6/2021 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Talebe ve mualliminin askerlikten tecillerin hak
kındaki 21 Şubat 1337 tarih ve 100 numaralı kanu
nun birinci maddesini muaddil 26 Kanunusani 1340 
tarihli kanunun ikinci maddesi ahkamının tefsiri ta
lebini mutazammın Mudafaai Milliye Vekâletei celi-
lesinden mevrut 18 . 4 . 1341 tarih ve Ordu Dairesi 
1932 numaralı tezkere sureti lef fen takdim kılınmış
tır. Muktezasının müstacelen ifasına ve neticesinin 
imhasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa! Milliye 
Ordu Dairesi 18 . 4 . 1341 
İkinci Şube 

1932 
Mudafaai Milliye Vekâleti Tezkeresi 

Başvekâleti Celileye : 
Talebe ve mualliminin askerlikten tecilleri hak

kındaki 21* Şubat* 1337 tarihli ve 100 numaralı kanu
nun birinci maddesini muaddil 26 Kânunusani 1340 
tarihli kanunun ikinci maddesi ahkâmına göre mah-
sure Hakkı derecei tahsil itibariyle ancak liseyi veya 
muadilini ikmal etmiş olanlara hasr ve liseler kaydı
nın' eSftT yedi senelik idadilere muadil olan bir dev
reli' yani dbkUz sınıflı liselerden ibaret bulunduğu da 
Maarif Encümenince bittanzim Büyük Millet Mec
lisi Heyeti umumiyesinih kırksekizinci içtimaında tas
dike iktiran eden mazbatâi tefsiriye icabından bulun
muş olup ancak ahiren Manisa Lisesi dokuzuncu sı
nıf müdavimlerinden iken Yunan işgali dolayısiyle 
mektebe devam edemeyen ve binaenaleyh mezkûr 
liseyi' ikmal1 edememiş bulunan Muzaffer Nafiz Efen
di namında' birinin vaki istidası üzerine Maarif Ve-
kâletiıtdell varft olâtl 20 . 12 . T 340 tarihli 15393/3960 
numaraH tezkerede ikinci Heyeti ilmiyenin müfredat 
programlarında yaptığı tadilât dolayısiyle üçyüzotuz-

dokuz ve üçytizkırk senesi dersiyelerinde sekizinci 
sınıftan dokuzuncu sınıfa geçenlere orfamektep şaha
detnamesi verilmesi müdürler encümeninde tekar-
rür ettiğinden bahs ile evvel ve âhır liselerin sekizin
ci sıhıfim bilikmal dokuzuncu sınıfına geçmiş bulu
nanların da maksure hakkından istifade eylemeleri 
lâzım geleceği bildirilmiş olmakla beraber, bu husu
sa müteallik Bir istida üzerine sebkeden muhabere 
neticesinde Büyük Miller Meclisi istida encümenin
den vaHt olan ve fakat Meclisi Âli Heyeti Umumfc 
yeşillin tasdikine iktiran etmemiş bulunan- sureti 
merbut tezkereler dahi Maarif Vekâletinin işarını 
teyidfcn ve müttefikan ittihazı karar edildiği anlaşıl
mıştır. 

Esasen lise mezunlarına mahsure hakkı itasında 
unvanın değil derecei tahsilin nazarı dikkate alınmış 
olmasına ve kanunun neşrinden sonra Maarif Vekâ
letinin programlarda yaptığı her hangi bir tadilât do
layısiyle daha dûn dereceyi tahsilde bulunanlara 
mahzure hakkının teşmilen itası maksatı kanuna 
münafi olacağı gibi ordu için küçük zabit membağı-
nı teşkil edecek deracati tahsildeki efradın maksure 
addiyle elden çıkarılması talim ve terbiye âmirlerin
den mahrum kalması gibi tazmin ve telafisi gayrı-
kabil mehazir tevlit edeceği şttpesiz bulunmasına bi
naen mugayiri kanun bir muamele yapılmış olmamak 
üzere keyfiyetin Büyük Millet Meclisine arzı ile bu 
babta bir kararı tefsiri ittihaz ve tebliği esbabının is-
tikmal Duyurulması arz ve rica olunur efendim. 

Mudafaai Milliye Vekili 
Recep 

Mudafaai Milliye Vekâleti Celilesine 
26 . 1 . 1341 tarih ve 737 ordu dairesi şube 2 nu

maralı tezkerei celileleri- cevabıdır : 
Maarif Encümenince mukaddema yapılan tefsir 

mucibince muamele ifası lâzım geleceğine ve mek
teplerin ismiyle derecatını tayinde ancak mütehassı
sı ve ait olduğu makamın selâhiyeti- olabileceğine 
mebni mumaileyhin de aynı muameleye tabi tutul
masına 9 Şubat 1341 tarihinde müttefikan karar 
verilmekle icrayı icabının lâzım gelenlere emir Du
yurulması ricasiyle irsal kılındı efendim. 

İstida Encümeni* Reisi 
Musa Kâzım 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 12 . 12 . 1341 

Maarif Encümeni 
Adet 

15 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
l a l e be ve muallimlerin askerlikten tecillerine 

dair olan 21 Şubat 1337 tarih ve 100 numaralı ka
nunun birinci maddesini muaddil 26 Kânunusani 
1340 tarihli kanunun ikinci maddesi ahkâmının tef
siri talebinin havi ve başvekâletten mevdu Müda-
faai Milliye Vekâletinin 18 . 4 . 1341 tarih ve Ordu 
Dairesinin 1923 numaralı tezkeresi mütalâa ve tet
kik edildi. 26 Kânunusani 1340 tarihli kanuna mü-
zeyyel 30 Mart 1341 tarih ve 590 numaralı kanunun 
birinci maddesinde «Tali derecede bulunan bilumum 
ziraat mektepleri mezunları ile mümasili diğer tali 
derecedeki meslek mektepleri mezunlarının 26 Kâ
nunusani 1340 tarihli kanun ile liseler mezunlarına 
bahşedilen hukuka malik» olmaları kabul edilmesi
ne ve «Liseler» tabirinden maksat ne olduğuna dair 
olan 27 Teşrinievvel 1340 tarih ve 46 numaralı tef
sirde, «Mülga medarisi ilmiyenin sekizinci senesi 
tetrisat itibariyle bir devreli liselerin son sınıfından 
aşağı olduğu gibi Mükellefiyeti Askeriye Kanunu
nun hizmeti makzure hakkını ibra ziçin yedi sene
lik idadî tahsili kafi görüldüğü için lise tabiri, bir 
devreli liseleri de şamildir». denilmesine liselerin 
sekizinci senesini ikmal eden dokuzuncu senesine 
nakleden talebenin derecei tahsili yukarıda isimleri 
geçen mekteplerin tahsilinden yüksek olmasına ve 
liselerin birinci devresinde maksat aslî seneler ol
mayıp o devre içinde talebenin, programın iktiva et
tiği dersleri görmüş olması, bulunduğuna nazaran 
mevzubahis olan liselerin sekizinci senesini ikmal ile 
dokuzuncu sınıfa geçenlerin de hizmeti mahsuriye 
tabi olacakları derkâr bulunduğundan, encümeni
ni izce tefsiri havi tanzim kılınan işbu mazbata ile 
merbut tefsir Meclisi Heyeti Umumiyesine arz edil
mek üzere Riyaseti Celileye takdim edilmiştir efen
dim. 

Maarif Encümeni Reisi namına Kâtip 
Afyonkarahisar Afyonkarahisar 

îzzet Ulvi îzzet ÜIvi 

Aza 
İzmir 

Osman Zade Hamdı 
Aza 

Çankırı 
Ahmet Talat 

Aza 
Konya 

Naim Hazım 
Aza 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

Talebe ve muallimlerin askerlikten tecillerine da
ir olan 21 Şubat 1337 tarih ve 100 numaralı kanunun 
birinci maddesinin muaddil 26 Kânunusani 1340 ta
rih ve 401 numaralı kanunun ikinci maddesi ahkâ
mının tefsiri 

(Lise) tabirinden maksat nedir? 
Mezkûr ikinci madde; 27 teşrinievvel 1340 tarih 

ve 46 numara ile (hizmeti maksure hakkını ihraz 
için yedi senelik idarî tahsili kâfi görüldüğü için li
se tabirinin bir devreli liselere de şamil olduğu) şek
linde esasen tefsir edilmiş olduğundan ve derecei 
tahsilce daha dûn bulunan Ziraat Mektebi mezun
ları bile 30 Mart 1341 tarih ve (590) numaralı ka
nun ahkâmına tefikan hizmeti mahsureye tabi ol
duklarından liselerin sekizinci senesini ikmal ederek 
dokuzuncu senesine geçen talebe de hizmeti mahsure 
hakkından istifade ederler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Adet 
Karar 

Aza 
Sivas 
Rahmi 

Aza 
Kastamonu 
Mehmet Veli 

29 Ankara 11 . 1 . 1926 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Umumiyeye 
Başvekâletin tefsirini istediği şey şudur : 
Dokuz senelik bir. lisede yalnız sekizinci sınıftan 

dokuzuncu sınıfa geçerek fakat mektebi ikmal etme
yerek çıkan efendilerin hizmeti mahsureye tabi olup 
olmaması.. 

Müdafaai Milliye Vekâletinden gelen mutahas-
sıs zevatı dinlemek suretiyle bu teklifi müzakere et
tik : 

Mektebin senesi ne olursa olsun onu ikmaleden 
bir talebe ile o mektebi ikmal etmeden terki tahsil 
eden talebe bir olamaz. 

Meselâ: Yedi senelik bir mektep ders itibariyle 
dokuz senelik bir liseye muadil olabilir. 

Prensip itibariyle yedi senelik mektepden çıkan 
bir efendi kanun mucibince hizmeti mahsuriye tabi 
olunca dokuz senelik lisenin sekizinci sınıfından çı
kan bir talebenin hizmeti mahsureye tabi olması icap 
etmez. 
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Mesele mektebin bütün senelerini ikmal edip dip

loma almaktır. Binaenaleyh lise dokuz sene iken se
kizinci sınıfda terki tahsil eden talebe liseyi ikmal 
etmiş bir talebe gibi hizmeti mahsure hakkına malik 
olamıyacağına encümen karar verdi. 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata 

Reisi namına Muharriri 
Rize Rize 

T. Ekrem T. Ekrem 

Kâtip 
Kocaeli 

Aza 
Ordu 
Recai 
Aza 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Aza 
Siverek 
Kadri 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Hamdı 

Aza 
Cebelibereket 

Avnl 



Sıra Numarası : 25 

RİZE MEBUSU EKREM BEYİN ELCEZİRE VE ŞARK CEPHELERİNDE İFAYI VAZİFE EDECEK 
ERKÂN, ÜMERA \Fr ZABİTAN VE MENSUBİNt ASKERİYENİN MÜDDETİ HİZMETLERİNE 
DAİR (2/379) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBA

TASI 

Esbabı Mucibe 
Şark ve Elçezire mıntıkalarındaki vilâyetlerin va

ziyetleri malûmdur. Buraya ekseriya zabitan ve hatta 
memurin arzusunun hilâfına girmektedirler. Hatta 
bu ciheti nazarı dikkate alan Sıhhiye ve Maarif Ve
kâletleri oralara gidecek memurini teşvik için fazla 
maaş ve tahsisat vermeğe mecbur kalmıştır. Buraya 
giden zabitan çocuklarını mektebe vermez. Bundan 
başka sebeplerle ekseriya ailesiniı götüremez. Bu 
suretle iki yere masarif ihtiyarına mecbur olduğu gi
bi uzun müddet her türlü ihtiyacatı medeniyesini te
minden mahrum kalır. Ayrı kalan ailesine mektup ve 
para göndermesi zamma tabidir. Binaenaleyh ye'se 
duçar olur. Vazifesini hüsnü suretle ifa edemez. Maa
rif ve Sihhiye Vekâletlerinin tatbik ettikleri usulün 
MUdafaai Milliye Vekâletince de tatbikine şimdilik 
bütçede imkân yoktur. O imkânsızlığa orada uzun 
müddet ifayı vazifedeki müşkilâtı telif zaruretiyle 
âtideki mevadin kabulünü teklif ederim. 

Rize 
Ekrem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Lâyiha Encümeni 9 . 12 . 1340 

Adet 
27 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Elâziz ve Şark cephelerinde ifayı vazife edecek 
erkân, ümera, zabitan ve mensubini askeriyenin 
müddeti hizmetlerine dair Rize Mebusu Ekrem Be
yin teklifi kanunisi encümenimizce ledetetkik esas iti
bariyle şayanı müzakere görülmekle heyeti ıınıumi-
yeye arz olunur. 

Lâyiha Encümeni Reisi Kâtip 
Tokat 
Emin 
Aza 

Erzurum 
Raif 

Aza 
Çankırı 

Yusuf Ziya 

Karesi 
Haydar Adil 

Aza 
Giresun 

Ali Şevket 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai- Milliye Encümeni 

Adet 
34 

12:. 1 . 1926 

MUdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Şark ve Elçezire cephelerinde ifayı vazife ede
cek zabitan hakkındaki müddeti hizmetlerine dair 
Rize Mebusu Ekrem Beyin teklifi kanunisini müza
kere etik. Encümen Ekrem Beyin fikrine tamamiyle 
iştirak ederek bazı tadilâtla bu teklifi kabul etmiş
tir. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi namına 

Ertuğrul 
Rasim 
Kâtip 

Kocaeli 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Haindi 
Aza 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Mazbata Muharriri 
Rize 

T. Ekrem 

Aza 
Ertuğrul 
Rasim 

Aza 
Ertuğrul 
İbrahim 

Aza 
Cebelibereket 

Avni 

Rize Mebusu Ekrem Beyin Teklifi 

Elçezire ve Şark cephelerinde ifayı vazife ede
cek erkân ümera ve zabitan ve mensubini askeriye
nin müddeti hizmetlerine dair kanun 

Madde 1. — Artvin, Ardahan, Erzincan, Erzu
rum, Ergani, Elâziz, Urfa, Beyazıt, Bitlis, Hakkâri, 
Dersim, Diyarbekir, Siirt, Sivas, Siverek, Kars, Ka-
rahisarı Şarki, Genç, Mardin, Malatya, Muş, Van 
vilâyetleri ile mülhakatında memur bulunan erkân 
ümera ve zabitan üç sene ifayı vazife ederler. 

Madde 2. —Bu müddetin tecavüzü ancak zabi-
tanının muvafakatlerine muallaktır. 

Madde 3. — İşbu cephelere memur edilecek er
kân, ümera ve zabitan ve mensubini askeriye İstan
bul ve İzmir'de ifayı vazife eden erkân, ümera ve 
zabitan ve mensubini askeriye meyanından kura ile 
tefrik edilir. 



Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

Rize Mebusu 
T. Ekrem 

Müdafaai Milliye Encümenin Tadili 
Elçezire ve Şark cephelerinde ifayı vazife edecek 

erkân, ümera ve zabitan ve mensubini askeriyinin 
müddeti hizmetlerine dair kanun 

Madde 1. — Artvin, Ardahan, Erzincan, Erzu
rum Ergani, Elâziz, Urfa Beyazıt, Bitlis, Hakkâri, 
Dersim, Diyarbekir, Siirt, Siverek, Kars-Karahisarı 
Şarki - Genç, Mardin, Muş, Van vilâyetleri ile mül
hakatları dahilinde ifayı vazife eden umara ve za
bitan ve mensubini askeriye azami üç sene ikamet
ten sonra sair menatıkta bulunan emsalleri ile mü
badele edilirler. 

Madde 2. — Fırka ve kolordu kumandanları ve 
Ordu Müfettişleri azami altı sene ifayı vazife eder
ler. ' 

Madde 3. — Üç senelik bir devrenin hitamında 
temdidi ikamet isteyenler vekâletin muvafakatiyle 
daha fazla kalabilirler. 

Madde 4. — Umumi veya kısmen seferberlik es
nasında işbu kanun tatbik olunmaz. Nakil muame
lâtı hitamı seferberide icra olunur. 

Madde 5. — Aynı sınıftan tebdil edilecek zabitan 
bulunmadığı takdirde tebdil edilmeyen bu zabitana 
üç senenin hitamında hukuku mahfuz kalmak ve azi
met ve avdet harcırahı verilmek suretiyle üç ay me
zuniyet verilir. 

Madde 6. — Birinci Maddede zikredilen mahal
lerde müddetini ikmal ederek nakledilmiş olan zabi
tan mezkûr menatıka bilumum zabitanın mübadele 
muamelesi ikmal edilmedikçe gönderilmez. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 




