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MÜNDERECAT
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
2. — EVRAKI VARİDE
Azayı Kiram Muamelâtı

Sayfa
419
419
419

1. — Urfa Mebusu Yahya Kemal Beyin is
419
tifanamesi
419
Teklifler
1. — Aydın Mebusu Mithat Beyin; Türki
ye'de inşa olunacak şimendiferlerde ahşap tra
vers istimali hakkında teklifi kanunîsi. (2/580) 419
Tezkereler

419

1. — Niğde Mebusu Halit, Aydın Mebusu
Mühendis Mithat Beylerle, Osman Kâhyanın
istiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında' Başve
kâletin üç kıta tezkeresi. (3/711), (3/712), (3/713) 419
Mazbatalar
1. — Hiyaneti harbiye maddesiyle maznun
Tekfurdağlı Ağya veledi tshak hakkındaki ev
rakı hükmiyenin tasvibine dair (3/4) numaralı,
düşman kuvayı harbiyesine müzaharet dirimin
den maznun sapancalı Dimitri oğlu Vasil ve

420

Sayfa
refiki hakkında (3/6) numaralı, hiyaneti harbi
ye ve casusluk maddelerinden maznunu aleyha
İnegölün Sinanbey mahallesinden Halil oğlu
Kel Ahmet ve refiki hakkındaki evrakı j hükmi
yenin tasdikine dair (3/7) numaralı Kütahya'nın
Aîtuntaş nahiyesinden Murat oğlu Veli Ahmet
hakkındaki evrakı hükmiyenin tasdikine dair
(3/17) numaralı, Düşman tarafına firar ve ca
susluk cüriinüeriyle maznunu aleyhy 16/3 K 10
efradından Mehmet oğlu Mehmed'in idamı hak
kındaki evraki hükmiyenin tasdikine dair (3/35)
numaralı; hiyaneti vataniyeden idama mahkûm
Evreşenin Şadilli kariyesinden Süleyman oğlu
Kara Veli hakkındaki evrakı hükmiyenin tasdi
kine dair (3/52) numaralı; Ereğli'nin Karakaviz
kariyesinden Kara Batak Yorginin Cerh ve
katlinden maznun Gavril oğlu Niko hakkında
ki evrakı hükmiyenin tasdikine dair (3/120) nu
maralı İcra Vekilleri heyeti riyaseti tezkerele
riyle hiyaneti vataniye maddesiyle maznunualeyh Bergamalı değirmenci Hüseyin'in idamına
ve hakkındaki evrakı hükmiyenin tasdikline dair
(3/237) numaralı, hiyaneti harbiye maddesinden
maznun ve Eskişehir divanı harbince idama
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Sayfa
mahkûm Seyit Gazinin Çanvıran köyünden Ali
oğlu Abdullah hakkındaki evrakı hükmiyeriın
tasdiki hakkında (3/245) numaralı, 16 ncı fırka
divanı harbince idama mahkûm edilen istipan
velet Davit hakkındaki evrakı hükmiyenin tas
dikine dair (3/289) numaralı Başvekâlet tezke
releri ve Adliye Encümeni mazbatası.
420
2. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin;
Orman nizamnamesinin 16 ve 43 üncü madde
lerinin tadili hakkında (2/356) numaralı teklifi
kanunîsi ve Muvazenei Maliye ve Kavanîni
Maliye Encümenleri mazbataları.
420
3. — 1341 senesi muvazenei umumiye ka
nununun kırk ikinci maddesinin tefsiri hakkın
da (3/540) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Mu
vazenei Maliye ve Kavanîni Maliye Encümen
leri mazbataları.
420
4. — 51 zatın İstiklâl madalyasiyle taltifle
ri hakkında (3/708) numaralı, 158 zatın İstiklâl
madalyasiyle taltifleri hakkında (3/684) numa
ralı, 115 zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri
hakkında (3/679) numaralı, 111 zatın İstiklâl
madalyasiyle taltifleri hakkında (3/646) numa
ralı, 38 zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında (3/656) numaralı, 55 zatın İstiklâl ma
dalyasiyle taltifleri hakkında (3/678) numaralı,
139 zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hakkın
da (3/706) numaralı, 45 zatın İstiklâl madalya
siyle taltifleri hakkında (3/698) numaralı, 90
zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında
(3/675) numaralı, İzmir Müftüsü Rahmetullah
efendinin İstiklâl madalyasiyle taltifi hakkında
(3/707) numaralı; 13 zatın İstiklâl madalyasiyle
taltifleri hakkındaki (3/686) numaralı, Menteşe
Mebusu Şükrü Beyin, İstiklâl madalyasiyle tal
tifi hakkında (3/705) numaralı, Necmettin Sahir Beyin İstiklâl madalyasiyle taltifi hakkında
(1/635) numaralı Başvekâlet tezkereleri ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası.
420:428
5. — Urfa Mebusu Refet Beyin, ilk tahsilin
münhasıran Türk Mekteplerinde verilmesi hak
kında (2/577) numaralı teklifi kanunîsi ve Maa
rif Encümeni mazbatası.
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I
I

Sayfa
6. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şua*
batı demiryolları idaresinin 1926 senesi bütçesi
I hakkında (1/951) numaralı kanun lâyihası ve
j Muvazene! Maliye Encümeni mazbatasj.
428
I
7. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince AnI kara'da inşa edilecek hayrat ve akarat için bir
I milyon liranın sarfına mezuniyet itası hakkın
da (1/872) numaralı kanun lâyihası ve MuvazeI nei Maliye Encümeni mazbatası.
428
I
8. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1926
I senesi (bütçesi hakkında (1/887) numaralı kanun
I lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası.
428
I
9. — 1341 senesi muvazenei umumiye kaI nununun otuz ikinci maddesine bir fıkra tezyili
I hakkında (1/940) numaralı kanun lâyihası ve
I Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası.
428
I
10. — Demiryollar İnşaat ve İşletme Müj düriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçesi hakI kında (İ/929) numaralı kanun lâyihası ve MuI vazenei Maliye Encümeni mazbatası.
428
Takrirler

428

I
1. — Saruhan Mebusu Etem Beyin; ihraç
I edilen halıların gümrük muamelâtı hakkında
takriri.
428
I
2. — Gaziantep Mebusu Remzi Beyin; İsI tiklâl madalyası itası hakkındaki müddetin bir
I sene daha temdidinin karar altına alınmasına
j dair takriri.
428:438
I
3. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi BeI yin; darülfünun İlahiyat Fakültesinde ilmi keI lam ve Fıkıh okunmasına dair takriri.
443:449
3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
I
I
I
I
I
I

438

1. — 1926 senesi Muvazenei, Umumiye Kanunu lâyihası (1/734) ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası.
438:443
2. — Darülfünun Emanetinin 1926 senesi
bütçesi hakkında (1/914) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası.
443:447,450:452
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BİRİNCİ CELSE
Bed'i MUzakerat; Saat : 14,13
REİS : Kâzım Paşa
KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Kâzım Bey (Giresun)

REİS — Celseyi açıyorum efendim.
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
Müteakiben varidat bütçesinin müzakeresine ge
çilerek 14 üncü fasıldan itibaren yedi fasıl müzakere
ve kabul ve teneffüs için celse tatil edildi.

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak :
105 NCt İÇTİMA
22 . 5 . 1926 Cumartesi

İkinci Celse

Birinci Celse
Kâzım Paşanın riyasetleri altında inikat ederek
zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide
ait oldukları mahallere havale oluu-lu. Sabık Buca
Jandarma Takım Kumandanı Sait Efendinin ceza
sının affına ve şehiden vefat eden yedi yüz otuz yedi
zabitin istiklâl madalyasiyle taltoiflerine dair mazba
talar kıraat ve kabul edildi.
Mücadelei milliyede şehit düşen milis ve zabitan
ve efradının ailelerine istiklâl madalyaları verilmek
üzere hükümetçe bir cetvelin ihzar ve gelecek içtima
senesine kadar Meclise tevdii hakkındaki takrir kıraat
ve tasviben Başvekâlete havale olundu.
Eytam ve Emlâk Bankası hakkındaki Kanun ikin
ci defa tayini esami ile reye vaz edildi.

Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Türkiye
Cumhuriyeti ile İran ve İsviçre arasında münakit
muahedenameler hakkındaki kanun lâyihaları müza
kere ve maddeleri aynen kabul, heyeti umumiyeleri
tayini esami ile reye vaz edildi.
Badehu varidat bütçesinin müzakeresine devam ve
bütün fasıllar kabul edildi ve müteakiben muvazenei
umumiye kanunu lâyihasının müzakeresine geçilerek
sekizinci maddeye kadar müzakere ve kabul olunduk
tan ve tayini esami ile reye konulan kanunların ka
bul olunduğu tebliğ edildikten sonra pazar günü top
lanılmak üzere celseye hitam verildi.
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir mü
talaa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul edilmiştir.

2. — EVRAKI VARİDE
Azayı Kiram Muamelâtı
1. — Urfa Mebusu Yahya Kemal Beyin istifana
mesi.
REİS — Okunacaktır.
Riyaseti Celileye
Varşova Elçiliğine tayin edildiğimden Teşkilâtı
Esasiyenin yirmi üçüncü maddesi mucibince mebus
luktan istifamı takdim ve heyeti celileye tazimatımı
arz ederim. 22.5.1926
Urfa
Yahya Kemal
(Allah muvaffak etsin sesleri)
REİS — Ittıla hasıl olmuştur.

Teklifler
1. — Aydın Mebusu Mithat Beyin, Türkiye'de inşa
olunacak şümendiferlerde ahşap travers istimali hak
kında teklifi kanunisi. (2/580)
REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz.
Tezkereler
1. — Niğde Mebusu Halit, Aydın Mebusu Mühen
dis Mithat Beylerle Osman Kâhyanın istiklâl madal
yasiyle taltifleri hakkında Başvekâletin üç kıta tezke
resi. (3/711), (3/712), (3/713)
REİS — MUdafaai Milliye Encümenine
ediyoruz.

— 419 —
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Mazbatalar
1. — Hiyaneti harbiye maddesiyle maznun \Te~
kirdağlı Ağya Veledi tshak hakkındaki evrakı hükmiyenin tasdikine dair (3/4) numaralı, düşman kuvayı harbiyesine müzaheret cürmünden maznun Sapancalı Dimitri oğlu Vasil ve refiki hakkında (3/6) numaralı,
Hiyaneti harbiye ve casusluk maddelerinden maznunualeyha İnegöl'ün Sinanbey mahallesinden Halil
oğlu Kel Ahmet ve refiki hakkında evrakı hükmiyenin tasdikine dair (3/7) numaralı, Kütahya'nın Altuntaş nahiyesinden Murat oğlu Deli Ahmet hakkın
daki evrakı hükmiyenin tasdikine dair (3/17) numa
ralı, düşman tarafına firar ve casusluk cürümleri ile
maznunulayeh 16/3 K 10 efradından Mehmet oğlu
Mehmedin idamı hakkındaki evrakı hükmiyenin tas
dikine dair (3/35) numaralı, hiyaneti vataniyeden
idama mahkûm Evreşe'nin Şadilli kariyesinden Süley
man oğlu Kara Veli hakkındaki evrakı hükmiyenin
tasdikine dair (3/52) numaralı, Ereğli'nin Karakavis
kariyesinden Karabatak Yorgi'nin cerh ve katlinden
m&znun Gavril oğlu Niko hakkındaki evrakı hükmi
yenin tasdikine dair (3/120) numaralı İcra Vekilleri
Heyeti Riyaseti tezkeresiyle hiyaneti harbiye madde
sinden maznunualeyh Bergamalı değirmenci Hüseyin'
in idamına dair evrakı hükmiyenin tasdikine dair
(3/237), numaralı, hiyaneti harbiye maddesinden
maznun ve Eskişehir Divanı Harbince idama mahkûm
Seyitgazinin Çatviran köyünden Ali oğlu Abdullah
hakkındaki evrakı hükmiyenin tasdiki hakkında (3/245)
numaralı, 16 ncı fırka divanı harbince idama mah
kûm edilen İstepan velet Davit hakkındaki evrakı
hükmiyenin tasdikine dair (3/289) numaralı Başvekâ
let tezkereelri ve Adliye Encümeni mazbatası.
REİS — Okunacaktır:
Riyaseti Celileye
Mücadelei milliye esnasında ika edilmiş olan hi
yaneti vataniye ve harbiye cürümlerinden dolayı ida
ma mahkûm olan eşhasa ait olup evvelce Encümeni
mize tevdi buyurulmuş olan on kıta evrakın tetkiki
sırasında affı umumi kanuniyle merkumunun tahliye
edilmiş olmaları muhtemel olmasına binaen keyfiye
tin tetkiki ve işarı lâzım geleceği 3 . 5 . 1926 tarihli
mazbata ile arz edilmesi üzerine Başvekâleti Celfleden cevaben varit olan 17 Mayıs 1926 tarih ve (6/2133)
numaralı tezkereye atfen Riyaseti Celileden irsal hu
yundan (32/569/2006) numaralı ve 19 . 5 . 1926 ta
rihli tezkere ve merbutu liste mütalaa ve tetkik edildi.
Eşhası merkumenin ahiren neşredilen affı umumi
kanunu üzerine tahliye edilmiş idükleri mezkûr liste
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nin tetkikinden anlaşılmış ve şu suretle bu baptaki
hüküm evrakların tetkikiyle muamelesinin tayinine
mahal kalmamıştır. Heyeti umumiyeye arz olunur.
Adliye Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Konya
Yozgat
Refik
Ahmet Hamdi
Hini imzada bulunmadı.
Aza
Kâtip
Antalya
Saruhan
Ahmet Saki
Kemal
Aza
Aza
Yozgat
Karesi
Osman Niyazi
Ahmet Hamdi
Aza
Kastamonu
Ali Nazmi
REİS — Encümen mazbatasını reyi âlinize arz
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
2. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, orman
nizamnamesinin 16 ve 43 üncü maddelerinin tadili
hakkında (2/356) numaralı teklifi kanunîsi ve Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye Encümenleri maz
bataları.
REİS — Ruznameye alıyoruz.
iSÜUEYOVtAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri; bu ruznameden alınmıştı, yani Meclisi Âlinin
malı iken buradan alınmıştı, şu halde müzakeresi lâ
zım gelir, aynı zamanda kavanîni maliyenin müstacelen ve terclhan müzakeresi teklifi de var, bunun da
nazarı dikkate alınmasını arz ederim.
(REİS — Evvelce müstaceliyet kararı verilmiş ol
duğu için sırası geldiğinde müstacelen müzakere olu
nacaktır.
-*--^Jll|
3. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun kırk ikinci maddesinin tefsiri hakkında (3/540)
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye
ve Kavanîni Maliye Encümenleri mazbataları.
REİS — Ruznameye alıyoruz.
4. — 51 zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hak
kında (3/708) numaralı, 157 zatın İstiklâl Madalya
siyle taltifleri hakkında (3/684) numaralı, 115 zatın
İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında (3/679) nu
maralı, 111 zatın İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hak
kında (3/646) numaralı, 38 zatın İstiklâl Madalyasiyle
taltifleri hakkında (3/656) numaralı, 55 zatın İstiklâl
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Madalyasiyle taltifleri hakkında (3/678) numaralı, 139
zatın İstiklal Madalyasiyle taltifleri hakkında (3/706)
numaralı, 45 zatın istiklâl Madaly asiyle taltifleri hak
kında (3/698) numaralı, 90 zatın İstiklâl Madalyasiyle
taltifleri hakkında (3/675) numaralı, İzmir Müftüsü
Rahmetullah Efendinin İstiklâl Madalyasiyle taltifi
hakkında (3/707) numaralı, 13 zatın İstiklâl Madalya
siyle taltifleri hakkında (3/686) numaralı, Menteşe Me
busu Şükrü Beyin, İstiklâl Madalyasiyle taltifi hak
kında (3/705) numaralı, Necmettin Sahir Beyin İs
tiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında (3/635) numaralı
Başvekâlet tezkereleriyle Müdafaai Milliye Encümeni
mazbatası.
REİS — Okunacaktır.
(Riyaseti Celileye
Mücahedei milliye esnasında mesbuk hizmetlerin
den dolayı İstiklâl Madalyasiyle taltifleri inha olu
nan yedi yüz doksan yedi zata ait evrakı infaaiye tet
kik olundu.
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Bunlardan mahiyeti hizmetleri kffvanîni mahsusasmda muharrer tarifata muvafık görülen yü* mUm
kırmızı ve yüz «eksen zatm beyaz şeritli İstiklâl Ma
dalyasiyle taltiflerine ve hizmetleri alelade görülen beş
yüz on beş zata ait evrakı inhaiyenin dö reddine ka
rar verildi. Heyeti umumiyettin tasvibine! arz olunur:
Müdafaai Milliye
Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri Namına
Afyonkarahisar
Musa Kâzım

Kocaeli

Kâtip
Kocaeli

Aza
BttHs
Muhittin | Nami

Ordu
Recaî

Sadık Paşa Tarsus'tan
Hacı Bekir Ağa Tarsus'un Kıranfciyüs Kariyesinden
Bucaklı Hüseyin Ağa Tarsus'tan
Edtp Servet Bey İstanbul Mebusu
Kâmil Efendi Bursa Lisesi son sınıf talebesinden
Mehmet oğlu Mirza Efendi Karakurt Merkez Nahiyesi Muhtarı
Halil Efendi Karakurt eşrafından
(Hüseyin Bey oğlu Zeynel Efendi Karakurt Şamelvan Kariyeıinden
Yüzbaşı oğlu Tabir Efendi Karakurt Armudî Kariyeshıden
Rüstem oğlu AK Efendi Karakurt Armudî Kariyesinden
Huto oğlu Aziz Efendi Karakurt Setehan Kariyesinden
Ali oğlu Mirza Efendi Karakurt Başkü Kariyesinden
Esat Efendi oğlu Asker Efendi Karakurt Başkü Kariyesinden
Mehmet Ağa oğla Hakkı Efendi Karakurt Gülfeşar Kariyesinden
Buhıt oğlu Mehmet Efendi Karakurt Başkü Kariyesinden
Yusuf oğhı AÜ Efendi Karakurt Efos Kariyesinden
Nebi oğlu Bekir Efendi Karakurt Alakilise Kariyesin.îen
Mehmet oğhı Ahmet Efendi Karakurt Efos Kariyesinden
Hacı Etem Bey Saruhan Mebusu
Şükrü Kaya Bey Menteşe Mebusu
Necmettin Salıir Bey Başvekâlet KaJenri Mahsus Müdürü
Abdülkadir Çavuş Osmaniye'nin Hacı Osman Mahallesinden Mehmet Ali oğhı
Halil oğlu Yusuf Osmaniye'nin Rızaiye Mahallesinden
Topçu Hasan Çavuş Osmaniye'nin Hacı Osmanlı Mahallesinde mukim
Hacı Ali Ağa Zade İbrahim Safa Bey Kayseri Belediye Reisi
Özdemir Salim Bey Artvin Valisi
Batumlu Ali Efendi Maraş'tn Pazarcık sabık Müdafaai Hukuk Reisi
Abdullah Bey Pazarcık Müddeiumumi sab&ı
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Aza
Ertuğrul

Beyaz Şeritli

Kırmızı Senitti
Beyaz ŞeritH
Kırmızı Şeritli

Kırmızı Şeritli

Beyaz ŞeffftH

Kırmızı Şerhli

Beyaz Şerftö
Kırmızı Şeritli
i»

»

Beyaz Şeritli

t : 106

23 , 5 , 1926

C : 1

Anccl Zade Ali Efendi Pazarcık Budiyeti Sağır Eşrafjn dan
Kırmızı Şeritli
Mehmet Ramazan Efendi Maraş Jandarma Kumandanı sabıkı
»
»
Ahmet Hamdi Efendi Maraş Müdafaai Hukuk Azasından Salih Efendizade
»
»
Mehmet Fevzi Efendi Pazarcık Merkez Mektebi Baş MuaMımS
»
»
Ufacıklı Ali Efendi Maraş Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
»
»
Hasan Efendi Maraş Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
»
»
Etnıalu Aşiret Reisi Yakup Hamdi Efendi Maraş Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
»
»
Tilkiler Kariyesinden Karasilo Ağa Maraş Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
»
»
Helteli Salman Ağa Zade Salman Ağa Maraş Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
»
»
Nişanlı Cuma Kâhya Ağa Maraş Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
Kırmızı Şeritli
Nazlı Kariyesinden Abdurrahman Efendi Maraş Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
»
»
Pazarcık Banka Memuru sabıkı Muhlis Bey Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
»
»
Harbiyei Kebir Kariyesinden Hasan Ağa Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
»
»
Mehmet Sait Efendi Mülazım Zade Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
»
»
Postacı Zade Hafız Mehmet Efendi Pazarcık Müdafaai Hukuk Nahiye Azasından
»
»
Recai Bey Başvekâlet Kalemi Mahsus Müdür Vekili
>
*
Geyve'nin Akhisar Nahiyesinden Elberek Mahallesinden Dıramalı Ahmet oğlu Kâmil Efendi
»
»
Geyve'nin Akhisar Turgutlu Kariyesinden Arif Bey oğlu îrfan Efendi
»
»
Geyve'nin Akhisar Elberek Mahallesinden Dıramalı Emin oğlu Hasan
»
»
Beyaz Şeritli
Büyük Millet Meclisi Posta ve Telgraf Müdüri Alî Bey
Kırmızı Şeritli
Mütekait Binbaşı Konyalı Hüseyin Hüsnü Bey
Beyaz Şeritli
İstanbul Polis Merkez Memurlarından Celal bin Nazif Bey
Kırmızı Şeritli
İsparta Mutasarrıfı esbakı Refet Bey
Beyaz Şerit!
Havza Kasabası ahalisinden Mahmut Ağa Zade Bayram Efendi
Köprü Kasabası ahalisinden Keşşaf Zade Hacı Sait Erendi
»
»
Köprü Kasabası ahalisinden Keşşaf Zade Hacı Şükrü Efendi
»
»
»
Rize'nin Tophane Mahallesinden Tuzcuzade Haîit Ağa :Mn Tayyar
»
Zileli Binibaşı Zade Şevket Turgut Bey bin Şevki Bey
*
»
İsparta'da Orta Mektep Türkçe Muallimi Hikmet T u r t a Bey
»
»
Kırmızı Şeritli
Erbaa Duban Şirketi Vekili Binbaşı Zade Kadri Bey
Beyaz Şeritli
Kartal'da mukim tüccardan Ahmet Rami
Eskişehir Merkez Jandarma Bölük Kumandanı esbakı elyevm Çankırı Merkez Jandarma Bölük
Kumandam Yusuf Ziya Bey
»'
»
Karacaşehir Kariyesinde mukim Karakeçili Aşiretinden Hacı Bey Zade Şehit Eteni Bey mah
dumu Hilmi Efendi
Kırmızı ŞeritK
Aksaray Valisi Ziya Bey
Beyaz Şeritli
İstanbul'da Yemiş Yağ İskelesinde Kocaeli Şirketine ait Kırlangıç Vapur Kaptam Mehmet Efendi »
»
Antalya Cumhuriyet Halk Fırkası Merkez Kaza Mutemedi Doktor Galip Bey
»
»
Ödemiş Zaferi Millî Mektebi Muallimi Ekrem Bey
Kırmızı Şeritli
İzmir Tütün İnhisar Başmüdürü Nazmi Bey
»
>
Ertuğrul Vilâyeti Köprü Nahiyesi Cumhuriyet Halk Fırkası Azayı sabıkasından Çuhadar Zade
Hacı Ahmet Ağa
Beyaz Şeritli
Ertuğrul Vilâyeti Köprülü Nahiyesi Cumhuriyet Halk Fırkası Azayı sabıkasından Yozgatlı Ah
met Ağa!
»
»
Ertuğrul Vilâyeti Küplü Nahiyesi Halk Fırkası Azayı sabıkasından Mumcu Zade Hakkı Efendi »
»
Ertuğrul Vilâyeti Köprü Nahiyesi Cumhuriyet Halk Fırkası Azasından Arap Zade Hacı Mehmet
Hilmi Efendi
>
>
Sivrihisar Müdafaai Hukuk Reisi sabıkı Bekir Bey Zade İbrahim Bey
»
»
Sivrihisar Müdafaai Hukuk Azayı sabıkı Avliya Zade Salim Efendi
>
»
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Sivrihisar Müdafaai Hukuk ve elyevm Cumhuriyet Halk Fırkası Azasından Amasyah Zade Ta
lat Bey ';
Sivrihisar Müdafaai Hukuk ve elyevnı Cumhuriyet Ua'ı Fırkası Azasından Poti Zade Abidhı Bey
Sivrîhisar Müdafaai Hukuk ve eiyevm Cumhuriyet Ha& Fırkası Reisi SülpÜk Zade AH Bey
B^yaz Şeritti
Bursa Merkez Sıhhiye Memuru Ziya Efendi
Çine Kazasının Ali Han Kafiyesinden Kâmil Ağa
Çine Kazasının Demireidere Kariyesinden Hacı Ali Efendi
Çine Kazasının Alinçan Kafiyesinden Hışırh Zade Ali Efendi
Çine Kazasının Alinçan Kariyesinden MoBa oğlu Mustafa Ağa
\
»
»
Tekeli Kariyesinden Hacı Ali Mollazade Mehmet Efendi
»
»
Çine Kazasının Hatipkışla Kariyesinden Molla Arif Efendi
»
»
Maraş'lı Durdu Efendi oğlu Cebelibereket Jandarma Hesap Memuru Ahmet Faik Efendi
j »
»
Tahtakale'de Sarraf Feyiz oğlu AK Avni Efendi
»
»
Denizli İstiklâl Mahallesinden tşüp Muhacirlerinden Sa îık oğlu Mehmet Efendi
j »
»
Denizli Değirmenönü Mahallesinden Manastırlı Hacı I lafız oğlu thtiyat Zabiti Ahmet Tahir
Efendi
Kırmızı Şeritli
Denizli Gürcan Mahallesinden Kızıîhisarh* Oğullarından Hasan Efendi oğhı Tevfik Efendi
Beyaz Şeritli
Denizli Değirmenönü Mahallesinden Hacı Mehmet Ef ;ndi oğlu İhtiyat Baytar Mülazımıevveli
Ragıp Efendi
>
>
Denizli Kayalık Mahallesinden Başağa Zade Hafız Ahmet Efendi oğhı Ahmet Cevdet Efendi Kırmızı ŞerîtH
Denizli Delikli Çınar Mahallesinden Başağa Zade Mus: «fa Efendi oğlu Yusuf Bey
Beyaz Şeritli
Denizli Feslikân Mahallesinden Hacı Salîhoğullarından İbrahim oğhı Perukâr Mehmet Salih j
Efendi
Kırmızı ŞeritH
Denizli Kayalık Mahallesinden Müftü Osman Mendi Zade Muttu Ahmet Hulusi Efendi
Beyaz Şeritli
Denizli Hasan Ali Başoğullarından Kadir oğlu İsmail Efendi
Kırmızı Şeritti
Denizli Kuyupınar Mahallesinden Efendıoğullarmdan IKâsİf Efendi oğlu İhtiyat Mülazımı NaİB
Efendi
»
»
Denizli Kayalık Mahallesinden Hacı Kara Zade Halil oğlu İhtiyat Mülazımı AH Rıza Efendi
»
»
Denizli Kuyupınar Mahallesinden Bulgurcu oğullanndar Hacı Halil İbrahim Efendi oğhı İhtiyat i
Mülazımı Rüştü Efendi
j >
»
Denizli Uçancıhaşı Mahallesinden Kozalı oğullarından Mehmet Ali oğhı İhtiyat Mülazımı AH j
Efendi
»
»
Denizli Hatipoğlu Mahallesinden Kuyumcu Abdülkerim oğlu İhtiyat Zabiti Mehmet İzzet Efendi »
»
Denizli Gürcan Mahallesinden Ha1» Ahmet oğlu Ahmet Çavuş
»
»
Denizli Gürcan Mahallesinden Hacı Ahmet oğlu Tevfik 'Bey oğlu Nevzat Fikret Efendi
»
»
Denizli Saltak Mahallesinden Hunan oğullarından Mus'jafa oğlu Mustafa
j ,»
»
Denizli Topraklık Mahallesinden Buduk oğullarından AH oğhı Raşit
i »
»
Denizli Yorgan batı Mahallesinden Kanatsız oğullarından Hacı Mustafa oğlu Sadık
»
»
Denizli Yorganbatı Mahallesinden Zeytinli oğullarından Hacı Salih oğlu Kâzım Ağa
i »
»
Denizli Yorganbatı Mahallesinden Zeytinli oğullarından Hacı Salih oğhı Hasan Ağa
»
»
Denizli Delikçınar Mahallesinden Soğancı Zade Ahmet Efendi
Kırmızı Şeritti
Denizli Feslikân Mahallesinden Çokrıkçıoğlullarmdan Mehmet oğhı Osman Efendi
Beyaz Şeritli
Denizli İstiklâl Mahallesinden Iştip muhacirlerinden Sadık oğlu Ahmet
Kırmızı Şeritli
Denizli Gerzile Kariyesinden Şebek oğlu İhtiyat Mülazımı Yusuf Kenan Efendi
»
»
Denizli Kuyupınar Mahallesinden Alibaş oğullarından Hasan oğlu Sadık
i »
»
Denizli Gümüşçay Mahallesinden Değirmenci oğullanıl-lan Halil oğlu Kadir
»
»
Denizli Çaybaşı Mahallesinden Küçük İsmail oğhı Celâl Efendi
»
»
Denizli Çaybaşı Mahallesinden Küçük Ağa Zade Nakliye İhtiyat Mülazımı Mustafa Naili j
Efendi
Beyaz Şeritti
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Denizli Çaybaşı Mahallesinden Ayan Zade Mehmet Ağa oğlu Ali Rıza Kendi
Kırmızı Şeritti
Denizli Gürcan Mahallesinden Arap Hafız oğunanndan AH oğlu Yusuf Efendi
Beyaz Şeritli
Denizli Gürcan Mahallesinden Abdullah oğlu Hamdi Efendi
Kırmızı Şeritfi
Denizli Hatipoğhı Mahallesinden Saraç Yavaş oğullarından Mehmet oğlu İsmail Efendi
>
»
Denizli Petftübağ Mahallesinden Kır oğullarından Mehmet oğlu Ahmet
Beyaz Şeritli
Denizli Hacı Kaplan Mahallesinden Kasap Ali oğlu Ahmet
Kırmızı Şeritli
Denizli Uçancıbaşı Mahallesinden İzmirli İsmail oğlu Hüseyin Efendi
»
»
Denizli Mollahağ Mahallesinden Karcüi oğullarından Ali oğlu Ömer Efendi
Beyaz Şeritli
Denizli Değirmenönü Mahallesinden İhtiyat Mülazımı evveli Çopur oğlu Fahri Akçakoca Bey »
»
Denizli Kayalık Mahallesinden Müftü Ahmet Efendi Zade Mehmet Fevzi Efendi
>
»
Denizli Kayalık Mahallesinden Samanlı Zade Ali Efendi oğlu Doktor Kâzım Bey
Beyaz Şeritli
Denizli Kayalık Mahallesinden Kelşerîf Ali oğullarından Mustafa Çavuş oğlu Şerif Ali Eendi Kırmızı Şeritti
Denizli Kayalık Mahallesinden Karahacı oğullarından Ali Çavuş oğlu Mustafâ
>
»
Zonguldak Müdafaa! Hukuk Reisi Müftü İbrahim Efendi
Beyaz Şeritli
Zonguldak Müdafaai Hukuk Azasından Madenci Mehmet Maksut Bey
»
»
Zonguldak Müdafaai Hukuk Azasından Tahir Kam Oğuz Bey
>
»
Zonguldak Müdafaai Hukuk Azasından Orman Müfettişi Ali Rıza Bey
>
>
Zonguldak Müdafaai Hukuk Azasından Muamelât Memuru İhsan Bey
»
»
Zonguldak Müdafaai Hukuk Azasından Doktor Nihat Bey
*
»
Zonguldak Müdafaai Hukuk Azasından Avukat ömür Lütfi Bey
»
»
Çifteler Mahmudiye Nahiyesinden Hafız Abdurrahman Efendi mahdumu Hafız Ahmet Hamdi
Efendi
>
»
Niğdeli Bekir Efendizade Saki Efendi
»
»
Antalya Halı Fırkası Vilâyet İdaresi Azasından Hüseyin Sabri Bey
»
»
Büyük Millet Meclisi Muhafız Polis Memurlarından Mehmet Şerif Efendi
Kırmızı ŞeriÜi
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Ahmet Saray Kariyesinden Nesini oğlu Hüseyin Ağa Beyaz Şeritli
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Elfeli Kariyesinden Kerim oğhı Şerif Çavuş
»
»
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Karaapdal Kariyesinden Maden oğlu Ali Efendi
*
»
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Taslıcık Kariyesinden Mehdi oğhı Necip Efendi
>
»
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Çaloğlu Fikri Efendi
Beyaz ŞeriÜi
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Hasırcı Kariyesinden Hacı Aralan oğhı Mecit Bey
»
»'
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Başlamış Köyünden Mehmet oğhı Nuri Çavuş
»
»
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Hararbaşı Kov ünden Kasulat oğlu Hamit Bey
»
»|
Amasya Vilâyetinden Ladik Kazasından Başlamış Kariyesinden Hacı Sindi oğhı Molla Haspa
»
»
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Küpecİk Kariyesinden Hacı Kasım oğhı Molla Hüseyin
»
»
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Sahih Kariyesinden Çaloğlu Mehmet Ağa
»
»
Amasya Vilâyeti Ladik Kazasından Nusretii Kariyesinden Mehmet Efendi
»
»
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Kevekiye Kariyesinden Kars oğhı Hüseyin Ağa
»
»
Amasya Vilâyetinin Ladik Kazasından Solur Kariyesinden Mehmet oğhı Şakir Ağa
»
»
İstanbul Şehremaneti Mezat İdaresi Müdüriyetinden Tahsin Bey
>
»
Erbaa Kazası Hükümet Tabibi Doktor Remzi Bey
*
»
Sivil Tabib Nihat Sezaî Bey
»
»
Konya Hilaliahmer Merkez Reisi sabıkı KÜrakfzade Vehbi Bey
»
»
İsparta'nın Kemalpaşa Mahallesinden Ali Efendi
*
»
İsparta'nın Posta ve Telgraf Müdürü sabıkı Mehmet Efendi
>
»
Maraş Vilâyetinin Göksün Kazasmın Kurmalı Kariyesinden Uyduranzade Hüseyin Efendi
»
»
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(Rize Vilâyeti Matracızade Mehmet Şükrü Mendi bin Hacı Hamit Efendi
Beyaz Şertfii
Rize Vilâyeti Matracızade Hakkı Efendi bin Rauf Efendi
»
%
Rize Vilâyeti Lazzade Mustafa Zühttt Efendi bin Muhsin Efendi
»
»
Rize Vilâyeti Matracızade Mehmet Salih Efendi bin Hüseyin
>'
»
Rize Vilâyeti Tavilerzade Mehmet Cevdet Efendi. bin Mahmut Efendi
»
»
Rize Vilâyeti Akmemetzade Mustafa Efendi bin Osman Efendi
»
»
Rize Vilâyeti Durmuş Zade İsmail Efendi bin Mustafa Efendi
>
»
Rize Vilâyeti Ali Reis Zade llyas Fevzi Efendi bin Mahmut Efendi
»
:*
Tercan Kazasından Hacı Esatağazade Hafız EmruIIah Efendi
1 > »
Tercan Müddei Umumisi halen Diyadin Mahkeme Asliye Reisi Müştak Bey
1 » »
Tercan Jandarma Bölük Kumandanı olup elyevm Beykoz Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Cavitt
Bey
»
i »
Tercan Kaymakamı esbakı Abdurrahman Sırrı Bey
>
*
Tercan Halk Fırkası Reisi Mustafa Bey Zade Belediye Reisi Dursun Bey
1 » »
Tercan Kasabada mukim Hasan Efendi mahdumu Hüseyin Bey
»
'*
Tercan Halk Fırkası Heyeti İdaresinden Nafiz Bey
»
!»
Kırmızı Şeritli
Bilecek Kasabasından Bair Kariyesinden Deli Osman Ağa
'Bilecek Kasabasından GüHimiye Yunuslar Mahallesinden Arif Onbaşı
»
»
Beyaz Şeritli
Kayseri Belediye Reisi Hacı Ağa Zade İbrahim Safa Bey .
Urfa Nüfus Kâtibi Emin Efendi
»
»
Sandıklı Belediye Reisi Nuri Bey
\»
»
Gördes Müdafaai Hukuk Reisi Hacı Etem Bey
»
»
Reddüilhak ve Müdafaai Hukuk Reisi sabıkı Ahmet Namık Efendi
»
!>
(Müdafaai Hukuk Azasından Mehmet Şevket Efendi
• i »
»
Müdafaai Hukuk Azasından Nasuh Zade Mustafa Efendi
\»
»
Beyaz Şeritli
{Müdafaai Hukuk Azasından Belediye Reisi sabıkı Osman Beşe Efendi
Müdafaai Hukuk Azasından Topalağazade Tevfik Efe r41
»
i*
Gördes ve Borlu Müfreze Kumandam Giridî Hüseyin Maznun Elendi
\>
»
Müfreze Kumandanı Pehlivan Zade Ahmet Bey
>
»
Müfreze Kumandanı Luriş oğlu Abdullah Ağa
»
»
Borlu Müdafaai Hukuk Reisi Hakim Bey
»
»
Borhı Müdafaai Hukuk Azasından Nasuh Bey
»
»
Gördes Azası Hüseyin Avni Efendi
»
1*
Gördes Azası Abdullah Efendi Zade Bekir Efendi
»
j*
Sırn Zade Rıfat Bey
»
»
Talip Paşa Zade Sadık Bey
»
Kadızade Sadık Bey
|>
»
Mevlevi Şeyhi Zade Sakip Efendi
»
*
Alaettin Zade Etem Efendi
»
»
Mazlum Zade Hüseyin Efendi
»
- "* 1*
Alaybeyi Zade Vehbi Efendi
1* »
Karaağa Zade Mehmet Bey
»
i*
Karacabey Kazası Müdafaai Hukuk Reisi sabıkı ve elyevm Tirilye öksite Yurdu Kâtibi
Mehmet Halit Efendi
»
*
Konya Polis Komiserlerinden Mustafa Fevzi Efendi
*
»
Mütekait Polis Komiserlerinden Hamit Efendi
1* >
Kırmızı Şeritli
İsparta'nın Hacı Elifi Mahallesinden Hacı Cuma Zade Mahmut Efe
Aydın Dalamada mukim Gülhisarlı Halil Bey Zade Em in Bey
[> »
Balıkesir'de Ömer Efendi Zade Mehmet Tahir Efendi
*
»
Balıkesir'de Sadettin Bey mahdumu Salih Efendi
Beyaz Şeritli
•
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Balıkesir'de Hacı Ayni Mahallesinden Müsteşar Zade Hakkı Efendi mahdumu İbrahim
Efendi
Kırmızı Şeritli
Balıkesir'de Vicdaniye Mahallesinden Şaban Çavuş
'Balıkesir'de Kepsut Nahiyesinden Tekeli Zade Süleyman Efendi
•Balıkesir'de Kepsut Nahiyesinden llyas oğlu İbrahim Ağa
'Balıkesir'de Polis Mustafa Efendi
'
Balıkesir'de Hafız Bey Damadı Cafer Efendi
Beyaz Şeritli
Balıkesir'de Bigadiç Nahiyesinden Ramazan Paşa Zade Vehbi Efendi
»
»
Balıkesir'de Bigadiç Nahiyesinden Tabir Bey Zade Süreyya Bey
»
»
(Balıkesir'de Korucu Nahiyesinden Veli oğlu Hacı Osman Efendi
»
»
Balıkesir'de İverinds Nahiyesinden Hacı Hafız oğlu Mehmet Efendi
»
»
(Balıkesir'de Mumcu oğlu Ekrem Efendi
Kırmızı Şeritli
Balıkesir'de Eski Kuyumcular Mahallesinden Şayakçı Sadık Efendi mahdumu Cemal Efendi
»
»
Balıkesir'de Ali Timurcili Cafer Efendi
»
»
Balıkesir'de Amasya Valisi Hilmi Bey
(Beyaz Şeritli
Balıkesir'de Balıkesir Müftüsü Abdullah Esat Efendi
Balıkesir'de Susurluktan Helvacızade Mehmet Efendi
Balıkesir'de Bigadiç Nahiyesinden Emir Zade Muhtar Bey
Balıkesir'de Hafız İsmail Cudî Efendi
Kırmızı Şeritli
Balıkesir'den Arap Zade İbrahim Utttfi Efendi
»
»
Balıkesir'in Susurluk Nahiyesinden Selanikli Hasan Efendi
»
»
Balıkesir'in Karesi Tahrîrat Müdürü Fahrettin Bey
Beyaz Şeritli
Balıkesir'in Karesi Ziraat Müdürü Hüdaî Bey
»
»
Balıkesir'in Kepsut Nahiyesinden Hacı Ahmet Ağa Zade Nafiz Efendi
»
»
Balıkesir'in Korucu Nahiyesinden Eğri oğlu Hulusi Efendi
Beyaz Şeritli
Balıkesir'in Şamlı Nahiyesinden müteveffa Davut Ağa zevcesine
>>
»
Balıkesir'in Kepsut Nahiyesinden Kuleli Hafız İsmail Efendi
»
»
Balıkesir'in Kepsut Nahiyesinden Tahmis Zade Hakkı Çavuş
Balıkesirlin Kepsut Nahiyesinden Tahir Efendi Zade Hakkı Efendi
Balıkesir'in Kepsut Nahiyesinden Moflaahmet oğlu Şakır Efendi
Balıkesir'in Kepsut Nahiye Müdürü Hayrettin Bey
»
»
Balıkesir'in Kepsut Nahiyesinden Hacı Bekir Ağa damadı Rıza Efendi
»
»
Balıkesir'in Kepsut Nahiyesinden Kuyumcu Zade Niyazi Bey
»
»
Balıkesir'de Hacı Gayyum Zade İbrahim Sami Bey
Kırmızı Şeritli
Balıkesir'de Keskin Zade Zühtü Efendi
»
»
Balıkesir'de Faiz Efendi mahdumu Ahmet Sırrı Efendi
Beyaz Şeritli
Aksaray Posta ve Telgraf Müdürü Şakır Bey
Uluborlu Kazasından Vücudi Zade Müftü Tahir Efendi
»
»
Uluborlu Kazasından Hacıemir Zade İbrahfan Efendi
»
»
Uluborlu Kazasından Sohta Zade Nazif Bey
Uluborlu Divanı Muhasebat Müddei Umumi Uluborlu 3u Talât Bey
Uluborlu Kadızade Faik Efendi
Çivril Kasabasından Hattat Zade Necip İrfan Efendi
Çivril Kasabasından Tokatlı Zade Mustafa Efendi
*
»
Göynük Kazası Halk Fırkası Mutemedi İbrahim Bey
»
»
'Göynük Kazası Belediye Reisi Şakir Bey
»
»
GÖynük Kazası Postacı Zade Mehmet Fahri Efendi
»
»
Göynük Kazası Bayındırlı Hafız Yusuf Efendi
»
»
Göynük Kazası Hafız Şakir Zade İsmail Efendi
»
»
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Göynük Kazası Güler Zade Hafız İsmail Efendi
Beyaz Şeritli
Göynük Kazası Posta ve Telgraf Müdüri sabıkı Ali Efendi
»
>
Bayburtlu Abdülhamit Efendi
Kozan Vilâyetinden Veysi Ağazade Vahit Bey
Kozan Vilâyetinden Müftü Zade Sadi Efendi
Kozan Vilâyetinden Tekerek Zade Mehmet Faik Efendi
Kozan Vilâyetinden Tayyip Zade Hakkı Tank Bey
Kozan Vilâyetinden Çıldır Zade Bekir Sıtkı Bey
Kozan Vilâyetinden İhtiyat zabitanından Kuşçu Tevfik Efendi mabdumu Abdüikadir Efendi
Kozan Vilâyetinden Elbistani Zade Şerif Efendi
Kozan Vilâyetinden Tabur Ağası Zade Ahmet Ağa
Kozan Vilâyetinden Tipli Zade Reşit Ağa
»
»
Kozan Vilâyetinden Hacı Musa Ağa Zade Hüsnü Tekin Bey
| »
»
Kozan Vilâyetinden Hacı Musa Zade Ağa Zade Teyfik Coşkun Bey
»
»
Kozan Vilâyetinden Tekerek Zade Halil Efendi
Kırmızı Şeritli
Kozan Vilâyetinden Babaoğlan oğlu Mamuk Ağa
»
»
Kozan Vilâyetinden Sami Efendi oğlu Bekir Efendi
Beyaz Şeritli
Kozan Vilâyetinden Emin Efendi oğlu Ahmet Efendi
»
»
Kozan Vilâyetinden Yusuf Ağa Zade Abdüikadir Çavuş
Kırmızı Şeritli
Kozan Vilâyetinden Veysi Ağa Zade Faik Kemal Bey
| £
»
Kozan Vilâyetinden Hacı Hasan oğlu Aziz Efendi
j» . »
Erzincan Hapishane Müdürü Şerif Bey
»
»
Müdafaai Hukuk Reisi Müftü Sadık Efendi
Beyaz Şeritli
Müdafaai Hukuk Azasından Kâmil Efendi
j»
»
Meclisi İdare Azasından Kâmil Efendi
Beyaz Şeritli
Meclisi İdare Azasından Fuat Efendi
Urfalı Hacı Hasan Ağa
Kırmızı Şeritli
Sabık Harbiye Nazırı mütekait Mirliva Ziya Paşa Hazretleri
Beyaz Şeritli
23 Majjıs 1926
TALAT BEY (Ardahan) — Bütün evladı ile maİBRAHİM BEY (İsparta) — Efendim, bu zevat
len, bedenen çalışmıştır.
meyanında İsparta Müdafaai Hukuk Azasından Çiğerzade Hacı Mustafa Ağa yardır. Alelusul inhası
REİS — Takriri Müdafaai MiBiye Encümenine
(Başvekâletten icra olundu* Buraya gelmişti, zanneder
tevdi ederiz.
sem bir çok mesail arasında ufak bir zühul eseri ola
İBRAHİM BEY (İsparta) — Müdafaai Milliye En*
rak kabul edilmemiştir. Bu bapta Encümen izahat
cümeni Reisi buradadırlar. Kabul buyururlarsa Encü
versin...
mene gitmeye hacet yoktur.
I
Riyaseti Celileye
REİS — Efendim, Encümen yeniden tetkike İÜ*
Bugünkü ruznamede İstiklâl Madalyasiyle taltif
zum görürse o vakit havale ederiz. Yeniden tetkike
leri arz olunan ve her nasılsa Müdafaai Milliye En
lüzum görmeden kabul ederse o başka. Encümen bu
cümenince kabul edilmeyen (Ispartalı Çiğerzade Ha
bapta ne mütalâadadır? (Encümene gitmeye hacet
cı Mustafa) Kuvayi Milliyenin İsparta'da bidayetin
yoktur sesleri)
«
[
teşekkülü plan 27 Mayıs 1335 senesinde Müdafaai
Hukuka dahil olarak maksadı meşruun husulüne ka
MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ
REİSİ
dar her suretle bilâaram hizmeti fedakâranesi mesALİ BEY (Afyomkarahisar) — Efendimi ınaSfnnualibuk olup mumaileyh gerçi vefat etmiş ise de oibapIeri Encümene havale edilen ıbu gibi teklifler usulü
taki kanuna tevfikan varisinin madalya ile taltifi lâdairesinde mevcut kavanine tevafuk edip etmediği
zimei adalet olmakla tasbihen kabulünün Heyeti Ce
kimin tarafından ne suretle, hangi meykide hizmet
lbenin nazarı tasvibine arz eylerim.
ettiği esas itibariyle nazarı dikkate ahnarak Encümen
izharı rey ediyor ve Meclisi Âlîye sevkj ediyor. Va
ziyet budur. Eğer-İbrahim efendi biraderimizin soyİbrahim
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ledüclâri zat. usulü dairesinde inha edilmiş aka MI
Encümen tarafından kabul edilirdi. İnhanın ne seki
de olduğunu derhatır e-demiyonrm, fakait takip etti
ğimiz prensip budur.
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — İbrahim Bey
arkadaşımızın takriri tetkike muhtaç bir vaziyette
'bulunduğunu göstermektedir. Bunun için bu ismin istisnasiyle düğer isimlerin kabulünün karara iktiran et
mesi mutalaatsındayıım. O şekilde reye konulmasını
arz ve teklif eylerim.
REİS — Efendim, takriri zaten Encümene tevdi
zaruridir. Burada doğrudan doğruya karar ita ede
meyiz, sonra her fert şu ve bu şekilde müracaat eder,
bu usuü münafMir.
İBRAHİM BEY (İsparta) — Efendim, bu mün
feriden müracaat etmiyor. Usulü dairesinde Müdafaai Hukuk Heyeti inha ediyor ve bendeniz de o va
kit acizane Müdafaa] Hukuk Riyasetinde bulunmam
dolayısıyla teyit ederim. Ben bu meselede vicdan aza
bı duyuyorum. Bu zat gerçi yetmiş yaşında idi. Hiç
bir suretle kusur etmediği gibi bizzat bendenizle 1335
senesinde cepheye kadar gitmiş ve teftiş icra etmiş
tir. Encümen bunu reddetmiştir demiyorum. 180ı zat
ile borikte havale edildiği için belki zühul olmuştur.
Bunun hakkı kanunisidir. Bizzat 1335'den beri bîlâram Müdafaa! Hukuk azasıdır ve Kaza Encümeni
Reisidir. Bu mana bir azabı vicdanidir, heyeti âiyenize arz ediyorum. Onun için Paşa hazretlerinin bu
yurduğu gibi yeniden yapılmış bir teklif değildir, bu
gün reyi âlinize arz edilecek evrak meyanmda bulu
nuyor. Heyeti âh'ye ya kabul eder veya reddeder.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu zat ha
kikaten Müdaaafi Hukukda aza ise başka evsaf ara
maya lüzum yoktur. Bütün Müdafaai Hukuk azala
rına madalya verilmesi kanunu mahsus ieabMır.
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Paşam,
Müdafaai Hukukta aza ise kanunen madalya alacak
tır. Fakat bu (burada müzakere esnasında taayyün ede
mez. Buyurduğunuz gibi bu isme ait kararın tehiriyle
diğerlerinin kabulü zaruridir. Bu zata alt inhanın
Encümene havale edilmesi icaheder.
REİS — Efendini; Encümen retkîkat yapmak üze
re takrirle beraber bu ismi Encümene tevdi ediyoruz.
Diğerlerini reyinize arz ediyorum'. Kabul edenler el
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir.
5. — Urfa Mebusu Refet Beyin, ilk tahsilin mün
hasıran Türk mekteplerinde verilmesi hakkında (3/577)
numaralı teklifi kanunisi ve Maarif Encümeni mazba
tası
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REİS — Ruznameye alıyoruz.
REFET BEY (Urfa) — Mustacelen müzakerecini
tskSif ediyorum.
REİS — Tahriren teklif yapınız.
REFET BEY (Urfa) — Endimıen teklif etişür.
REİS — Evet efendini, Encümen mazbatası müs
taceliyet teklif ediyor. Müstaceliyetle müzakeresini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el IkaMırsın... Kabul olunmuştur.
6. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı demir
yolları idaresinin 1926 senesi bütçesi hakkında (1/951)
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası
RElS — Ruznameye ahyoruz.
7. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince Ankara'da
inşa edilecek hayrat ve akarat için bir milyon liranın
sarfına mezuniyet itası hakkında. (1/872) numaralı
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası.
REİS — Ruznameye alıyoruz.
8. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 sene
si bütçesi hakkında .(1/887) numaralı kanun lâyihası
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası.
REİS — Ruznameye ahyoruz.
9. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye kanunu
nun otuz ikinci maddesine bir fıkra tezyili hakkında.
1/940) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası.
REİS — Ruznameye ahyoruz.
10. — Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdüriyeti
Umumiyesinin 1926 senesi bütçesi hakkında. (1/929)
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası.
REİS — Ruznameye ahyoruz.
Takrirler

7. — Saruhan Mebusu Etem Beyin, ihraç edilen
halıların gümrük muamelâtı hakkında takriri.
REİS — Temenni mahiyetindedir. Başvekâlete,
2. — Gaziantep Mebusu Remzi Beyin, istiklâl
madalyası itası hakkındaki müddetin bir sene daha
temdidinin karar altına alınmasına dair takriri.
REİS — Okunacaktır ;
Riyaseti Celileye

İstiklâl madalyası ile takdir ve taltifleri icap eden
zevattan gayret ve fedakârlık itibarıyla temayüz et-
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miş buhınan birçokları tebeddülat ve tahavrülât do
layısıyla vakit ve zamaniyle inha edilememiş bulun
duğundan bunların mahrum edilmemesi için madalya
itası hakkındaki müddetin bir sene daha temdidinin
karar altına alınmasını arz ve teklif eylerim.
21 . 5 . 1926
Gaziantep
Ahmet Remzi
AHMET REMZt BEY (Gaziantep) — Arkadaş
lar, görüyoruz ki muhtelif cephelerde, muhtelif ve
fevkalâde hizmetler ifa etmiş bazı zevatın, sırf âmir
lerinin başka yerlere gitmiş olması veya teşekkülleri,
müdafaai hukuk teşekküllerinin bilâhere değişmesi
dolayısıyla inhaları yapılamamıştır. Meclisi Âli, hü
kümeti biran evvel inhalarını yapıp istiklâl madalya
sıyla taltif meselesinin nihayetini almaya sevk etmek
istemişti. Halbuki görüyoruz ki bu maksat hasıl olama
mıştır. Yoksa Meclisi Âli her ne kadar vakit zayi olursa
olsun muhtelif cephelerde çok fedakârlık ve hizmet
eden, çok ehemmiyetli hizmet ifa eyleyen zevatın
adetleri velev az dahi olsa bu kararla bunların mah
rum edilmesini tecviz etmez. Onun için takririmin
kabulünü rica ediyorum. (Kimse kalmamış sesleri)
Arkadaşlardan kimse kalmamış diye ifade edenlere
cevap olarak arz ediyorum ki bizim dairei intihabiyemizde vardır. Sonra şark vilâyetlerinde sırf arz etti
ğim esbap dolayısıyla inha edilememiş zevat vardır.
Sonradan doğrudan doğruya Meclise istida ederek
beni inha etmediler diye haklı olarak şikâyetler dahi
vardır. Bunlar Meclis tarafından Başvekâlete havale
edilmiş, Başvekâlet de mahallerine tetkiki için havale
etmiştir. Mahallerinden tetkik edilip.de gelinceye ka
dar zaman isteyecektir. Meclisi Âli bu gibi mesailde
zannedersem, memlekete hizmet edenlerin hukukunun
muhafazasını, taltifinin düşünülmesi tarafını tercih
buyuracaktır.
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu
hususta söz söylemek için bir kere bugünkü vaziyeti
öğrenmek lâzım geliyor. Daha bugünkü ruznamede
yapılan birtakım inhalar vardır. Acaba Müdafaai
Milliye hissettiğimiz gibi Meclisin son günleri içinde
bütün bu tetkikleri icra edilebilecek midir?
YUSUF BEY (Denizli) — İmkânı yoktur, daha
gelecekler vardır.
HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Tetkiki lâ
zım gelen inha var mıdır, yok mudur? Bendeniz Mu
hittin Beyefendinin - ki Müdafaai Milliye Encüme
ninde azadırlar - bitmiştir sözleri üzerine ilâve ede
cek mütalaalar olduğuna kaniim. Encümenin tetkik
etmekte olduğu birtakım inhalar vardır ve bumun tet— 429

C : 1

kiki benim fikrime göre bu içtima senesinin şu son
birkaç günü içinde hitam bulmayacaktır} Binaenaleyh
ikiye ayırmalıdır: Şimdiye kadar vaki olmuş müra
caatlar ve bu sene sonunda vâki olman muhtemel
müracaatlar. Bendeniz bir kere birinci l;ısmı için ya
ni şimdiye kadar vaki olmuş müracaatlar için mut
laka bu sene bir karar alınmasa bile, gelecek sene
behemahal müsait bir karar alınmasına taraftarım.
Diğer noktayı, Ahmet Remzi Bey arkadaşımızın söy
lediği gibi daha bir sene madalya vernjek cihetim,
Meclisi Âlinin takdiri halledecektir. Fakat bu tetkikatm bu sene bitmeyip de gelecek sene devam ede
ceğini ispat edecek bir vesikayı müsaadenizle arz
edeceğim. Bendeniz yakinen biliyorum iki Müdafaai
Milliye Encümeninin evrakı arasında şu satırlarla,
mevcut bir iki inha vardır. Okuyayım :
«Mumaileyh daha bidayeti teşkilâtta grupa dahil
olmuş, Sirkeci civarında yardım hanının orta katan
daki idarehanesinin iki -odasını sevkıyat merkezine
yakınlığı dolayısıyla grupun mütacel içtijnalanna tah
sis ve kurye vasitesiyle Anadoludan grup namına ge
len evrakı mUhimme ve gazeteleri kasasında muha
faza etmek suretiyle mevcudiyetini tehlikeye koymuş,
düveli itilafiyenin ve bilhassa İngilizlerin takibat ve
tarassudatı mtttemadiyesine rağmen gazeteleri dağıt
mak ve evrakı mühhnmeden bir kısmini mahallerine
isal etmek hususunda fedakârane çalışmış metin ve
cesur bir arkadaştır; binaenaleyh millî I mücadelenin
hattrai mükaddesesi olan istiklâl mada|yasiyle talti
fini arz ve teklif ederim» bu bir inhadnj.
Diğer bir inha : Bidayeti teşkilâtta grupa dahil
olan mumaileyh istihbarat ve propuganda vazaifini
ve kuriye vasiteyle Anadoludan geleni evrakı mU
himme ve mahremeyi mahallerine isal, İstanbul'un en
hücra köşelerine kadar Anadolu gazetelerini tevzi ve
tabiim ve kısmen esleha ve cephane sevkıyat ve nak
liyatına nezaret işleri ile iştigal etmiş metin ve
fedakâr bir arkadaştır. Binaenaleyh; MiHî Mücadele
nin bir mşamei mefhareti olan İstiklâl Madalyasiyle
taltifini arz ve teklif ederim. Bu yolda o zaman grup
kumandanlığı yapmış arkadaşlar tarafından verilmiş
inhalar vardır ki Encümen bunların tetkikatiyle iştigal
etmektedir ve bunları teyit etmek için methallerine su
al tevcih etmiştir. Bunların cevabı bir kstç gün içinde
gelmezse bittabi haklarındaki muamele bitirilemiyecekthv Önen için rica ederim. Meseleyi İkiye ayna
lım. Bir kısmı şmıdiye kadar vaki ohnuş müracaatlar
dır. Bfr bere bunların, bu seneyi içtimaiye zarfında
olmazsa bite gelecek seneyi içtimaiye zarfında behe
mahal intacı lâzımdır.

İ : 106

23 . 5 . 1926

Fakat diğer noktayı, - ki müddetin bir sene tem
didi ciheti - Meclisi Âlinin takdiri şüphesiz halleder.
MÜDAFAAİ MİLLÎYE ENCÜMENİ REİSİ ALİ
BEY (Afyonkarahisar) — Efendim; bir sene daha tem
didi hakkındaki teklif, zannederim nazarı dikkati âli
lerini celp etmiştir. Hakkı Tank Bey biraderimiz, derımeyan ettiği teklif ile, kendi kendini cerh etmiştir. Şim
diye kadar kanunun tamamen ahkâmına mutabık ola
rak birtakım inhalar vaki olmuş ve Müdafaa! Milliye
Encümeniniz de tetkik etmiştir ve kanaatlerini tespit
ederek Meclisi Âliye arz etmiştir. Son zamanlarda
maalesef öyle inhalar olmuştur ki gülmemek ve bu
madalyanın haiz okluğu kudret ve ehemmiyeti maneviyeyi tenkis etmiş olmamak mümkün değildir. Vaktiy
le Demirci Efenin aşçılığını yaptığından dolayı birisi
inha ediliyor. Diyor k i : «Ben Kuvayi Millayede De
mirci Efenin aşçılığını yaptım. Bana İstiklâl Madalyası
verin,» Bu ve buna mümasil namütenahi gülünecek in
halar gelmiştir. Sonra buyurdukları teklif, usulü dai
resinde değildir. Şu ve bu surette, şuradan ve buradan
ve bazı arkadaşlar tarafından da inhalar vaki olmakta
dır. Encümen son derece müşkül bir vaziyete düşmüş
tür. Buyurdukları inhalar, Erkânı Harbiye! Umumiye
tarafından vaktiyle tetkik edilmiştir. Malûmu âliniz,
Erkânı Harbiye! Umunıiyenin İstanbul'da teşkilâtı
vardı, o teşkilât, kimlerin neye lâyık olduğunu vaktiyle
tespit etmiş ve vermiş ve onlar terfi ve taltif edilmiş
lerdir. Buyurdukları gibi, şu ve bu suretle filân tara
fından hizmet etmiştir diye gönderileceklere madalya
verilecek olursa madalyanın katiyen ehemmiyeti kalmıyacaktır. Encümen namına arz ediyorum. Katiyen
müddetin böyle temdit edilmesine taraftar değiliz.
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; ben
deniz arz ettiğim inhaların kimin tarafından vaki oldu
ğunu söylememiştim. Okuduğum iki inha, Muğlalı
Miralay Mustafa Bey tarafından vaki olmuştur. Fil
vaki Müdafaai Milliye Encümeninde iptidaî bir tetkik
görmüştü. Fakat son muamele şudur: Elimdeki nu
mara mucibince bizzat Mustafa Beyden bu husus is
tilam edilmiştir. Müdafaai Milliye Vekâletine tebliğ
edilmiş ve kendisinden cevap beklenilmektedir. Musta
fa Beyin oturduğu yeri değiştirmesi hasabiyle bu ce
vabın gelmesi teehhür etmiştir. Bu, bendenizin vâkıf
olduğum bir misaldir. Pek mümkündür ki, buna ben
zer daha birtakım emsal vardır. Tetkikat için devam
etmek ihtiyacındadır. Bunun vakıi mutabık olduğunu
tetkik etmek bittabi bendenize ait değildir. Müdafaai
Milliye Encümeni şimdiye kadar inhaları tetkik et
miştir. Bundan sonra da tetkikatını icra edecek ve
kararım verecektir.
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Bunda şüpheye mahal yoktur, fakat arz ettiğim me
sele şudur: Bazı satırlarını okuduğum inhalar üzerine
muamele cereyan etmektedir. Bunları birkaç gün zar
fında karara raptetmek imkânı yoktur. Bu müracaatı
ikiye tefrik edelim. Evvel emirde böyle tetkikat icra
edilmekte olan muameleli işler varsa bunları bıraka
lım. Bunların intacına birkaç gün zarfında imkân hâ
sıl olmazsa Meclisi Âli selâbiyettardır, gelecek sene
bunları intaç edebilir.
Yeniden müracaat meselesine gelince: O başka
meseledir. Bendeniz bu hususta Meclisi Âlinin kara
rım vereceğini mükerreren arz ettim.
Remzi Beyefendinin teklifi, bir müracaat kapısı
açmak içindir. Bendenizin teyit ettiğim nokta; şimdi
ye kadar vaki olmuş olan müracaatların tetkikatı sebe
biyle ve Encümenin gösterdiği tetkikat lüzumu hase
biyle bu sene ikmali mümkün olmazsa bunların gele
cek sene behemahal ikmaline matuftur. Zannedersem
Encümen bu noktaya muarız olamaz. Çünkü; bizzat
Encümenin gösterdiği tahkikat lüzumu üzerine muha
bere cereyan etmektedir. Bunların bir kaç gün içinde
intacı kabil olmazsa bunun mazereti kime tevcih edil
mek lâzım gelir? Bunun takdiri müşkül olur. Bende
niz daha bir tanesini de okumadım. Bilhassa okumayışımın sebebi Encümenin tetkikatı hakkında küçücük
bir şüphe iras etmekten çekindiğim içindi. Yine böyle
bir şüpheye mahal olur diye söylemiyorum. Fakat tet
kikatı icra edilen evrakın ehemmiyetini arz ediyorum.
Ve bunun için bunları okumaya mecbur oluyorum :
«İstanbul'da mütareke senelerinde vazaifi milliye
ile iştigal ettiğim zamanlarda daha bidayette reisi bu
lunduğum grupun teşkilâtına dahil olarak Maçka esliha deposu ile Tophane ve Karaağaç ambarlarından
diğer rüfekası ile birlikte birçok silâh, makineli tüfek,
yedek namlı, top, milyonlarca piyade ve birçok top
mermisi ve mevakii muhtelifedeki eşya ambarlarından
binlerce eşya ve malzemei askeriyeyi aşırmak ve bun
ları vapur ve motorlarla Anadolu'ya sevk ve nakletmek
hususunda başıyle, camyie çalışan ve İngilizlerin ta
kibat ve tarassudatı mütemadiyede bulunmasına rağ
men katiyen korkmayarak harekâtı fedakâranesine de
vam eden İstanbul'da mukim tüccardan İlhami Beyin
ilh..,»
Efendiler; bildiğime göre bunun hakkında da tet
kikat ve tahkikat devam etmektedir. Bu muamele ne
ticelenmezse zannederim ki haklı olarak İstiklâl Ma
dalyasına istihkak kesbedenlerin İsimleri unutulmuş,
kalmış olacaktır. Bu adamlar hakkında daha birtakım
arkadaşları işhat etmek mümkündür. Onun için rica
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ederim, şimdiye kadar vaki olmuş müracaatların elyevm mevkii muamele ve tetkikte bulunanlarını kati
olarak bu sene bitiremezsek gelecek sene bitirmeliyiz
ve bunun için icap eden salâhiyeti, Encümene verme
liyiz. Ondan sonra yeni müracaat kapısı açmak mese
lesi büsbütün ayn bir meseledir. Onu Meclisi- Âtinin
reyi halleder.
MÜDAFAA! MİLLÎYE ENCÜMENİ R E M
ALt BEY
(Afyonkarahisar) — Efendim, Encü
men bu zevat hakkında kanaatini izhar etmiştir. Fa
kat vaki olan şu ve bu teklifler üzerine Erkânı
Harbîye! Umumiye «son zamana kadar yani İstan
bul'un istihlâsına kadar bulundurduğu resmi bir he
yeti var idi» onların inhasına itibar etmektedir. Bu,
defaat ile vaki olan muameleden Encümence anla
şılmıştı. Binaenaleyh bunun menfi bir netice verece
ğini, Encümen Şimdiden söyleyebilir.
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Muhte
rem arkadaşlar; Müdafaai Milliye Encümeni Reisi
'beyefendi Encümene gelen inha evraklarını tetkik et
tiklerini ve inhaların gittikçe istiklâl madalyasiyle tal
tifleri münasip olmayacak eşhasa da teşmil edilmek
te olduğunu ve bu inhaların diğer istiklâl madalya
larının kıymetini tenzil edecek bir şekle doğru gitti
ğini ifade ettiler. Bendeniz, bu ifadeye tamamen iş
tirak ediyorum. Encümen tetkikatını hakkîyle yap
mıştır ve kararlarını vermiştir. Kararını vermediği
inhalar hakkında da tetkikatını yapacaktır. Bu tabiatiyle kendisinin yapacağı bir vazifedir. Bendenizin
arzum, bilhassa şudur. Takririmde de bundan bah
settim, henüz inha edilmemiş fakat hizmeti fevka
lâde olan zevat vardır. Bunların yokluğunu, şüphe
siz Encümen dahi tayin buyuramaz. Bu takdirde
inha edilmemiş olanların inha edilerek taltifleri için
bu kapıyı Heyeti Afiniz kapamasın, istirhamım bun
dan ibarettir, Heyeti Âliyeniz bundan evvel ver
diği kararda inhaların biran evvel yapılarak bu me
şelerim ikmal edilmesini istihdaf etmişti. Fakat arz
ettiğim, asbatb ve tahavvüîat dolayisiyle bu inhalar
tamamen yapılmamıştır. Tamamen inhalar yapılmış
tır. İnhası icap ettiği hakle unutulmuş kimseler yok-'
tur diye bizi ikna edecek ifadeye rast gelirse tabiî,
bendeniz de teklifimden sarfınazar ederim. Teklifim,
9ıiç bir şahsi teşebbüse, hiç bir şahsi alâkaya ma
tuf değildir. Bendeniz bizzat dairei intihabryemden
haber aidim, henüz inha edilmemişler vardır. Mü
dafaai Milliye Encümeni ancak kendisine gelen ve
tetkikine mevzu olan inhaları tetkik edecektir, ken
disine gelmeyen evrakı tetkik edemiyecektir. Bil
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hassa istirhamım bu cihetten ehemmiyetlidir, kabulü
nü rica ederim.
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir, Remzi Beyin takririnin reye
vaziyle ruznamei müzakerata geçiimesi|ii teklif ede
rim.
Ordu
Hamdi
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir, ruznameye geçilmesini teklif
ederim.
Denizli
Mazhar Müfit
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok)| — Efendim,
zannedersem bu münakaşaya mahal yoktur, bunun
için daha müddet vardır. Meclisi Âlinin! son kararla
rım okuyorum, (mücadelei milliye esnasında hizmet
lerinden dolayı halen istiklâl madalyasına müstahak
olanların bir an evvel, icrayı taltifleriyle buna müte
allik müracaat ve muamelâtın hitama erdirilmesi için
istiklâl madaryasiyle taltife dair inhaların ancak se
ne! içtimâiye (müddet demiyor) gayesine kadar şa
yanı kabul olmasına 21.4.1341 tarihli içtimain bi
rinci celsesinde karar verilmiştir) senei içtimaiye;
teşrinisaniden teşrinisaniye kadardır, j binaenaleyh
önümüzdeki teşrinisaniye kadar bu kararın müddeti
vardır.
MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMEjSl MAZBA
TA MUHARRİRİ İBRAHİM BEY j (Kocaeli) —
İstiklâl madalyalarına alt evrakı inhaJyenin ne su
retle tetkik edildiğini, dermeyan ettikleri mütalaata
binaen mümkün olduğu kadar hulasaten arz etmek
isterim. Heyeti celileyi şu hususta temin etmek iste
rim ki, milli mücadele dediğimiz azim j badirede va
tanın istiklalini muhafaza uğrunda, mailen ve bede
nen ve fikren ibrazı hamiyet eden zevatın adedi
yüz binlere baliğ olduğu halde, müdafaai hukuk teş
kilâtına dahil olanlara bilâ kayıt ve şart verilen ma
dalyaların adedi şimdiye kadar (5 500) içerisindedir.
Binaenaleyh Encümenin hiç bir vakit madalyayı ib
zal etmemiştir. Erbabı hamiyetin yetimiyle verilen
madalyanın miktarını nisbet edecek olursak, yüze
'bir isabet etmez.
İkincisi, efendiler Heyeti Celileniz j geçen sene Süleyman Sim Bey arkadaşımızın okuduğu - bir
kararı ita buyurmuştur. Bu karar mucibince, bu
senei içtimaiyenin hitamından sonra istiklâl madal
yalarına ait evrakın tetkikine Encümen salahiyettar _
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değildir. Bu hususta Heyeti CeMtenlz ya buna tama
men makûs bir karar ittihaz edecektir veyahut Hak
kı Tank Bey biraderimizin teklifleri veçhile Encü
mence münderecatlan gayrı kâfi ve tetkike lüzum
görülen evrakı intaç etmek üzere münhasıran bir isrtisnaiyet bahşedecektir. Malumu âlimiz, İstanbul teş
kilâtı miHiyesi muhtelif unvan altında, muhtelif şe
killer arz eder. Müdafaa! Milliye gurubu vatan gu
rubu ve karakol gibi bütün bu ayrı teşekküllerin he
yeti umumiyesi bir maksada matuf olmakla beraber
heyeti umumiyesi, Erkânı Harbiyei Umumiye tara
fından idare edilmekte idi. Binaenaleyh bu teşekkül
lere dahil olanların fevkalâde mahiyeti haiz olan
hizmetleri ve gayretleri Erkânı Harbiyei Umumiyece tescil edilirdi. Erkânı Harbiyei Umumiyenin bun
dan iki ay evvel bize gönderdiği defterle İstanbul
teşkilâtı milliyesinde fevkalâde hizmet eden zevatı
37 olarak göstermiştir ve buna Erkânı Harbiyel
Umumiye Reisi paşa hazretleri vazı imza etmişlerdir.
Encümen Erkânı Harbiye Umumiyenin doğrudan
doğruya hizmeti üzerine vaki olan bu takdirini hüs
nü telakki ederek heyeti umumiyesini kabul ve He
yeti Cetilenize sevk etti, heyeti umumiyesi istiklâl
madaîyaiariyle taltif edilmişlerdir. 37 zatın haricinde
daha şu veya bu kumandan tarafından inha edilmiş
bir çok zevat vardır ve hakikaten Hakkı Tarık Bey
arkadaşımızın okuduğu gibi münderecatı calibi dik
kattir. Fakat Erkânı Harbiyei Umumiyenin neticei
kanatı şudur ki; gönderdiği defter haricinde kalan
zevatın hizmetleri aleladedir, belki bunların hizmet
leri birinci derecedeki hizmetlere müzahir olmuş va
ziyettedir. Binaenaleyh bunların istiklâl madaryasiyle taltiflerine taraftar değilim. Meclisçe yeniden ih
das edilecek cumhuriyet veya harf» nişaniyle bun
ların taltifleri muvafık olur, diyor. Encümenimiz
salahiyettar olan Erkânı Harbiyei Umumiyeden al
dığı bu malumat karşısında bittabi mahiyetleri müsbet olsa bile, Encümence bu süratle tahkikata lüzum
görülen evrak adedi yüz veya beş yüz içindedir. Me
selâ, şu veya bu kazanın teşekkülü millisine nihayet
5 - 10 zatın dahil olabilmesi iktiza ederken o mev
kide 30 - 35 kişi müdafaai hukuk azası olmak üze
re gösterilmiştir. Beyefendiler bilirsiniz ki, nüfusu
kesif olan vilâyetlerde bile, bilfarz İzmirde bu mü
dafaai hukukçuların adedi düzüneyi tecavüz etme
mek lâzım gelir. Encümen bittabi 35 kişinin bir te
şekkülü milliye dahil bulunmasını müstebat gördü
ve hükümeti mahalîiyeden mütemmim malumat ta
lep etmiştir. Bu suretle yüz yüz beşteen ibarttir.
Heyeti Celiknaz (bu hususta bir kanar ısdar buyura-i
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cak olursa, tetisnaen maibaat muamelelerimin ikmal
hakkında İtayı karar buıyurursa, 5500 de kalmaz. 25
binde dahi ifâahirüSomür bu İstiklâl madalyası ile
iştigal etmesi zarureti hasıl ohu%
NECİP BEY (Mardin) — Erzurum kongresine iş
tirak edenler hakkında ise yapıldı.
İBRAHİM ıBEY (Kocaeli) — Arz edeyim, malu
mu âlimiz elimizde iki kanon vardır^
Her İki kamumda müdafaai hukuka dahil olan re
is ve azalara madalya verilmesi mevzubahis edilmiş^
tir. Bunun hariçiimde Erzurum, Sivas, Balıkesir kong
relerinle iştkak eden azaya biner madalya hakkı tes
pit edilmeımıiştfo*, Emdimemftılizce müdafaai hukukçu
lara verildiği gibi Erzurum kongresine iştirak eden
lere istiklâl madalyası bJtar'MiteVla verilmek lâzım
gelr, gibi bin indî içtihat cJheıtJmü görür. Heyeti Oelileniz bu hususta sarahaten İhsası ney etnıelidıir.
Yoksa* kongreye iştirak, madalyayı ahmak hakkini
iktisap edemez. Encümeminliızim kanaati (bu merkez
dedir
MÜDAFAAİ MÎLIİYE VEKİLİ RECEP BEY
(Kütahya) — Reis paşa haızoietleriîı, bu kongre mesele-'
«ai hakkımda malumat vermıek istenim.
Efendim, İstiklâl madalyalarının verilmesi müdde
timin uzatılması meselesi mevzubahis Okulken Erzu
rum Kongresinle iltihak elden zevata İstiklâl madalya
sı verilip verilmediği Soruldu, riiıfekayı tenvir etmek
İstiyorum. Heyeti muhteremin yahut bir arkadaşımı-'
zın temıenii takriri maihîyeıîılmde Veyahut bir encüme
nin mazbatası mıaibiıyetfimde - şimdi hatırlayamıyorum her halde heyeti muhteremeden vekâlete gelmiş bir
temenni vardır, kanunun mıeıtniînıde zikredilımıiş olma
masına rağmen en fiili mebde olan bu üç kongreye
(iştirak eden zevatın İstiklâl mıadaüyasııylle taltifi Hizumunu matlıktır. Bunun üzerine vekâlet bu üç kongren
ye iştirak eden zevalin isimleri dosyalarından çıkan
nlarak tespitimi selahiye ttar Olan mafkamata yazdı.
Bunlardan « hatırladığıma göre - yalnız Balıkesir ve
yahut Sivas Kongresine iştirak edem zevatın islimleri
geldi. Diğer iki kongreye ait malumat bu güme kadar
gelmedi
Bir Mebus — Dahiliye Vekaletine gelmiştir.
MÜDAFAA! MİLIJYE VEKİU RECEP BEY
(Devamla) — BMm Vekâlete gelmedi efendim. Hatta
vekâletçe Başvekâlete ve Baişvekâletten Heyeti Cellemiz Riyasetinle yazılan bir tezkerede bu üç kongreye
iştflrak eden zevatım yalnız bMsine aılt olanları tespit
edilebildi/. Diğer ikicinden cevap gelmediği için ıtes-
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ıpSî oSamalmıaıİB. Geflsüek ısiemı^yıe kadar boımöair hföfckraiH
ıdaki DeıtyoSıtıaı mısMuz fcataiaı baBsikmldıa bâr teztoe
yazdıkdı. Bu tezkere zannediyorum Müdafaai Milli
ye Enıcümtfnıloıiieilir vfijalhıal Meclis RiymallîndedOr.,
Şu anda te&Ok edeonısüan. Malaınııat laflamak bu nıaiktfayı arz eıityorum.
REİS.— Ef emlim; miüza&ereyi kâfi giöeıeınBeır füiIfien ıcl ka^Iuısuı,. Kâfiî giöCTîMyc'nfler lüilfen el flcaöiıırsım.. Kâfi giöıiüCımiöşlüa'.
Riyaseti] ı'CeiIIaye'
İstiklâl miadaiyaısı hakkımda tevdi «ofüıumuıp tefkükıait
icrası ısebdbÇyîle bemiSiz mıeirkDi mıuamtcösıle ibuftulman inn
fıa3aır 140 numaı'alı kanarûimıız muiriübĞmce gataık iıçtl'ma samasi içindi in'taıç oSuaılaMjr. Bu dlıhe'iln MscÖJii
Âlîce tasvip ve kabulünü itina eiiccûm.
Giresun
Hakkı Tarcül
:

Riyaseti Celileye
Şimdi kürsüden okuduğum karar sarihtir» 23 Ni
san 1341 tarihinde verilmiş olan mezkûr kararda ge
lecek senei içtimaiye intihasına kadar İstiklâl Madalyasiyle inha kabul edilmiştir. Kararda müddeti içtima
denmiştir. Senei içtimaiye diye tasrih olunmuştur.
Meclisin senei içtimaiyesi ise karar 1341 Nisanında ve
rilmekle beraber 1342 T 1926 Teşrinisanisi iptidasına
kadardır. Binaenaleyh gelecek Teşrinievvel nihayetine kadar bu baptaki inhaların kabul edilmesi muva
fıktır bu suretle reye vazını teklif ederim.
Yozgat
Süleyman Sırrı
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, Re
cep Beyefendinin izahatından, İbrahim Beyefendinin
mutavaatından sonra söyleyecek söz kalmamış olduğu
na kaniim. Hususiyle Süleyman Sırrı Beyefendinin
okuduğu karar metni gayet sarihtir. Bu senei içtimai
ye içinde inha şayanı kabuldür diye zaten Meclisi Âli
nin bir kararı mesbuktur. Demek ki bu senei içtimaiye
zarfında inha yapılabilir ve bunun bu senei içtimaiye
içinde mutlaka tetkik ve intaç olunacağına dair bir ka
rar yoktur. Binaenaleyh karardan; gelecek senei içti
maiye içinde de tetkik ve intaç olunabilir manasını
istinbat etmek mümkündür. Esasen İbrahim Beyefen
di noktai nazarıma iştirak ettikler için kendi hesabıma
söyleyecek ıbir söz yoktur. Takririmin kabulünü ri
ca ediyorum.
REİS — Efendim; Encümen Hakkı Tarık Beyin
takririne iştirak mi ediyor?
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim; haklarında
tetkikat icra olunacak evraka münhasır olmak üzere

C : 1

Heyeti Cehle bir karar verecek olursa... I
MUHTAR BEY (Trabzon) — Paşa Hazretleri mü
saade buyurunuz. Süleyman Sırrı Bey mevcut «bir ka
rarımızın tefsirini istiyor. Teşrinievvel nihayetine ka
dar mı karar verilir, yoksa o vakte kadar inha caiz
olunca bu gelecek sene içinde de bir karara rapt olu
nabilir mi? Süleyman Sim Bey bir karalın metnini
okudu. Onun için bendemiz takrir verdim )fci evvelemir
de bunu halletmek lâzım gelir.
REİS — Efendim, ben buna Encümen iştirak edi
yor mu diye sordum.
I
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendin^ Hakkı Ta
rık Beyin takririne iştirak ederiz.
REİS — Efendim, Encümene gelmemiş olan ini
balar da Hakkı Tarık Beyin bu takririnde mevzuba
histir. O halde Encümenin demek istediği şudur: Şim
diye kadar Encümene gelmiş olan inhalar intaç olun
sun. Henüz Encümene gelmemiş olanlar yoktur. Değil
mi efendim?
|
VEHBE BEY (Karesi) — Efendim; usulen evvelâ
Renizi Beyin takriri reye konmak lâzımdır. Bu en yeni
şekildir.
REİS — Efendim; bu ret edilirse he* şey âlahaîihi kalır ve evvelki kararın hükmü cari demektir.
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim* Meclisi ÂB bu
nu reddederse Encümen bu karar mucibince hareket
eder.
FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim, Süleyman Sim
Beyin okuduğu bu karar inhayı takyit eder, yoksa ka
rarı değil... Şimdi bu karara muhalif bir; karar ittiha
zına mahal yoktur.
REİS — Efendim; Meclisi Âlinin verdiği kararı
Remzi Bey takririne göre, şöyle anlamıştır: Bu senei
içtimaiye nihayet bulunca müddet bitmiştir. Bundan
sonraki Mecliste bu gibi şeyler mevzuubâihis olmaya
cak. Remzi Beyin takriri budur.
j
REMZİ BEY (Gaziantep) — Efenden, bendeniz
takririmle Meclisin...
REİS — Başka bir şey mâ anlıyorsun|uz efendim?
REMZİ BEY (Gaziantep) — Anladığım budur
efendim.
|
REİS —Efendim, Süleyman Sim Bey başka tür
lü anlıyor. Süleyman Sim Bey diyor ki; i Teşrinievvel
nihayetine kadar inha olunabilir. O vakte kadar inha
biter. Fakat Meclisi Âli Teşrinievvel nlhajyetine kadar
vuku bulmuş inhaları öbür sene zarfında da intaç ede
bilir. Şimdi Meclisi Âlinin de fikri Süleyman Sim
Beyin anladığı gibi ise Renizi Beyin takriri ve diğer
takrirler mevzubahis olamaz. Eğer Meclisi Âli bu fi-
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kirde değilse o vakit diğer takrirleri de reyinize arz
ederim.! Evvelâ Süleyman Sırrı Beyin takririni reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen elerini kaldırsın... Ka

€
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bul olunmuştur. O halde Teşrinievvel nihayetine ka
dar inha olunabilir. Meclis bu inhaları her zaman tet
kik ve karar ittihazına salâhiyettardır.
Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz efendim.

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
1. — 1926 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu Lâ
yihası (1/734) ve Muvazenei Maliye Encümeni Maz
batası. ;
•
REf S —r- Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının
sekizinci maddesinde kalmıştık. Oradan müzakereye
devam ediyoruz.
Masarif
Sekizinci Madde — Hidematı vataniye tertibinden
elyevm maaş almakta olan zevat işbu kanuna merbut
(S) işaretli cetvelde esamisi muharrer olanlardan iba
rettir. Bunun haricinde maaş tahsisi mutlaka bir kanu
na müstenit'olmak lâzım gelir.
MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arkadaş
lar, Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir Beyle Kırşehir
Mebusu Ali Rıza Bey hakkında hidematı vataniyeden
maaş tahsisi için bir, teklifi kanunimiz vardır. Bunla
rın isimleri ait olduğu (S) cetvelinde yoktur. Teklifi
miz ne oldu?'Bu zevatın fazileti ahlâkiyeleri ve hizmeti
vataniyeleri hakkında söz söylemeyi zait addediyorum.
Bunların ailelerinin ihtiyacına gelince; her ikisinin de
birer evden başka bir şeyi olmadığı ve Ali Rıza Beyin
biraderinin bir bağhanesi olup bunun da dokuz yüz
lira borcu bulunduğu ve her iki ailenin muhtacı mua
venet olduğu bitahkik anlaşılacağı gibi bendeniz de
şahadet ederim. Bunların hukukunun muhafaza edil
mesini ika ediyorum. Ne yapıldı işi Encümenin izahat
vermesini istiyorum.
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, yalnız cet
vele esami derci sureliyle hidematı vataniye tertibin
den maaş itası usulünü Encümen terviç etmemekte
dir. Mutlaka bir kanunu mahsusa müstenit ve Meclisi
Âlinin izharı rey etmiş olması muvafık olacağı kana
atinde bulunan Encümeniniz cetvelde esamisi münderiç bütün hidematı vataniye maaş ashabı için bu usulü
takip etmiştir. Binaenaleyh Kastamonu Mebusu mutereminin mütalâaları bu noktai nazardan varit değil
dir. Esasen teklif Encümenimizde' tetkik olunmaktadır.
Ümit ediyoruz ki bir kaç gün sonra diğer takrirlerle
intaç edilerek reyi âlinize arz edeceğiz.
MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Efendim,
ailelerinin ihtiyacı vardır. Bunun için biran evvel in
tacını rica ederim.

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, takrir verdik,
Encümende kaldı. Sual sorduk, maddesi gelince cevap
verilir dediler. Şimdi maddesi geldi, soracağız. İzah
edelim de tekrar edilip durmasın... Geçen sene Meclisi
Âli merhum Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendinin aile
siyle mahdumuna maaş tahis etti. Küçük mahdumu
henüz tahsilde. İstanbul Defterdarı «Sen yirmi yaşını
ikmal etmişsin» diye maaşını kesiyor. Esasen hidematı
vataniye tertibi diye verilen maaş bunların eytam ve
eranıil diye evvelce aldıkları maaştan dundur. Mâhaza
Ekincisine razı olduk. Hidematı vataniyedendir dîye
mahdumunun beş lira maaşı vardı ve kendisi Mektebi
Hukuktadır. Şimdi o maaş da kesiliyor. Bendeniz ev
velce bir takrir Terdim. Encümene gitti kaldı. Şimdi
rica ederim Maliye Vekili Beyefendiden, ya bu cetve
lin kenarında dermeyan buyursunlar, yahut kürsüden
ifade buyursunlar ki kanunda bunun itasını men eder
bir madde yoktur ve tahsisi anında yirmi yaşını geç
mişti. Gayet sarihtir ki buna verilmek lâzım gelir. Bu
nu Vekil Beyden rica ediyorum.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
lEfendıim, Şeyhülislâmı esbak merhum Musa Kâzım
Efendinin mahdumuna ve ailesi efradına hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsis eden kanunun ibaresi
ımaaiteessüp elimde olmadığı için hukukî bir vaziyette
meseleyi tahlil edemiyorum. Yalnız, buna maaş tahsis
edilirken, maaş tahsis eden kanun mahdumuna yirmi
yaşını ikmal ettiği halde Mdematı vataniye tertibinden
maaş tertip etmiş ise, ikmali tahsiline değin kaydı var
dır; yahut kaydı hayat şartı vardır. Buna da ahkâmı
umumiyeye göre hidematı vataniye tertibinden nasıl
maaş (verilirse o veçhile verilmiştir.
Gerek eytam ve eramil maaşı olsun, gerek hiidem&tı vataniye tertibi maaşı olsun, kanunu mahsusunda
hilâfına ahkâm olmayınca yirmi yaşını ikmal eden zükûrdan katı maaş lâzım gelir. Yoksa eytam ve eramil
maaşı yirmiden sonra devam eder diye bir hüküm yok
ta. ahsilin nihayetine kadar verilmesi; ahkâmı istinaiyedir. Binaenaleyh ahkâmı istinaiye kaydı bu kanımda
varsa onunla amel ederiz. Musa Kâzım Efendi merhunran efradı ailesine maaş tahsis eden Kanunda ahkâ-
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mı İEtinaiye varsa onunla amel ederiz. Kesilmesi doğru
değildir. Yoksa, taba olarak defterdarlık maaşı kese
cektir. Meclisi Âli merhumun küçük mahdumunun
hidematı vataniye tertibinden almakta olduğu maaşın
tahsilini ikmal edinceye kadar devamı tediyesini arzu
buyururca refiki muhteremimiz, tekM versinlîer Heyeti
Celileniz kabul eder, mucibince amel ederiz. Fakat,
şunu arz edeyim ki ikmaü tahsil edinceye kadar me' selesi gayet lastikli bir kelimedir. (Utlubulilme mıinelmehdi ilellahd). '(Handeler) ölünceye kadar insan tah
sildedir ve ölünceye kadar da tahsilde bulunabilir, bir
vaziyet var. Ölünceye kadar maaşı kesilmemek için
Darüîfinundan kaydı sildirmemek kâfidir. Binaenaleyh
(tahsilini ikmal edinceye kadar maaş tahsisi) veçhini
bendeniz anlayamam. İkmali tahsilin bir haddi, gayesi
yoktur ki insan beyaz sakallı olur Darülfinunda talebe
diye kaydı vardır. Binaenaleyh merhumun evlâdına
Meclisi Âli takdir ederek hidematı vataniye şeklinde
maaş vermiştir. Maaşın devamı tediyesinde bendeni
zin bir itirazım yoktur. Heyeti Celileniz takdirine muhavvel ıbir keyfiyettir. Lütfen Vehbi Bey arkadaşımız
tekliflerini tespit etsinler, Heyeti Celileniz karar ve
rir, ahkâmını tatbik edelim. Başka bir şey arz edemem.
O kanunun ahkâmı hilâfında idareten harekete imkân
yoktur.
VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, mezara kadar
maaş tahsisini talep etmedim ve bundan evvel de bu
yurdukları bütün mehaziri düşünerek bir takrir tak
dim ettim. Bendeniz takririmde tahsili âlisini ikmal
edünceye kadar dedim» Bu takririm arz ettiğim gibi iki
ay evvel ruznameye girdi ve Muvazenei Maliye Encü
menine gitti.
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Ve oradansda mezaramı
gtil?.
VEHBİ BEY (Karesi) — Ve oradan da mezara git
ti. Şunıli bendeniz miaıiJieyi buradarçlkııiyiO'i'irıın.Bu bir
cclveûdılr (merbut cetvelle esaimlai ımuhaner yirmıi Ibeş
zata göstelflan ımıilktarda hideimlaliı valianı'ye teriiblnd'cn
masş talhsis ed'iUmlşUûr. İşlbu zevaıtın syrsca tek'aıüıl; veya
cyiaım ve eramil maaşları varlsa o kat olunur) !k;i ban
larım eytam ve eranutU anaisşları vardı ve bundaın faz'la
idi, o kes'îdil i(tahsils edilbn (hûdeımatı vaîanı.tye maısşaüı
kız ve- edkek çoculkÜara yirmıi yöşjınıa kadar verlıîr. İşbu
kanun ımucllbimce tahısilis edüHeın maaş&ta karşıL'k 'oSmalk
üzere 1341 moıhassesait kadrosunun filanca fasona şu
!kö*ar kuruş vşz edilmiştir..* Eahe) Esasen o kamum cılklı
ğı zaman o yirmi yaşına girmişlı' bu, bir teülkikat zuüülili
cıUmuş'tu. Buraıya, tsıkjiîJni, ükmaî edilinceye kaı.isr, kay
dının kenarına koranıiası Sazım gelirken Ikonullmamışiır.
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Bu kaydın konulması için bendeniz vaktiyle tahrir
verdim ve bu cetvelin kenarına bu kayam konulmae:nı 'l'JIdİlf eiıi'm. O teklif de Encümende! duruyor.
IMÜKERREM BEY (İsparta) — JBu teklimiz
maıddei kanumiyemidir?
VEHBİ BEY (Karesi) — Bu bir cei^eldûr. Bende
nizin teklifim cetvele böyle bir kaydın ilâvesi haüdkınddlii. Burada vanüır, yirmi beş kişÜdir. j
MAZHAR MÜFİT BEY- (Deniızli) j — EfemdSm,
Vehbi Bey biraderimizin beyanatımdan anlaşılıyor)
ki, Muisa Kâzım Efendıi merhumun ımaıhduımu için
tafsilinin ılkmaüne kadar veyahut kaıydı| hayat şaıtiyle mmş a'Jaıcalktır, dtfye bir kayıt oümadığı içindir kî
Velhlbi Beyefendi] ıtshsiıMnıJn devaım* müddetince maaş
•ilielji lıui;usuında takrir verlırıTslir. Şu haîüje talkrir Mec
lisi Âlice kabul edilmedikçe (heyeti atyemiaıln tatıvib'ıi'e ükıüraa etenedikçe Maliye Veikâüetin^ia maaşı kat
etmesi zaruırldliir.
. .
|
'
VEHBİ BEY (Karesi) — Ondan bahsettik, hila
fında bir şey dieımedlk efendim.
MAZHAR MÜFİT BEY (Denfc3i)j — Beyefendlatın teklifleri reye konur. (Encümendedir sesîei'l)
Sonra bir şeyi ımüsaaldemizle tasihih etmek isteriım. Ma
liye Vekili (Beyefendi buyurdular ki Daıülfinünda ka
yıtlan bulunması kâfidir. Buyurdukları |gjbi değildir.
Zannetmiem İki (böyle o'sun. Ve zannedersem maklî^t"îan böyüe değiMir. Darülfinunda bugün İnzibait var
dır devam şarttır. Damliflmüma devam | eleyenlerin
öeîcıbat orada isimleri! mıulkıayyet buluınnıaz. Ve zamme
derJm kii Hasan Beyefendi de o manayı jkazideimlş&rdir.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
O kayıt yemi vazedilldi, yenâ vaizettlk, yteni...
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(tamir) — MaL'ye VekiS Haısan Beyefendi biraderi
mizin noiktayi nazarları doğrudan doğruya devamın
mecburi olmadığı halkkında değildir. Ejskfden olan
um% Darülfünuna bir takibe kaydohindujmıu uzun za
man devam etmez ve imtihana gireıdi. JFakat Darülfünuna yeni teşkilâtı ile devam mecburiyeti vazo!umnîiKşluî'. Bu itübarDa Daıülfinünda uzun zaımam mu
kayyet *a!eibe buîunaımaz. T&ibüi orada Id'evîetim imtizrimı ve inzibatı hâkUm oîmahdır. Bu hususta lâzım
göîen şey yapılmıştır.
REİS — Maıdide iıakkımda â'6z isieye^ı varımı (ha
yır S2iskri) Maddeyi kabul ledienSer lüifemj el kaolinisin...
Kdbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir.' .
!
VEHBİ BEY (Karesi) — Encümen (ne diyor?
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REİS — Asıl o kanunu tadil ettirealksiRİz, fıkra
ilâve ettireceksiniz.
Dokuzuncu Madde —• Müdalfaai M'üjîye, îımaiâti 'Harbîye ve Bahriye dakelerinin 1926 senesine a l
kad^oilan kemafıssabîk aynıca tasdik edülaııdk üzere
dJğir devaâûı 1341 sıenei nıaDJyeiSi bütçelerime m'crbuî kairoîarı ile işhu kadroların hazı aksamının tadilen veya bullara ilâveten 742 ve 757 numaralı 15 ve 27
Şufci 1926 tarihü kamınSarla kalbul olunan kadılar,
merbut (C) işaretli cetveldeki tebeddülat veçhile
1926 senesinde de meridir. (1)
REİS — Müiaiaa var 'mı efendim?
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendiım, (C) cetveli
nin esnayı İtabında bazı 'baltalar vukua geLmişiir. Mü'SEadenizie ıbu İhataları taslhilh eıtoek üzere arz ediyo
rum. Maliye- bütçesinin dlöıdünıcü sayfasında tahak
kuk şuıbs aiîlüdiiîleri (15) aıdıaî göateriSmiştir. (27) adet
€'jsc£&te. Yine tahakkuk sulbe müdürleri (5Cı) adet
gösıteı^jnnşiir,' '(80) 'adet olacaktır. Yedinci sayfada
rüsumıdt bütçesinin sion satırlarında gümrük kavanin
maz'imin'e ait oflan ücret (30) lira gösterilmiştir, (36)
Lira ©üacak'ter. Ifeuilü hesap muallimi (201) lira gösiîeriimofş, (24) Q>a, .felu&iiîc muallimi (20) Ura gösterilmiş
(24) ?'ra 'olacafehr. Sekizinci sayfanın başımda tarife
jımîaüimli (2ı?) lira gösıteriümişıîıir. (24) lira olacaktır.
Kimya mus'imi (10) lika gasıterilmıişilir, (12) lira ola
caktır. Onuncu sayfada Tapu Müdüriyetti Uenumıiye
kadrocnıınun nahiye topu mamurlarına «Ot olan lusıım»dia da rakamiar 'oynamsşlısr. (50) ve (8) diye gösterilen
rakamlaıdsıı (8) -rakamı maaş, (50) rakamı adelt ola
caktır.
Yiıımil teşiaci sayfada» Sııhlhiye Ve Muaveneti İçtiiEDİye Vckâl&îi kadrocunda (Anadiailii Niiıaırcaıe haıstahaneleri) unvanı (Anadloiu ve Ankara Numune has
taneleri) unvanına <tt!bdıi! o"iımacaktır. Yine o> kuşumda
başhemşirelere- ait <oiaıa (5) adedi, (120) liradan (1)
ıtane olarak, (4) tanesi die (110) iira gösterilecektir.
Ceilveİiii »on kısmım fcşGu'l elden Harita Müdüriyetti
Uımumliy-esıi unvanına ufsüs, bir âlâ ve yapmak lâzım
geliyor. Geçen. £ei*eki kadrosunda mevcut o'lmak iliıiifoariyle bumun .'ilâvesini Encümenimiz zaruri addetti.
(kadrodaki ımünhaîaita maaş: ve taıbrftepjîı fevkalâdesi
yekferanu tecavüz ©tmemtk ve aym fasıllardan veriîınsk üzere hariçten ücr'el'i makıîua ilie nneımur aliıniaıblîi'r.) aynı bütçede efrada art olan kısmı, (550) adet
gösterilmiştir. Onar kuruştan bunun müfredatının
(1) Maliye Vekâleti tarafından neşrolunan 1926
Bütçesine bakınız— 436
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iraeizii lâzım gediyor. Müfredatı şunlardır. Başçavuş
(3) adet maaşı (30), çavuş (10ı) adtot maaşı (20), onibaşı (30) adet maaşı (15), (35) ısanaUkâr efrali (249) silahlı aıfrst (223), silahsız efrat maaşîarı (beşer) kuruşiur.
Kadı onun nihayetine 2 mayıs 1341 tarihli kanunun
yedinci maddesi ımuc'.lbince yevmiye heâaibiyJe verifccefe; 'tazminatın kadroya da Eâves'i ve kadroda ixaesî lâzım geSdlğiindeni şu surece yevmi'ıye kaıdırlocıuın.un
İiâves'ni Encümeniniz teikiüfe mecbur oünrıuşlur. (1)
Müdürü Umumi yevmiye (7) Ilıa, (4) müdür yevmiye
(4,5) Eiia, (28) posta kumandanı yevmiye (3,5) lira (35)
birinci sınıf memur yevmiye 3 lira, (11) ilkine] sınıf yıeivımiye (2,5) Eiraı 26 üçüncü sınıf memur yevmiye^ (2)
ika müuiaBıazat oiîarak (i§lbu tosminaıt fiilen arazi üzeı-iîide çalışılan günlere malkisurdur) diye yazkSacallfihr.
Kadronun malilbaaya ait olan kısmına şu müüalhaza^
tın iûâvesi lâzumgeijyor. (Kaldrodalki hidemaîı nafia
ımuaıvinliğinle tercilhan efrattan münasipi'eri alınarak
kendilerine muayyen ücrei'n nısfı verilir.) Efendim;
arz edeceğim ta&ihihaıt bunlardan ibarettir.
REİS — Efendim; Encümera'n izah ettiği veçhiî©
(C) ceiiveîii Ih'alkıkınirla başka m'ülaiaa var mı? (hayır
scbliri) O halde maddeyi reyinize arz ediyoraım. Do^
k'üzuncu mıaldiJeyii kalbuî edenler liiiifen el ka!ıd;irisın...
KaSbııî etmıeyenîer Mılıfen el kaı-liırsm... Kaıbuli edElmiştîr.
Onuncu Madlde — Kadroya ıriübtenJt o'nüaidıkça
veya hilafı bir kanunu anıaıhisus veya büîçe ilb tasrih
ediâmsdikçe malhryeti daimeyi haiz hideımat için telşkilât icra ve maaş ve ücre1! ita ©diletmez.
Mahiyeti muvakkaieyi haiz olup masraf teriiptoinden idaresi zaruri bulunan hidemalta, kadroları İcra
Vckj"i'Ieri Heyetince tasdik olunmak şarltiySe, ücret ita
sı caizdir.
REİS — Onuncu madde hakkında söz isleyen var
ımı? (hayır ısesîeri) Ayınen kabul edenler ialıfera el kaldırlsın... Ka'hııı] eüımcyenîer lütfen el kaidırsın... Ka
bul edi'nılştir.
On Birinci Madde. — Her daire 1926 stenei rnali^ye«i Eİhayctf.ii'e kadar kaidiroBunldlaki mıemurin ve müste!ıdemin süet mecımuunu vuku bulacak münlhaiâtı
tedricen mevkuf tuiimiak suretiyle, lâaka! yüzde üç nisbjüride tenz'îe medburdur. Bu suretle yapılacak tenZİJ'JI yüzid'e üçten fazla okursa fazlaya ait münha'at
Itasarruıfaiımdan seme 'inÜhEiyetine o dairenin mıeımurim
ve nııüıslaSi'denttittıi: mevcudesJnıe, İcra Vekilleri: Heyetince taıyin edilecek m Marda, ikramiye ita olunur.
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REtS — On birindi ma4 de hakkında söz isteyen
vaıîmj? (Bayır sesleri?) Aynen Vulknû edenler lütfen el
kaldırsın.,. Kabul etmıeyenler lütfen d kaldırsın... Ka
bul edilmiştir.
On İkindi Madde. — Mertat (D) âışaretli cetvel
de ımulharrer memuriyetlere 1925 senesinde hizaların
da gösterilen mikftanlaîidan makam tahsisatı İta olu
nur.
REİS — Söz ıM'eyra vanmı effendüm?
SAKİR BEY (Çalanca) — Daihi%e Vekâleti büt
çesinin esnayı mazalkeresinıie MecSâî Âl, vali ve
kaymakamlara verilecek makaım tateilsah miktarını
tezyit buyurmuştur. İBıu miktarı tezyidi najzarı itibara
alarak Encümmilmizıce verilecek makam tsöısilsaiı
miktarının tezyMi iimkânı göıüiklü. Nazarı dikkati âliınize arz ediyoruz.
Vali (3C<) aadefî (6Cı) şar lira, yine vali (42) adet (50)
şer, vaîi muavini (2) adet (40j) kar Üra, kaymakam
(ICO) adet (25) şer yine kaymakam (26) adet (20) şer
lira.
TALAT BEY (Ardanan) — Kaymakamlara yir
mişer üra azdır.
SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen insizce icrası
mümkün olarak konan miktar budur,
MUHTAR BEY (Trateon) — Bu yüz bin liranın
tevzii değimi efendim?
ŞAKÎR BEY (ÇaJiaîca) — Evet efendim.
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) —
İki tane de vaîi vekili vardır efendim. Bil vaîi vekili,
iki vali muavini olacak.
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35 tarihli kararname mucibince c e r e j ^ etmesini te
min eden bir maddedir. Hai'buki, o kararname Mecli
simize tevdi editeiş ve Mec&aten Encümene gitmiş ve
geçen Sene Diyanet ve Evkaf Encümeni o kanunu ta
dil ederek hademei hayrat tahsisatının da memur lıi
saire gibi olmasını tespit «Snı'iş ve çıkaiKiışiı. Kanu
nun bittabi Muvazenei Maliye Encümenine uğrama
sı ve oradan Meclise gedmesi lâzım gelirken henüz
geçen ssneden beri MecMse gelmemiştir. Malumu âli
leri hademei hayrat denilen adamlar, imam, müezzin,
kayyutm g]bi cami hademeleridir. Bunların esasen
maaşları azdır. ICIOı kuruş 2CI0ı kuruş, 3C0i kuruştan iba
rettir. Buna ilâve otaak üzere die muhassesafrı sair
memurin muiıa.ssesatı gübi değildir. Sair memurin mithaâsesatının hemen üçte biri derecesindedir. Gerçi
sair memurin derecesinde muhassesat ; verildiği £akiirde bütçeyi kabarîıalhSir. Fakat, bu bütçenin karşı
lığı olarak evkaftan hazinei maliyeye her sene alto yüz
bin üra veyahut da o nisbette bir para | verilimektedar
ki bu para tezyit «ilebilir. Zaten ashabı hayrın hay
retinin ekserisi bu gibi hidcmatı hayrat için olmuştur.
Evkafın varidatı hemen hemen ekseriyetle buraya alt
oiknatsı lâzımdır. Bıinaenaiieyh hazinei maliyeye bar ol
maksızın evkafdan vukuibuîacak tediyat ile bunların
tahsisatları memurini saire tahsisatlarının üi.kîarına
çıkarıilabiujr. Bunu Muvazenei Maliye Kanunumda
bu suretle telspi* eıtmek.ten ziyade mıernıupijıi saıir-e adadına ithal ederekten onlann da terfih edilmesi lâzım
gelir. Buna mukabil de avkaftan o nispette para aîmması icap eder. Yani Malîye Vekilimiaı iş&afındaın bu
nu beklerken bilakis kanuni ottnası tazını gelen şeyi
kararname ile tespit ederek getirmiştir.

REİS — Efendim; kabul buyuruian yüz bin lira
nın tevziidir. İki vali vekili, iki vali muavini de da
hil Olduğu halde on İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen eîîerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir.

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim, Abdullah Azmi Efendi hazretleri sor* söz
lerini vekâletin insafiyle bağladılar. Bunu arz edeyim
ki Heyeti Celileye, bu madde Maliye Vekâletinin tek
lifiyle Muvazenei Maliye Encümeninizce kabul edil
On Üçüncü Madde. — Diyaneit Işîerü Bütçesinin
miş değildir. Haklarım ve vazifelerini izah ettikleri
417 nd fafciına mevzu hademe! hayrat vazaifi tahsisatı
ffevkaüaitkisi memurin vie haıdenıei evkaf maaşat ve vazîali hademei hayratın müracaatiyle konmuştur. Meseleyi
arz edeyim : Bunların vazaifine ' mukabil memurini
zamaimi hakkındaki 25 Kânunuevvel 1335 tarihli kadevlet gibi maaş aldıkları takdirde vuku bulacak zarar&naımenin beşinci maddesiyle 134& senesi evkaf mu
maimi evkaftan maliyeye verilen miktarın tezyidiyle
vazene Kanununun yedinci maddesi ahkâmına tabi
mümkün olur buyurdular. Zaten evkaftan hazineye
dir.
müdevver ve Diyanet İşleri bütçesinde [mevcut olan
REİS — Söz isteyen varmı efendiimi?
vazaifi diniyenin mukabili olarak muvazenei umumiSAKİR BEY (Çatalca) — Ufak bârfesüıünarz ede^
yeden sarf edilen para derecesinde evkaftan para al
ceğim. (417) nci faslına mevzu hademei hayrat vazaifi
mamaktayız. Bunu Heyeti Celile esas itibariyle kabul
denanâştir. Umuru hayriye vazaifi olacaktır.
ederse
bir madde ilâve edelim. Ne kadar vaktiyle ev
ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efendim,
kafa
ait
olup da maliyeye devredilmiş olan hidemat
ini madde hademe! hayrat tahsisatı munzamnnasının
— 437 —
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varsa bunların muadilini evkafın maliyeye vermesi
şeklinde yazalım, mesele hallolur. Bu madde Muhasebei Umumiye ile Diavnı Muhasebat arasında tet
kik edilmiş ve son kabul edilen şekle göre kanunun
icap ettirdiği muamele hademei hayrattan mühim bir
kısmını mağdur ettiği için onların müracaatiyle bu
madde Muvazenei Maliye Encümeninizce tespit edil
miştir, hademei hayrata; vazife mukabili verilen pa
raları - ki vaktiyle evkaf bütçesinde idi - memurini
devlet maaşı gibi addedip o nisbette tahsisatı fevkalâdei şehriye verdiğimiz takdirde maaş hakkındaki bü
tün ahkâmı kanuniyeyi, ahkâmı maliyeyi bunlara ta
mamen tatbik etmek lâzım gelir. Bunları tatbik edin
ce bir çok vilâyetlerde, kazalarda müftü efendiler
hazeratı aynı zamanda hidematı evkaftan bir kısmı ile
muvazzaftırlar. Bilmem hangi camiin hatibi, aynı za
manda vazaifi devletin birisinde müstahdemdir. Böy
le olunca ikisi için birden tahsisatı fevkalâdeli maaş
vermek imkânı olmadığı için, mevzuatı maliyeye mu
gayir bulunduğuna binaen Maliye Vekâleti, iki yer
den maaş alamazlar vazifelerini tayin etsinler demiş
tir ve mahallerinde yapılan masraf cetvelleri Divanı
Muhasebatınızın murakıplarına, Divanı Muhasebatı
nızın vazife heyetine ibraz edildiği zaman; iki türlü
maaş olmaz ve iki türlü tahsisatı fevkalâde olmaz, iki
sinden birisini almak lâzımdır, diyecek. Böyle olunca
vaktiyle hidematı hayrat mukabili maaş alanlar evkaf
bütçesinden tahsisat aldıkları zaman - memuriyeti as
liye mahiyetinde, resmî memuriyet mahiyetinde maaş mukabilinde olmadığı için müftüler hitabet ve
diğer vazaifi resmiyei devletten birini deruhte edebi
liyorlardı; bu ahkâmın bu şekle tebdilinden dolayı
vaziyetleri fenalaşmış ve bir çok müftü efendi haze
ratı ve diğer zevat eski esas dairesinde, hademei hay
rat esası dairesinde tahsisat almak üzere vazifelerine
devamını istirham ettiler. Muvazenei Maliye Encüme
nimiz bu vaziyeti düşünerek onların mağduriyetine
mahal kalmamak için bu maddeyi tespit etti. Eğer
Heyeti Celile tevhidini arzu ediyorsa Maliye Vekâle
tinin bir diyeceği yoktur, ahkâmı umumiyei maliyeyi
ifa eder. Bendeniz diyorum ki onların menafiini hi
maye etmek içindir ki Muvazenei Maliye Encümeni
bu maddeyi tespit etmiştir. Yoksa onlara memuriyet
derecesinde tahsisatı fevkalâde vermeyip daha az
nisbette tahsisatı fevkalâde vermek suretiyle bütçede
tasarruf yapılmış değildir. Madde arz ettiğim esbabı
mucibe ve ihtiyaçtan doğmuştur. Takdir heyeti celilenize aittir. Binaenaleyh Maliye Vekâletinin bunların
alacağı bir kısım fevkalâde tahsisatın miktarını kıs
kanarak tasarruf için bir madde teklif ettiği vaki de
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ğildir. Ben bu hademeyi hayrattan mühim bir kısmı
nın müracaatı üzerine keyfiyeti Muvazenei Maliye
Encümenine arz ettim. Hatta maddeyi de onlar tespit
ettiler. Hükümetin teklifinde yoktur. Vaziyet bundan
ibarettir efendim.
ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efendim,
bunların bu madde ile tahsisatı fevkalâdeleri eskisi
gibi kalıyor. Bendenizin maruzatım; memuriyetleri
de tespit eden Muvazenei Maliye Encümeninde bir
kanun vardır. Bu kanun bunların her türlü hukuku
nu bir dereceye kadar muhafaza ediyor. Bu maddeyi
buraya koymak, yani burada yapılan şey 35 senesin
de çıkan kararnameyi tespitten ibarettir. Gerçi diğer
vazaifi de muhafaza etmiş ise de tahsisatı da o nis
bette muhafaza etmfştir. Halbuki tahsisatı muhafaza
etmeyen sair memuriyet tahsisatı gibi olduğu takdirde
bittabi o vakit oraya diğeri gelir, başlı başına ashabı
vazaif gelir, diğer memuriyetleri bittabi terk ederler.
Hademei evkaf hem müreffeh olur, hem vazifesini
bihakkın fiilen ifa etmiş olur. Binaenaleyh Muvazenei
Maliye Encümenine giden ve Diyanet Encümeninden
çıkan bu maddenin konması lâzım gelirken o, konmayıp da 35 senesindeki kararnamenin konduğuna
bendeniz itiraz ediyorum.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Yani netice şu olur : Bu vaziyette münhasıran hide
matı evkafla meşgul olanlara Diyanet Reisliği bütçe
sinden memuriyet maaşı gibi tahsisatı fevkalâde vere
lim ve bunun farkı muhassesatım evkaftan da Mu
vazenei Umıımiyeye alalım. Bu mesele için Maliye
Vekâletinin söylemeye hakkı dahi yoktur. Fakat bu
şekilde hem hademei hayrat vazifesini ve hem vazifei
devletten birini uhtesinde cem etmeye imkân kalmaz.
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Cem etmesin
ler efendim.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Eğer, Heyeti
Celile bunları gayri kabili cem olduğunu ve yalnız
vazifelerinden dolayı memurini saire misillü tahsisatı
fevkalâde almalarım onların menfaati noktai nazarın
dan muvafık! madelet buluyorsa bendenizin buna dahi
hiç söyleyecek lakırdım yoktur. Fakat istisnaen her
ikisini de sırtında cem edebilsin ve ikisinden de tah
sisat kanununa binaen tahsisatı fevkalâde alsın denir
se bunun imkânı yoktur.
HAFIZ ŞAHİN BEY (Gaziantep) — O fikirde
olan yok.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Evet efen
dim. Binaenaleyh ya müstakiîen vazifedir, gayri kabili
cemdir ve tahsisatı fevkalâde hususunda memurini
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devletten farkı yoktur diyeceğiz. Bu takdirde halen
tahsisat farkı olarak 680 bin lira noksandır. Fazlasını
evkaf verirse bendenizce mesele kalmaz. AlaküIIüttakdirin Maliye Vekâleti ikisinden de memnundur. Han
gisini takdir ederseniz onu ifa ederiz.
JlEİS — Efendim, maddeyi reyinize arz edece
ğim.
ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Muvazenei Maliye Encümeni cevap versin ki, vaziyet ta
vazzuh etsin.
SAKİR BEY (Çatalca) — Maliye Vekili Bey,
maddenin sebebi vazını izah buyurdular. Yalnız bir
noktayı ilâve etmekliğime müsaadenizi rica edece
ğim. Tahsisatı fevkalâdenin umuru hayriye vazaifinde ayrı bir nisbete tabi tutulması zarureti maliyeye
müstenittir. Vaktiyle evkaf bütçesinde aynı usule tebiyet edilmesi, yine aynı sebebe müstenittir. 1340 ev
kaf bütçesinin, madde metninde zikretmiş olduğumuz
yedinci maddesinde bu esas dahilinde tahsisatı fev
kalâdenin hesap edileceği gösterilmektedir. Eğer bu
nu umumî tahsisatı fevkalâde nisbetine tabi tutmak
lâzım gelirse o vakit Diyanet İşleri bütçesinin yekû
nunu bir iki misli daha kabartmak lâzım gelirdi. Bu
nun evkaf bütçesinden alınmak cihetine gelince; ev
kaf bütçesinin yekûnu, bugünlerde manzuru âliniz
olacağı veçhile, bilmiyorum böyle bh kaç milyon li
ranın hazineye verilmesi derecesinde midir? Heyeti
Celile bunu takdir buyurur. Evkaf bütçesinin müza
keresinde, eğer bir kaç milyon lira hazinei maliyeye
verilecek olan altı yüz bin liraya zammedilecek olur
sa o vakit hepsini aynı nisbete tabi ve tahsisatı fev
kalâdesini aynı esasa müstenit bir şekilde hesap et
mekte Encümeniniz hiç bir mani görmez. Bu tahsi
satı fevkalâde miktarının sureti hesabına dair vak
tiyle Diyanet İşleri Encümeninden geçerek Muvazenei
Maliye Encümenine gelmiş bir lâyihai kanuniyeden
bahis buyuruldu. Encümenimizde böyle bir lâyihai ka
nuniye henüz tetkik edilmiş değildir. Pek eski gel
miş olabilir. (Geçen sene sesleri) Geçen sene gelmiş
olabilir, eğer böyle bir lâyihai kanuniyeyi tetkik edip
kabili kabul görmüş olsa idik, tabiî burada arz ede
cektik. Şimdiki halde zarurete müstenit olan bir he
saptır ve Maliye Vekili Beyefendinin izah ettikleri
üzere alâkadaranın, gerek Diyanet İşleri Dairesinin
ve gerek Maliyenin müştereken vaki olan müracaat
larına mebni bu madde tespit edilmiştir.
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim,
malumu ihsanınız bu hayratı şerife hademelerinin
maaşatı vaktiyle evkaftan verilirken diyanet biitçesi-
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ne nakledilmiştir. Fakat bunların tahsisatı fevkalâdesi
Abdullah Azmi Beyefendinin buyurdukları gibi 35
tarihli Kanuna müsteniden veriliyor. Bu mesele Di
vanı Muhasebat Encümeninde mevzubahis olmuştur.
Ve Divanı Muhasebat Encümeni de tahsisatı fevka
lâdelerin 335 tarihli Kanuna tevfikan verilmesini, Di
yanet İşlerinin memuru mahsusu hazır olduğu halde,
bu gibi maaş alanların nefine görmüş ye Heyeti Ceîilenize bunu daha geçen gün kabul etmiştir. Sebebi
şudur : Maliye Vekâletinin, memurini! sairei devlet
gibi tahsisatı fevkalâdelerini vereyim diye talebi var
dır. Fakat efendiler; memurini devlet elediğiniz zaman,
bu hizmetleri gören imamgayyum gibi zevat; yalnız
bir vazife deruhte edecek, iki vazife deruhte edeme
yecek; bu iş aleyhlerine olur. Halbuki; j şimdi bunlar
camide imamlık da yapar. Ticaret de yapar, vazaifi
saireyi de ifa eder. Binaenaleyh memurdur dediğiniz
halde yalnız bir işi yapacaktır. Sonra 0 vakit seksen
kuruş maaşla geçinemeyecektir. Onun içindir ki; Di
vanı Muhasebat Encümeni memuru mahsus , huzuunda müzakere etti. Şimdiki şekli, müteaddit vazaif
deruhte edebileceklerinden dolayı bunların menfaatına
tıuvafık buldu. Zannederim, bunların adedi yedi, se\\z bine baliğ olmaktadır. Fakat bunların münferit
bir hale sokar ve bunlara memurini devlet gibi tah
sisat verirsek bunların adedi 33 bine b^liğ olacaktır.
Efendiler; 70 kuruşla otuz üç bini bulamayız. O hal
de 33 bin memur kullanacağız, 70 - 80 kuruş maaş
vereceğiz, hazinei maliye otuz üç. bin memura 70 80 - 100 kuruş üzerinden tahsisatı fevkalâde verecek
tir. İşte bu esbaba mebnidir ki; Divanı Muhasebat
Encümeninde cereyan eden müzakerede yine bunla
rın tahsisatı fevkalâdeyi 1335 tarihli kanuna tevfikan
almalarını üç dört cihetten vazife alabilecekleri cihet
le bunların nefine hadim olduğuna kail olmuştur ve
diğer taraftan da otuz üç bin memura, hazinei mil
let de, seksen doksan kuruş itibariyle tahsisatı fevka
lâde vermek gibi milyonlar sarfetmiş olmayacaktır.
Binaenaleyh 1335 tarihli Kanunun kabul edilmesinin
esbabı kendi lehlerinedir. Aksi takdirde]bu adamlara
gadretmiş oluruz. Ve bu takdirde üç vazifeyi uhtesinde cem edememesi lâzım gelir. Binâenaleyh Mu
vazenei Maliye Encümeninin maddesi çok muvafıktır.
REİS — Efendim, madde, hakkında tadil teklifi
yoktur. Başka söz isteyen de yoktur. Maddeyi aynen
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... i Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir.
On dakika teneffüs edilmek üzere celseyi tatil edi
yorum.
Hitamı Celse; Saat : 15,25

t : 106

23 . 5 .1926

C : 2

İKİNCİ CELSE
Bed'i Müzakerat; Saat : 15,45
REİS : Kâzım Paşa
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı)

REİS — Celseyi açıyorum efendim. On dördüncü
maddenin müzakeresine başlıyoruz.
On Dördüncü Madde — Bazı devair bütçelerinde
memaliki baide veya vilâyatı şarkiye zammı gibi
namlarla mevzu tahsisat, umum memurin kanunun
otuz yedinci maddesi mucibince İcra Vekilleri Heye
tince tertip edilecek listelere göre sarf olunur.
REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir.
On Beşinci Madde — 1926 bütçesiyle memurin ve
müstahdemin maaşat, ücurat ve tahsisatına vuku bu
lan zamaim ile mezkûr bütçe mucibince Müdafaai
Milliyeden maada devairde yapılması mukarrer yeni
teşkilât, Eylül 1926 iptidasından muteberdir. Unvan
tebeddülatı ve bir daire kadrosundan diğerine nakle
dilen memuriyetler hariç olduğu gibi 1341 senesinde
İcra Vekilleri Heyetince veya dairei aidelerince tes
pit ve tatbikine mezuniyet verilip 1926 bütçesinde ka
bul olunan kadrolar ve 1341 senesinde masraf tertip
lerinden ücret verilerek idare edilmekte iken 1926 büt
çesinde kadroya dahil maaş veya ücretli sınıfa naklo
lunan hidemata ait kadrolar yeni teşkilâttan madut
değildir.
SAKİR BEY (Çatalca) — Ufak bir tashih var,
arz edeceğim. Maddenin «1926 bütçesinde kabul olu
nan...» cümlesinin aşağısı şu şekilde olacaktır : «.. ka
bul edilen veya 1341 senesinde masraf tertiplerinden
ücret verilerek idare edilmekte iken 1926 bütçesinde
kadroya dahil maaş veya ücretli sınıfa nakledilmiş hi
demata ait bulunan kadrolar yeni teşkilâttan madut
değildir. Yani «kabul olunan», «kabul edilen» şeklin
de olacak, «kadrolar» kelimesi çıkarılacaktır. Ve
«...sınıfa naklolunan hidemata ait kadrolar» cümle
sindeki «olunan» «edilmiş» olacak «hidemata ait kad
rolar» kelimesi arasına da (bulunan) ilâvesiyle (hide
mata ait bulunan kadrolar) şeklinde tashih oluna
caktır. Bir zaafı telif vardır.
REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el
kaldırsın... Kabul edilmiştir.

On Altıncı Madde — Barut ve mevaddı sairei
infilâkiye inhisarının temini idaresi için, hasılatından
kapatılmak üzere, beş yüz bin liraya kadar kredi küşadına Maliye Vekili mezundur.
REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir.
On Yedinci Madde — 1325 - 1341 seneleri muvazenei umumiye ve avans ve muvakkat bütçe ka
nunlarının ve kavanini sairenin işbu kanun ve kavanini mahsusa ile fesih ve tadil edilmeyen ahkâmı kemakân bakidir.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim, 17 nci maddeden evvel Heyeti Celileden
bazı istirhamatta bulunmak zarureti hasıl oldu. Ge
çen sene 1341 senesinin muvazenei umumiye kanunu
müzakere edilirken Heyeti Celile muhik olarak bir
arzu izhar etmişti. Geçen sene Muvazenei Umumiye
Kanunu 63, 64 madde olarak kabul edilmişti. Bu
63, 64 maddenin kâffesi 1341 bütçesine ait olan ah
kâmı değil, bir çokları da başlı başına ayrı kanun
lar mevzuu olan ahkâmı ihtiva etmekte idi. Vakıa bu
şekil müteamil olarak bizim bütçelerimizde teselsül
edegelmiştir. Diğer memleketlerde dahi böyledir. Fa
kat haddi zatında usulü malî noktai nazarından mah
zurlu addedilen bir usuldü. Bunun tekerrür etmemesi
hususunda Meclisi Âli arzu izhar etmişti. Gerek Ma
liye Vekâletiniz, gerek Muvazenei Maliye Encüme
niniz Meclisi Âlinin bu arzusunu kemali ehemmiyet
le nazarı dikkate alarak mevzubahis olan maddelerin
yekûnunu on yediye indirmiştir ve hepsi bütçeye mü
teallik olan ahkâmı ihtiva etmektedir. Yalnız son va
ziyetlerde bazı şeyler hadis oldu ki; bunların kısmı
azamı bütçeye müteallik olmakla beraber ayrı maddei kanuniye haline getirilmesi için Meclisi Âlice de
bazı arzular izhar olunduğu görülmüştür. Binaenaleyh
ceman dört maddenin muvazenei umumiye kanunu
na ithali lâzım gelecektir. Bu maddelerin neler oldu
ğunu arz edecek olursam Meclisi Âli yine bi muva
zenei umumiye kanunu ile - bütçe ile - alâkadar ol-
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duğunu kabul buyururlar zannediyorum. Bir kere istihlâkatı umumiye dolayısiyle halıcılığın vaziyeti na
zarı itibare alınarak bazı ahkâm vazedilmek lüzu
munu arz etmiştim. Rüfekayı muhteremeden bazıla
rı da lâzım gelen tedabiri kanuniyenin bütçe kanu
niyle halledilmesi için teklifatta bulundular, takrirler
verdiler. Onun için halıcılığın vaziyeti nazarı itibare
alınarak bir madde teklif ediyorum. Bu madde; «halı
imalinde istimal edilmekte olup envai ticaret ve Ma
liye Vekâletince tayin edilecek ipliklerle satılarak ih
raç edilen mamul halılar umumî istihlâk vergisinden
müstesnadır» şeklindedir.
YUSUF BEY (Denizli) — Nesciyat iplikleri de
dahil değil mi?
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Hayır efen
dim bizim nesciyatımız harice ihraç olunmaz. Halı
ların hariçte teessüs etmiş rakipleri çoktur. Zaten mevaddı iptidaiyesinin devir adedi çoktur. Onun için
böyle istisnaî bir kayıt koymaya lüzum gördük.
Zaten bu mesele için alâkadar memleketlerin mü
messilleri de buraya gelmiştir. Kendileriyle uzun uzadıya müzakere ettik. Neticede lâakal bir kaç devre
baliğ olan istihlâkatı umumiye vergisinden böyle bir
istisnanın, rekabetin kabili idame bir şekle gireceği
ne kâfi olduğuna kanaat ettiler ve bizden müteşekkiren ayrıldılar. Bir de hariçte sureti mahsusada re
kabete maruz olan bu imalâtı milliyemizin büyük bir
istisnaiyete mazhariyetini muvafık görmeyi biz He
yeti Celileye arz ediyoruz. Maddenizin biri budur.
Bir diğeri de varidat kanunumuza mütealliktir. O
da malumu âliniz, tüccarlar gümrüklere getirilen eş
yanın beyannamesini verir. Ne cins eşyası olduğunu
bir beyanname ile gümrüğe bildirir. Bu beyanname
den sonra gümrükçe muayenesi icra olunur. Hini
muayenede beyannamede bildirilen eşyanın nevine,
cinsine, miktarına tevafuk varsa aynen, tevafuk yok
sa tevafuk etmeyen kısımlar mektun addedilerek bir
cezayı nakdi alınır. Gümrük Kanunu mucibince 1334
tarihli Gümrük Kanununun 107 nci maddesi muci
bince alınır. Biz istiyoruz ki; bu suretle bilmuayene
tebeyyün eden nevi ve miktar farklarından mütevel
lit cezayı nakdilerden bir miktarını o muayeneyi icra
edip bunu meydana çıkaranlara vermek suretiyle on
ları müstefit edelim. Ta ki hilafı hakikat gösterilen
eşyayı alâkadar memurlar; esnayı muayenede bahşiş
almak suretiyle işi kapatmak tarikine gitmesin. Hu
kuku hazineyi sıyaneten kemali dikkatle muayeneyi
icra etsinler ve muayene neticesi tebeyyün edecek bu
paradan bir kısmını bu hususta himmeti, gayreti mas
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ruf olan memurlara ikramiye olarak verelim. Bunda
hukuku hazinenin siyanet ve selameti noktai nazarın
dan büyük menafi memul etmekteyiz. Nitekim diğer
bütün cezayı nakdilerin bir kısmını ihbariye ve ikra
miye olarak vermek esası muhtelif kanunlarımızla
kabul edilmişti. Bunun da müstaceliyete binaen vari
dat kanununa merbutiyetine binaen muvazene kanu
nuna ilâvesini teklif ediyoruz.
Bundan sonra masrafa müteallik bir maddemiz
vardır. Yavuz Zırhlısının memleketimizde tamirini ve
kendisinden, kabiliyeti harbiyesinden tamamen isti
fade edilir bir sefinei harbiye olmak üzere istifade
edilmesini temin için evvelce verilen salahiyetlerle Bah
riye Vekâletiniz bir çok masraflar iktiyar etmiştir. Bir
seyyar sâbih havuz mubayaa edilmiştir. Bu havuzun
altıncı taksitine kadar parası tediye edilmiştir. Bu
havuz gelmiştir. Şimdi bu havuz kurulacak ve Yavuz
bunun içinde tamir edilecektir. Fakat bu sene tespit
ettiğimiz Bahriye Vekâleti bütçesinde Yavuzun tami
ratı için tahsisat yoktur. Zaten bu sene bu işe başla
mak imkânı da merkuttur. Ancak bu havuzun aksamı
bakiyesi gelecek, kurulacak, ihzaratı lâzime ile vakit
geçecektir. Bunlar için para istemiyoruz. Fakat ku
rulduktan sonra bunun tamiri ve sairesini deruhte
etmek üzere vekâleti şimdiden alâkadar inşaat ve tezgâhlariyle ve saire ile mukavele yapmak imkânı ınefkuttur. Bu sene bütçesine de yeni bir zamaim koy
maya vaziyeti maliyemiz müsait değildir. Onun için
diyoruz ki; senini âtiye bütçelerine vaz edilecek tah
sisata istinaden Yavuz Diritnotunun tamiratı için
üç milyon liralık taahhüdatta bulunmaya ve muka
vele aktine Bahriye Vekili mezundur. Böyle bir mad
deye ihtiyaç vardır. 1927 senesinden itibaren her se
nenin ameliyatı tamiriyesinin istilzam edeceği masa
rif 1927 senesi bütçesine konulacak ve Bahriye Ve
kâleti şimdiden salahiyettar olacak, fakat 1927 sene
si bütçesinden tahsisatı peyderpey verilecektir. Yekûn
üç milyon olacaktır. İki senede tamir edilecek olur
sa 1927 - 1928 senesi bütçelerine birer buçuk milyon
lira üç senede ikmaline muvaffak olursak her sene
bütçesine 1927 senesinden itibaren birer milyon lira
Yavuzun tamiriyesi olarak girecektir. Bunu Heyeti
Celile kabul buyuracak olursa ki Bahriye Vekâletiniz
de hazırdır, kendisinden icap eden izahatı alırsınız.
Bunu da bir madde olarak Muvazenei Umumiye Ka
nuniyle kabul buyurursanız çok iyi olur. Oldu üç
madde... Sonra bir son maddemiz kalıyor ki buna da
şiddetle ihtiyacımız vardır. Bu madde, 18 Mart 1926
tarihli Memurin Kanununun 27 nci maddesine dair441 —
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dir. 1341 senesinin müdeti mütemmimesi olan üç ay
zarfında, üç aylık bütçe ile verilen, kabul edilen tah
sisat mucibince maliyede, rüsumatta ve diğer devairde teşkilât vardır. (1926) senesi bütçesiyle alâkadar
değil, geçmiş senenin bütçesiyle ve sairesiyle alâka
dardır. Bu teşkilâtla memurini maliye intihap ve ta
yin edilmiştir. Fakat vaktaki sıra bunların maaşına
gelmiştir. Divanı Muhasebat ile Maliye Vekâleti ara
sında bu 27 nci maddenin tatbikinde bir ihtilaf çık
mıştır. Memurin kanununun yirmi yedinci maddesi
diyor ki; bir memur bir vazifeye üç sene devam et
medikçe başka bir vazifeye terfian tayin edilemez.
Halbuki bu ahkâmı, kadroları doldurmak için tayin
mecburiyetinde kaldığımız memurin hakkında
tat
bik etmeye imkân yoktur. Yani alınmasına lüzum gö
rülen memurinin bir çoğu ondan evvelki vazifelerin
de üç sene devam etmiş sınıftan değildir. Bendeniz
diyorum ki bu ihtiyaç bu sene posta için, bu 1341
senesi kadroları için tayin edilecek memurlara değil
âtiyen nazarı itibare alınması lâzım gelen bir mese
ledir. Kanunun ruhu bendenize bir memur bir vazi
fede üç sene durdu mu? Daha yüksek bir vazifeye
bir terfi hakkı iktisap eder. Terfi edecek memuriyet
yoksa maaşına % 10, % 15 zam edilir. Fakat acaba
her hangi sebeple vefat, infisal veyahut her hangi
bir sebeple diğer bir memuriyete nakil gibi, her han
gi bir sebeple filan veya filan dairede inhilâl eden
bir memuriyete, yine memurin kanunu mucibince ev
safı lâzımcyi haiz bir memur arandığı zaman üç sene
vazifei sabıkasında, yani vazifei asliyesinde ifayı va
zife etmemiş olan bir adamı tayin etmek mecburiyeti
hasıl olursa ne olacaktır? Bu madde dolayısiyle o va
zife ilânihaye açık mı kalacak? Bendeniz zannediyo
rum ki 1341 senesi bütçesindeki kadrolar, teşkilât
için lâzım gelen memurini defaten bulmak için eski
vazifesinde üç sene çalışmış sınıfından olan memur
ları tayin etmek mecburiyetini tatbik etmeye imkân
olmadığı gibi âtiyen dahi her hangi bir dairede arz
ettiğim esbaplarla inhilâl edecek vazifeye teselsüîen
tayin edilmesi icap eden ve gerek ehliyet itibariyle,
gerek o şubenin o vazifenin daha dun kademesinde
olmak itibariyle liyakati olan bir adamı mahza daha
evvelki vazifede üç sene müddeti hizmeti yoktur di
ye tayinden mahrum etmek ve o vazifeye başka bir
vazifede üç sene bulunmuş olan bir adamı tayin et
mek, zannederim gayri kabili tatbik bir vaziyettir.
Ahkâmı umumiyesi itibariyle maddeyi şey etmemek
için Muvazenei Maliye Encümeniyle temas ettik ve
beraberce vaziyeti tetkik ettik. «Memurin Kanununun
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27 nci maddesiyle maliyeye müteallik olan ahkâmı
1927 senei maliyesinden itibaren tatbik olunur» gibi
bir maddenin konmasına zaruret olduğuna kani ol
duk.
Muvazenei Maliye Encümeninizle konuşarak muvazanei umumiye kanununa girmesine lüzumu acil
olduğuna kani olduğumuz maddeler bu dört madde
den ibarettir. Heyeti Ceîlleniz lüzum görürse bu mad
deler hakkında Muvazenei Maliye Encümeninizin
noktai nazarını ahrız. Bunları ilâve suretiyle muva
zene kanununun intaç edelim. Bu zaruret vardır.
Maruzatım budur.
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Muvazenei
umumiye kanuna bir madde ilâve olunacağına dair
Maliye Vekili vadetmiştir. Meclisi Âlide tezahür eden
temayülat üzerine, otlakiye resminin ilgası hakkında
bir madde ilâve olunacağına dair vadetmiştir.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Cevap vereyim efendim, ona dair kanun gelecektir.
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Madem ki
madde ilâve ediliyor, bu da ilâve edilsin.
REİS — Bu maddeler Encümence kabul edilmiş
midir?
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, Encümene
tevdiine müsaade buyurulursa tetkik ederiz.
ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Encümenden
bir sual soracağım.
REİS — Encümen daha noktai nazarını söyle
medi, Encümene verdik, maddeleri tetkik edecektir.
NAZMİ BEY (Kastamonu) — Gümrük Kanu
nunun...
REİS — Neye dair, bu maddeler hakkında mı?
NAZMİ BEY (Kastamonu) — Evet.
REİS — Efendim, Maliye Vekili henüz bu mad
deleri teklif etti. Encümen tetkik edecek, getirecek,
müzakere edeceğiz. O vakit sorarsınız. Encümen bu
maddeleri aynen teklif ediyor mu?
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, müsaade bu
yurursanız tetkik edeceğiz.
REİS — Efendim, hükümetin teklif ettiği dört
madde Encümence tetkik edilecek. Encümenden gel
dikten sonra ayrıca müzakere edeceğiz. O halde mu
vazenei Umumiye Kanununun müteakip maddeleri
ne, bu maddeler Encümenden gelmedikçe devam olunamıyacakür. Bundan sonra müzakere edilecek mül
hak bütçeler vardır. Onların müzakeresine başlıyoruz.
Maddeler Encümenden geldiği zaman işimizi olduğu
yerde bırakır, onun müzakeresine başlarız.
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2. — Darülfünun emanetinin 1926 senesi bütçesi
hakkında (1/914) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası:

REİS — (B) cetvelinin müzakeresine geçiyoruz :
Fasıl
.
Lira
1

REİS — Darülfünun bütçesine başlıyoruz.
Efendim, Darülfünun bütçesinin heyeti umumiyesi
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın...
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir.

2

3

İSTANBUL D A R Ü L F Ü N U N U 1926 BÜTÇE
KANUNU
Birinci Madde — İstanbul Darülfünunu ve müte
şekkil bulunduğu medreselerin 1926 senei maliyesi
varidatı, merbut (A) cetvelinde gösterildiği veçhile,
922 834 lira olarak tahmin olunmuştur.
REİS — (A) cetvelinin
efendim :

1

4

5

müzakeresine geçiyoruz

Fasıl

6
Lira

Darülfünun varidatı

882 831

7

REİS — Birinci fasıl hakkında mü
talaa var mı efendim? Kabul edil
miştir.
2

Tıb medresesi varidatı

REİS — Mütalaa var mı efendim?
Kabul edilmiştir.
3 Hukuk medreresi varidatı
REİS — Mütalaa var mı? Kabul edil
miştir.
4 Edebiyat medresesi varidatı
REİS — Mütalaa var mı efendim?
Kabul edilmiştir.
5 İlahiyat medresesi varidatı
REİS — Mütalaa var mı erendim?
Kabul edilmiştir.
6 Fen medresesi varidatı
REİS — Fasıl hakkında mütalaa var
mı? Kabul edilmiştir.
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Maaşat ve ücurat
REİS — Fasıl hakkında mütalaa
var mı? Kabul edilmiştir.
Tahsisatı fevkalâde
REİS — Fasıl hakkında mütalaa
var mı? Kabul edilmiştir.
Ayniyatı sabite
REİS — Mütalaa var mı efendim?
Kabul edilmiştir.
Levazım
REİS — Mütalaa var mı efendim?
Kabul edilmiştir.
Müteferrika
REİS — Mütalaa var mı efendim?
Kabul edilmiştir.
Masarifi mütenevvia
REİS — Fasıl hakkında söz isteyen
var mı? Kabul edilmiştir.
Kongrelere ve ecnebi darülfünunünları merasimine iştirak masrafı
REİS — Mütalaa var mı efendim?
Kabul edilmiştir.

34 488

12 440

3 000

27 500

2 500

15 500

4 500

20 000
8

Muhaberatı dahiliye ve hariciye ve
bilumum misafirin ve temsil masrafı
REİS — Fasıl hakkında mütalaa var
mı? Kabul edilmiştir.
9 Tetkikat, taharriyat, teşvik, tetebbuatı âliye, tercüme, neşriyat ve tabiyat masrafı
REİS — Mütalaa var mı efendim?
Kabul edilmiştir.

11 801

4 450

2

10

Medreseler telifatı
REİS — Mütalaa var mı? Kabul
edilmiştir.
11 Gazi Mustafa Kemal mükâfatı
REİS — Mütalaa var mı? Kabul
edilmiştir.

3 750

Efendim, birinci maddenin (A) cetvelinin fasıl
ları ayrı ayrı reyinize vaz olundu. Birinci maddeyi
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.

İ2

İkinci Madde — İstanbul Darülfünunu ve müte
şekkil bulunduğu medreselerin 1926 senei maliyesi
masarifi umumiyesi merbut (B) cetvelinde gösterildi
ği veçhile, 906 587 lira olarak tayin olunmuştur.
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Kütüphane masarifi tesisiye ve kitap
bedeli
REİS — Mütalaa var mı efendjm?
Kabul edilmiştir.
Fakir talebenin iaşe masrafı
REİS — Mütalaa var mı efendim?
Kabul edilmiştir.

4 500

5 000

15 000

1 500

20 000

5 000
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Lira

14 Tamirat
35 000
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
— Efendim; Darülfünun bütçesinin varidatiyle masarifatı arasında fark vardır. Farktan bir kısmının ta
mirata verilmesini teklif ettim, Encümence kabul
edilmiştir. Bu paradan on bin iki yüz seksen dokuz
liranın tamirat faslına ilâvesini rica ederim.
ENCÜMEN NAMINA ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Zammı ihtiva eden kısmı kabul ediyoruz. Fa
sıl, 45 289 lira oluyor.
REİS — Nereden ilâve ettiniz bunu?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Zaten varidat ve masarifat arasında fark
vardır.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Varidat farkının taksimi isteniliyor.
REİS — Birinci madde kabul edildi.
ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Efendim, varidatın
yekûnu 922 834 liradır, kabul edilen de budur. Hal
buki masarif yekûnu 906 785 liradır. Bu aradaki
fark maddelere taksim edilmiş oluyor. Birinci mad
deye ait bir şey yoktur.
REİS — Efendim, birinci madde varidata aitti
ve 922 834 lira idi. Darülfünunun masarifatı hak
kındaki ikinci madde henüz reye konulmamıştır. Va
ridat yekûnundan epeyce noksandır. Binaenaleyh va
ridatın daha tahammülü vardır. Her hangi bir fasla
Encümenin muvafakati olmak şartiyle zamma imkân
vardır. Vekil Beyin teklif ettiği (10 289) liradır.
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bir sual soracağım efen
dim. Varidat tamamen temin edilemezse... Meselâ
santimi santimine tahsil olunacak bir varidat değil
dir. Meselâ ilmî asar satış hasılatı vardır. Edebiyat
medresesesinin satış hasılatı 4 bin lira, Tıb Fakültesi
nin 20 bin liradır. Acaba bu varidat santimi santimi
ne tahakkuk ve tahsil edilecek midir?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, arz edeyim. Nizamnamei dahilî
geçen maddeler hakkında beyanı mütalaayı men eder.
Reis Paşa Hazretleri cevap vermeme müsaade eder
lerse cevap vereyim, bu varidat kısmı kabul edilmiş
tir.
REİS — Efendim, geçmiş fasıl hakkında söz ve
remem. Faslın yekûnu okunacaktır :

Fasıl
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Lira

14 Tamirat
45 289
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
15 Ecnebi mütehassıslar harcırah ve
ücuratı
76 000
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir,
16 Memurini mazule
2 000
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
17 Seminii sabıka düyunu
3 000
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
18 Tıb medresesi maaş ve ücuratı
91 356
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
19 Tahsisata fevkalâde
73 659
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
20 Tıb medresesi masarifi
156 500
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir,
21 İnşaat ve tamirat
11 000
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
22 Antrepoloji seyahati tetkikiye masa
rifi umumiyesi
6 000
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
23 Hukuk medresesi maaş ve ücuratı
22 668
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
24 Tahsisatı fevkalâde
28 300
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
25 Hukuk medresesi masarifi
5 000
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul
edilmiştir.
26 Edebiyat medresesi maaş ve ücuratı
23 298
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
29 470
27 Tahsisatı fevkalâde
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
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28 Edebiyat medresesi masarifi
REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır
sesleri) Kabul edilmiştir.
29 İlahiyat medresesi maaş ve ücuratı

23 . 5 .1926
Lira
13 000

10 248

ABDULLAH AZMİ BEY <jEsifc3js!hir) — Efen
dim, bu ferli İlaCıi'yat Falkliüteüi haklkıınidafdiffi. Malumıu
ÂI'îerMıir kî ulumu d'nûye ırtıiaıtehıaıssıslariinın. yegâne
ımdvculi lolaıa !blır müesSc^'dlb. Yani uftumu d'ını'ya
mütehassısı bundan böyle bu müesseseden yetişecek
tir. Biaenaleyh bu müessesede esasatı diniyeye esasatı isîamiyeye taaluk eden bir çok dersler okutmak
iktiza ediyor. Geçen sene de bu kürsüden temenniyafta bulunmuştum ki İlahiyat Fakültesi hemen he
men bir tarih fakültesi şeklini alıyor. Meselâ fıkh ta
rihi ilmi kelam tarihi: Haîbuki ilmi kelam zarureti
diniyeden olan bir çok şeyleri öğretecektir. Bunun
tarihi değil» ilmin asıl kendisi tedris edilmek lâzım
gelir, kezalik fıkh tetrisatı ibadet kısmı vardır ki, o
da zaruratı diniyeden ibaret olan bir çok ahkâmı
«dajnMOr. O İSmLin de fcûzzalt keınıdM okunmak lazım
gelir. Yani bundan böyle istikbalde yetişecek olan
efradı müsliminin mercii yegânesi ancak burada ye
tişecek olan ulumu diniye mütehassıslardır. Bunlar
ulumu bilmezlerse bilahare merci olacaklar kimler
dir? Geçen sene bu küsüden teminatta bulunmuştum
ki İlahiyat Fakültesine daha ilave edilmesi lâzım
gelen bu ulumun da tedris edilmesi lâzımdır. Vekil
Hamdullah Suphi Beyefendi hüsnü telekki ederek bu
%ıi taklip lefömşfer 'Ve DıariüûUiinıun Iheiyetü umiuımf-yecraîö
toplayarak bu bapta mütalaalarına müracaat etmiş
lerdir. Fakat bir netice çıkmamıştır. Bir tarihi fıkıh
dersi ilave edilmiştir. Yani tarih derslerine bir tarih
dana ilave edilmiştir. Kezalik bu medreseye mahreç
olarak diğer bir medrese mevcut değildir. Buraya
gelecek olan talebe için ve hatip mekteplerine ikişer
üçer sene daha ilavesi suretiyle buraya mahreç temin
edilmesini yine Hamdullah Suphi Beyefendi vaat
'buyurmuşlardı ki o da vücut bulmamıştır. Hatta en
mükemmel olan imam hatip mekteplerinden birisi
de lağv edilmiştir ki bunun için hiç bir esbabı mu
cibe yok. Yani diğer imam hatip mektepleri derecesin
de Ve ondan daha züyaide tlaHelÖc mevcut olduğu halde
MlâSiizum îağv edilümlüşlDn. Bu lağv keyfOyeıiü veflsöi ha
zır zamanında değiMir. Hamdullah Suphi Beyin has
talığı zamanındadır ki en evvel Eskişehir'de açılan
imam ve hatip mektepleridir. Lağvın hiç esbabı mucîbesi yoktur. Talebesi ve fuyuzaiı sairlerinden zi
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yade olduğu halde lağv edilmiştir. Halbuki onlara
öklşeır, üıçeır seme SSâve cıdQareik tflalhCyaıi FaOdrltesÛnıe
mahraç olmak lazım gelirdi. Buraya mahraç yoktur.
Mahraç nereden tedarik edilecektir? Mutlaka bir
ımaiiMiaç oOmalk lazım geüTrodli. Biurqya mahraç yoktur.
da mutlaka İlahiyat Fakültesinde efradı müslimine
mwd oiSaMJecıek BuutöttettalîeibeyeSSşunıeıai içlin lazım
gelen derslerin okunması iktiza ediyor. Halbuki oku
nan dersler hadis, tarihi hadis, tarihi edyan, tefsir,,
tarihi tefsir, tarihi fıkh, tarjhikelam, tarihidini islam.
Yani böyle, şöyle toplayacak olursak bir tarih mü
essesesinde ulumu diniye mütehassısları yetişecektir.
Bu hususta mesuliyet derece derece hepimize tevec
cüh ediyor. Yani bunu vekil bey efendiden gelecek
sene için gerek mahreç tedariki ve gerek programla
rının ıslahı hakkında beyanatta bulunmalarını teklif
ederim. ~
[MAlAIRtF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
l(lz!m!jr) — Darıüfliffâniiıin doğrudan doğruya mliisiaMî
bir müessesemizdir. Milletin manevi kudretinin mü
messillerinden
biridir. Ka'bul etmek lazımgelir ki
Darülfünun denilen müessese
doğrudan doğruya
Maarif Vekaletinin emri altında bir müessese değil
dir. Eğer lalettayin herhangi bir şahıs Darülfünunun
müessesesine şu tarzda, bu tarzda hareket edin diye
emir verecek olursa orada Darülfünun yok demek
tir.
Arkadaşlar; müesseselerin hukukî salahiyetini
muhafaza etmek, doğrudan doğruya o müeseseleri
yaşatmak demektir. Bir memlekette
Darülfünun
m'ü&jjalklil yaşaır Ve tdMssıt Mltarnyîıe mid!die'Tiıi"]i5eılJn
nokta* nazarı alınarak umumi hatlar çizilirse o vakit
Darülfünunun hakiki semerelerini kabul etmek icap
eder. Yoksa Darülfünun Emininin, Darülfünun he
yetinin ve Darülfünun Divanının yaptıkları program
lalettayin bir vekil tarafından bozulacak olursa o
Darülfünun hakiki vazifesini yapmış olamaz. Onun
içindir ki heyeti aliyeniz talim ve terbiye heyeti diye
bir heyet ayırdınız. Bu heyetin vazifesini tefrik etti
niz. Talim ve Terbiye dairesi memleketin doğrudan
doğruya millî terbiyesiyle mektep'erîmizdeki talebe
nin terbjyei umumiyesiyîe meşgul oluk*. Bu daire,
ıdiiaıyadaiku mekteplerin prağralmTarı ile, ıpsuOii' tedd'aleriyle alakadar oîur, neşriyatı takip eder ve bize
lesaüar ihzar erliart Bı'ad'e oniSamm veaıdGlfell dıirelkÜif
dahilinde mekteplere bir direktif veririz.
Tabiîdir ki Talim ve Terbiye İdaresiinın nokta» na
zarı alınmadan bir çoklarımızın terbiyesi hakkında la
lettayin mütalâa dermeyan edemeyiz. Onun içindir ki
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ilk .mekteplerimizde orta mekteplerimizde ve liseleri
mizde tatbik etmekte olduğumuz bu hususu lağv ede
rek Darülfünuna müstakilen emir vermek salahiyetin
de değiliz. İlahiyat Fakültesi müderrisleri çok tanınmış
ve hakikaten memleketimizde ehliyeti ilmiyeleriyle,
kudreti irfaniyeleriyle temeyyüt etmiş zevattan müte
şekkildir. Bunlar İslâm ülemasıdır. Bu zevatın tayin
etmiş oldukları programı kabul ettik. Biz bunlara, şu
nu ve bunu yapın demedik. Bunlar hakikaten memle
ketimizin tanınmış zevatı olmak itibariyle yaptıkları
programı Darülfünun Divanı da kabul etmiştir. Şu hal
de memleketimizin uleması tarafından yapılmış bir
program mevcut iken ve onları Darülfünun Divanı
tasdik etmiş iken bir vekilin bu programa şunu koyun,
bunu koyun diye emir vermesi kabil değildir. Aynı za
manda Darülfünun Divanı mütemadiyen İlahiyat Fa
kültesinin tealisine çalışmaktadır. Bu sene bu fakülteye
üç tane ecnebi mütehassısı getirdik (handeler) ve bu
mütehassıslar tarihi edyan ve saire gibi dersleri okutu
yorlar. Bu sene buraya fıkıh tarihi, akvamı islâmiye ta-'
r:3hi, felsefe! edyan gibi yeni birtakım dersler ilâve ettik,
her milletin bu işlere ait olan fakülteleri vardır, her
millette bu fakültelerde tedrisat nasıl yapılırsa orada
da öyle yapılır. Onun için Abdullah Azmi Beyefendi
nin noktai nazarları varit değildir. Her halde memle
ketimizdeki terbiye! islâmiyeye ait mesail ile İlahiyat
Fakültesi meşgul olmaktadîr. Bir de bir noktaya dik
katle işaret buyurdular. İlahiyat Fakültesi nereden
mahreç bulacaktır, buyurdular. İmam ve hatip mek
tepleri vardır, buradan çıkacak olanlar İlahiyat Fa
kültesine girebilirler. Orta mekteplerden, liselerden çı
kanlar da, İlahiyat Fakültesine girebilirler. Bunların
kabulü hakkında talimatname vardır. Bu imtihanları
veren talebe bu Fakülteye kabul olunur. İmam ve ha
tip mekteplerinin bazı kısımlarının lağvı hakkındaki
mütalâalarına gelince : Bazı mektepler vardır ki tale
besinin adedi azdır. Ve vaziyeti ırmumiyesi itibarîyle
mektep olacak vaziyette değildir. Bunlar yalnız imam
ve hatip mektepleri değildir. Memleketimizde bu gibi
mektep olamıyacak bir halde olan ve yaşamak imkânı
bulunmayan mektepleri tabiidir ki lağv ediyoruz. Bu
yalnız imam ve hatip mekteplerine münhasır değildir.
Bunlann içinde orta mektepler, muallim mektepleri ve
liseler de vardır. Bunları yaşatmak tcdabiri ittihaz et
tik. Meclisi Âlinizin kabul ettiği bütçe dahilinde aza
mî tertiple hepsini de yaşatmaya çalışacağız. Fakat
ıher mektep muallim ister, levazımı tedrisîye ister. Mu
allim olmazsa, levazımı tedıisiyesi bulunmazsa tabiidir
ki o mektep yaşamaz. Onun içindir ki bazı mektepler
kapanmıştır. Bu, vaziyetin icabatındandır.

C : 2

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — İlahiyat Fakültesinde kaç
talebe vardır?
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA
ŞEREF BEY (Dİyarbekir) — Efendim, Darülfünun
bütçesinin raportörü olduğum münasebetiyle Şükrü
Beyefendinin suallerine bendeniz - müsaadenizle - ce
vap vereceğim. İlahiyat Fakültesinde müdavim talebe
nin adedi 221 dir. Gayrı müdavim talebesinin adedi de
168 dir. Gayrimüdavim talebe devam etmemekte ısrar
edeıBerse tabiidir ki kayıtları terkin edilir. Bir noktayı
daha tavzih etmek isterim. İlahiyat Fakültesi bazı ders
leri Edebiyat FaküMesiyle müşterek görür. Avrupa'dan
getirilen ecnebi mütehassısları Edebiyat Fakültesi için
dir. İlahiyat Fakültesindeki talebe edebiyat dersleri al
makta oldukları için ıbu mütehassıslardan onlar da is
tifade etmiş olacaklardır. Yani gelen ecnebi mütehas
sısları doğrudan doğruya İlahiyat Fakültesi için değil
dir. Vekil Beyefendi tabiidir ki böyle bir şey kastetme
diler.
ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efendim,
bendeniz bu babda Maarif Vekili Beyiı muhatap itti
haz edişim Darülfünunun bütçesini müdafaa etmesi
dolayısiyledir. Nasılki bütçesini müdafaa ediyor, mu
hatap olması lâzım gelir. Eğer kendileri bu hususta
muhatap değilse muhatap olan kim ise bendeniz ona
hitap ediyorum. Ben, hiçbir vakit İlahiyat Fakültesini
teşkil eden muallimler hakkında hiçbir şey söyleme
dim, mua'limler çok muktedir adamlardır. Eğer prog
ramlarını tayin etmek de kendilerine ait olsa onlar
çok iyi programlar .yapacaklar. Fakat Darülfünun
heyeti umumiyesinden teşekkül ettiği için onlar bittabi
akailiyetle kalıyor ve noktai nazarları kabul edilmi
yor. Yani bugün bariz bir hakikat vardır ki o da ulû
mu diniye mütehassısları bu derslerden yetişmez. Bu
bariz olan bir hakikattir. Bendeniz Meclise hitap edi
yorum. Çünkü Meclisi Âli bu babda derece derece me
suldür. Atide zaruraiı diniyeyi tedris edecek olan mu
allimler buradan yetişecektir. Buradaki muallimleri
lâyıkiyle yetişiirmezseniz yarın zaruratı diniyeyi öğre
tecek kimse kalmayacaktır. Binaenaleyh benim teklifatım İlahiyat Fakültesine ilahiyat namı verilecek ders
ler konulmak lâzımdır. Hiç olmazsa o dersleri tanzim
edecek olan İlahiyat Fakültesi muallimleri olsun. Sa
niyen lağv olunan mektepten bahsettim, esbabı mucibesi olmadığını da arz ettim. Dedim ki talebesi az
olur, vücudundan istikna hasıl olur, o mektep lağv olu
nabilir. Fakat lağv olunan mektep - Vekil Beyin na
zarı dikkatini celp ederim - mevcut olan mekteplerin
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talebesinden daha fazla bir talebeye maliktir. Fuyuzatı hepsinden de daha çoktur. Bu zararı telâfi etmeleri
ni temenni ederim.
M A A R İ F VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, İlahiyat Fakültesinde okunan
dersler o Faküjîe muallimleri tarafından izhar olunur.
Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, diğer fakülteler de
bu tarzda ders programlarını İhzar ederler. Yani yal
nız İlahiyat Fakültesine münhasır değildir. Her fa
kültede tatbik edilen usul burada da tatbik edilmekte
dir. Şu halde kabul etmek lâzımdır ki Fen Fakültesiyle, İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi birleşmiş de
İlahiyat Fakültesi programına lalettayin dersi bırak
mıştır. Tabiidir ki aklı başında olan muallimlerden
bu gibi hata sadır olmaz. Programı tetkik ederken his
siyattan tecerrüt ederek, vaziyeti umumiyesine ve halka
verilmesi icap eden terbiyeyi telakki ederek bunları
ona göre icra ederler. Kavaidini bilmeye mecburdur.
Tabiîdir ki İslâm tarihi, islâm kavaidini bilecektir.
Onu bilmeden oraya giremez. Oraya giren talebe, İla
hiyat Fakültesi deyince, faraiz, ilmi kelâm okuyacak
değildir. Bunların felsefesini, bunların tarihini okuya
caktır. Bunlar imam hatip mektebinde okunur. Bu iti
barladır ki okunan dersler yüksek derslerdir. Meselâ
tefsir ve tefsir tarihi okunmasın mı? Hadis ve hadis
tarihi okuyacak. Okunmasın mı? Dini islâm okunacak
tır onun tarihini okuyacaktır, Türk tarihi okuyacaktır,
tarihi edyan, fıkıh, fıkıh tarihi okuyacaktır, tarihi edyan okuyacaktır. Ve bunlara ilâveten demin arz etti
ğim 'tarihleri okuyacaktır. Onun için fakültede okuna*
cak dersler yüksek derstir diyorum. Fakülte müderris
leri bu dersleri okutmak için aralarında müzakere et
mişler ve karar vermişlerdir. Eğer fakültede ayrıca
faraiz ve ilmi kelâma ait mufassal dersler verilsin di
ye arzu buyuruluyorsa tabiî mebus arkadaşlarımızdan
birinin arzusunu fakülteye arz etmek benim vazifem
dir. Burada mütalâa d er meyan ederken Darülfünun
Reisi olduğumu bilirim ve onun içindir ki bütçesini
müdafaa etmekteyim. Fakat bilmediğim bir nokta var
sa onların yaptıkları programları hangi noktai nazar
dan tetkik ederek yapmalarıdır. Şu noktai nazardan,
bu noktai nazardan yapınız diye emir veremeyiz. Top
lanırlar, yaparlar. Biz de tetkik eder ve tasdik ede
riz. Onun.içindir ki Abdullah Azmi Beyin telâşına lü
zum yoktur. Oradaki arkadaşların ne gibi ders okut
maları lâzım gelecekse onları hakkiyle okutmaları için
lâzım gelen programı izhar ettiklerine kanaat buyuru
nuz. İmanı hatip mektebi içinde kapanan bir müessese
nin esbabı mucibesi vardır. Şimdi söyledikleri Eskişe
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hir Mektebi benim zamanımda kapanmamıştır. Za
manımda olmadığı için hatırlayamıyorum. Fakat arzu
ederlerse diğer bur gün esbabı mucibesiyle Heyeti Celileye mufassalan arz «derim.
REŞİT BEY (Malatya) ~ İmam hatip mektebi
nerelerde vardır ve imam hatip mektebi talebelerin
devam etmediğinden dolayı mı ilga edilmiştir, devam
etmediklerinin esbabı nedir? Bu hususta izahat ver
sinler.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
— İmam ve hatip mektepleri Darülfünun bütçesiyle
alâkadar değildir. Heyeti Celile bunlar hakkında iza
hat vermekiiğimi arz ederse mufassalan izahat vere
yim. (O başka sesleri.)
3. — Eskişehir Mebusu
Abdullah Azmi Beyin,
Darülfünun İlahiyat Fakültesinde ilmi kelam ve fıkıh
okutulmasına dair takriri.
REİS — Okunacaktır :
Riyaseti Celiîeye
İlahiyat Fakültesinde okunan derslere ilmi kelam
ve fıkıh derslerinin de ilâvesini teklif eylerim.
Eskişehir
Abdullah Azmi
REİS — Efendim, temenni mahiyetinde bir tak
rirdi», hükümete tevdi ediyoruz.
Faslın yekûnu hakkında mütalaa var mı efendim?
(Hayır sesleri) Kabul edildi.
Fasıl
30

Lira

Tahsisatı fevkalâde
11 823
REİS — Mütalaa var mı efendim?
(Hayır sesleri) Kabul edildi.
31 İlahiyat medresesi masarifi
4 500
REİS — Mütalaa var mı efendim?
(Hayır sesleri) Kabul edildi.
32 Fen medresesi maaş ve ücuratı
23 508
REİS — Mütalaa var mı efendim?
(Hayır sesleri) Kabul edildi.
33 Tahsisatı fevkalâde
31 668
REİS — Mütalaa var mı efendim?
(Hayır sesleri) Kabul edildi.
34 Fen medresesi masarifi
40 500
REİS — Mütalaa var mı efendim?
(Hayır sesleri) Kabul edildi.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY —
Efendim, bu fasla da (5 76C) liranın ilâvesini istir
ham edeceğim. Çünkü burada ders okutan muallim-
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ler vardır, çocuklar kendi lisanlarından anlayamıyor
lar. Bu itibarla bunların yanına
asistan koymaya
mecburuz. Tercümanlık yapabilecek şekilde 6 tane
asistan ilâve edeceğiz. (5 760) lira ilâve edeceğiz. Bu
nun masrafı (5 760) lira kadar tutü5ror. Encümen de
bu hususta Vekâletin noktai nazarım kabul etmiştir.
İlâvesini istirham ederim.
REÎS — Encümen kabul ediyor mu?
ŞEREF BEY
(Diyarbekir) — Kabul ediyoruz
efendim.
REİS — Şu halde fasîm yekûnu ne oldu efen
dim?
MAARİF VEKÎLÎ MUSTAFA NECAT* BEY —
Faslın yekûnu 46 260 lira oluyor.
REÎS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Fasıl bu veçhile kabul edildi.
Fasıl
35 Maaş ve ücurat
REİS — Mütalaa var mı
(Hayır sesleri) Kabul edildi.
36 Tahsisatı fevkalâde
REİS — Mütalaa var mı
(Hayır sesleri) Kabul edildi.
37 Masarif ve vasaiti tedrisiye
ken bedeli
REİS — Mütalaa var mı
(Hayır sesleri) Kabul edildi.

Lira
19 404
efendim?
20 955
efendim?
ve ront17 000
efendim?

Efendim, ikinci maddenin yekûnu ne oldu?
ŞEREF BEY
(Diyarbekir) — Efendim, ikinci
maddenin yekûnu 922 834 lira oluyor.
REİS — Maddeyi bu yekûna göre tekrar okuyo
ruz.
İkinci Madde — İstanbul Darülfünunu ve müte
şekkil bulunduğu medreselerin 1926 senei maliyesi
masarifi umumiyesi merbut (B) cetvelinde gösterildi
ği veçhile 922 834 lira olarak tayin olunmuştur.
REİS — Madde "hakkında söz isteyen var mı?
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın...
Kabul etmeyenler e! kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Üçüncü Madde — İstanbul Darülfünunu şahsiye
ti hükmeyisi hakkındaki kanunun üçüncü maddesin
de muharrer envai varidatın ve hasılatı müteferrika
nın 1926 senei maliyesinde de ahz ve tahsiline de
vam olunur.
REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı?
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın...
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
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Dördüncü Madde — Darülfünun medreselerinde
talebeden alınan bilûmum harçlar ile lâboratuvar ve
hastahanelerde istiyfa olunacak tahlil ve yatak ücret
lerinin miktarı, medrese meclislerince ve Darülfünun
Divanınca verilecek kararla tayin ve tespit olunur.
REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı?
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın...
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Beşinci Madde — Darülfünun ve müteşekkil bu
lunduğu medreselerin masarifi müşterekesine ait olup
masarif bütçesinin 3 - 1 7 nci fasıllarına mevzu tah
sisatın ihtiyaca göre medreselere sureti tevzi ve tah
sisi Darülfünun Divanınca kararlaştırılır.
REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı?
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın...
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi.
Aîtmcı Madde — Daimî müderris ve muallimler
başka bir vazife deruhte ve hariçte iştigal edemezler.
Ancak kendi derslerinden maada medaris ve mekâtibi âîiyede haftada altı saati geçmemek şartiyle ders
deruhte edebilirler. Klinik, lâboratuvar ve darülmesaîsi bulunan müderris ve muallimler haftanın her
gününde laekal yarım gün klinik, lâboratuvar ve darüımesaîlerinde bulunmaya mecburdurlar.
REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı?
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın...
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi.
Yedinci Madde — İki medresede müderris veya
muallim olanlara yalnız bir yerden maaş ve tahsisatı
fevkalâde ve diğer ders için de o dersin maaşı aslîsi
miktarında ücret verilir.
REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı?
HAKKI TARIK BEY
(Giresun) — Efendfm,
maddenin tarzı tahriri küçük bir tashihi istilzam ede
cek şekildedir. Bunun için bir takrir takdim ediyo
rum, kabulünü rica ederim.
REİS — Okunacaktır :
Riyaseti Celileye
Yedinci maddenin şu şekilde kabulünü teklif ede
rim,
«Bir medresede daimî müderris
veya muallim
olanlar diğer bir dersi deruhte ederlerse yalnız kendi
maaş ve tahsisatı fevkalâdelerini alırlar, diğer ders
içfn o dersin maaşı aslîsi miktarında ücret verilir.
Giresun
Hakkı Tarık
ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Evet efendim, bir
zühul eseridir.
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MALtYE VEKİLİ HASAN BEY — Büfcida fark
diğer medrese kelimesinden ibarettir. Aynı medrese
de ders alırsa onun da maaşı aslîsinden maada tahsi
satı fevkalâdesini alacak mıdır? O (diğer) kelimesi
yabancıdır. Diğer kelimesi oradan çıktıktan sonra vu
zuh itibariyle bir fark kalmaz. Zannediyorum ki tak
riri veren arkadaşımızın noktai nazarı ders başka
medresede olmadıkça, kürsü aynı medrese dahilinde
olmak şartiyle maaşı aslîsinden maada tahsisatı fev
kalâdelerini alsınlar demek istiyor. Öyle mi?
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evet.
MALtYE VEKİLİ HASAN BEY — O vakit doğ
ru olmaz. Çünkü nihayet Darülfünun heyeti umumiyesiyle bir camiadır, bir küldür. Medresenin tebed
dülü maaş noktai nazanndan farkı istilzam etmeme
lidir. Bendeniz noktai nazarımı arz ettim efendim.
ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Efendim, Hasan
Beyefendi, maddedeki (diğer) kelimesinin çıkmasiyle
meselenin temin edilmiş olacağını buyurdular. Bir
medresede daimî müderris ve muallim olanlar diğer
bir ders deruhte ederlerse kendi maaş ve tahsisatı
fevkalâdelerini alırlar. Sonra buradaki fark daimî
medreseler kaydiyle takyit edilmektedir. Çünkü dai
mî müderrisler hariçte vazife alamazlar. Birtakım
müderrisler vardır ki haftada bir iki saat dersleri var
dır. Onlar bu kayıtla mukayyet değildirler.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Şu hakle di
ğer medrese kelimesi çıkıyor.
iŞEREF BEY (Diyarbekir) — Diğer değil, medre
se kelimesi çıkıyor. Encümen bu takriri aynen mad
de olarak kabul ediyor.
(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar okundu).
REİS — Yedinci maddeyi bu suretle reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul
etmeyenler el kaktırsın... Kabul edilmiştir.
Sekizinci Madde — Darülfünun ve müteşekkil
bulunduğu medreselerin 1341 kadrosu merbut (C) pa
letli cetveldeki tebeddülat veçhile 1926 senesinde de
merîdir.
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REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı?
(Hayır sesleri) Kabul edneler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Dokuzuncu Madde — İşbu kanun 1 Haziran
1926 tarihinden itibaren meriyülicradır.
REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı?
(Hayır sesleri) Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi.
Onuncu Madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maârif Vekili memurdur.
REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı?
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Maliye ve
kilinin de memur olması lâzımdır. Ben de para veri
yorum.
REİS — Encümen ne diyor efendim?
ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Manjl yoktur.
Onuncu Madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maarif ve Maliye Vekilleri memurdur.
REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul
edildi.
REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyeşini
tayini esami ile reyinize arz edeceğim. Kabul eden
ler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey verecekler
dir. Lütfen reylerinizi istimal buyurun,
Efendim, Darülfünun bütçesi kanununa rey ver
meyen varsa lütfen rey versin... İstihsali âra mua
melesi h|tam bulmuştur. Reylerin neticesini arz edi
yorum. İstanbul Darülfünunun 1926 senesi bütçe ka
nununa 152 zat rey vermiştir. Muamele tamamdır.
149 kabul, 3 ret vardır. Şu halde Darülfünun bütçesi
149 rey ile kabul edilmiştir.
Vakit gecikmiştir. Yarın saat on üç buçukta içti»
ma etmek üzere celseyi tatil ediyorum.
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İstanbul Darülfünunun 1926 Senesi Bütçe Kanununun Neticei Ârâsı
«Kanun Kabul Edilmiştir.
Âza adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Münhaller
Reye iştirak etmiyenler

:
:
:
:
:
:
:

287
152
149
3
0
3
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[Kabul Edenler]
AFYONKARAHİSAR
izzet Ulvi B.
Musa Kâzım B.
Ruşen Eşref B.
Sadık B.
AKSARAY
Besim Atalay B.
AMASYA
Esat B.
Nafiz" B.
ANTALYA
Ahmet Saki B.
Hasan Sıtkı B.
Rasih B.
ARDAHAN
Tahsin B.
Talât B.
ARTVİN
Hilmi B.
BAYEZİD
Şefik B.
BİGA
Mehmet B.
Samih Rifat B.
Şükrü B.
BOLU
Cevat Abbas B,
Dr. Emin Cemal B.
Mehmet Vasfi B,
Şükrü B.
BOZOK
Ahmet Hamdi B.
Süleyman Sırrı B.
BURDUR
Hüseyin Baki B.

BURSA
Mustafa Fehmi B.
Refet B.
CANÜC
Cavit Paşa •
Süleyman Necmi B.
Talât Avni B.
CEBELİBEREKET
İhsan B.
ÇANKIRI
Mustafa Abdülhalik B.
Rifat B.
Talât B.
Ziya B.
ÇATALCA
Şakir B.
ÇORUM
İsmail Kemal B.
Ziya B.
DENİZLİ
Dr. Kâzım B.
Haydar Rüştü B.
Mazhar Müfit B,;
Yusuf B.
DERSİM
Feridun Fikri B.
DİYARBEKİR
Cavit B.
Şeref B.
Zülfi B.
EDİRNE
Faik B.
ELÂZİZ
Naci B,
Süleyman B.

ERGANİ
Kâzım Vehbi B.
ERTUĞRUL
Ahmet İffet B.
İbrahim B.
Rasim B.
ERZİNCAN
Abdülhak B.
ERZURUM
CâzümB.
ESKİŞEHİR
Arif B.
Emin B.
GAZİANTEP
Ahmet Remzi B.
Ali Cenanî B.
Şahin B<
GİRESUN
Hakkı Tarık B.
Kâzım-B.
Şevket B.
Tahir B.
GÜMÜŞANE
Cemal Hüsnü B.
Hasan Fehmi B.
HAKKÂRİ
Nazmi B.
İSPARTA
Hüseyin Hüsnü B.
İbrahim B.
Müikerrem B.
İSTANBUL
Akçoraoğlu Yusuf B.
Behiç B.
Dr. Hakkı Şinasi Paşa
Edip Servet B.
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İZMİR
Mahmut Esad B.
Mustafa Necati B.
Münir B.
Osmanzade Hamdi B
KARESİ
Mehmet Cavit B.j
KASTAMONU
Ali Nazmi B.
Ali Rıza B.
Halit B.
Hasan Fehmi B.
Mehmet Fuat B.
Veled Çelebi B.
KAYSERİ
Ahmet Hilmi B.
Dr. Halit B.
Sabit B.
Zeki B.
KIRKLARELİ
Dr. Fuat B.
KOCAELİ
İbrahim B.
İbrahim Süreyya B.
Saffet B.
KONYA
Eyüp Sabri B.
Fuat B.
Musa" Kâzım B.,
Mustafa B.
Na'im Hazım B.
Refik B.
Tevfik Fikret R
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KÜTAHYA
Cevdet B.
Nuri B.
Rağıp B
Recep B
RızaB.
MALATYA
Dr. Hilmi B.
İsmet Paşa
Reşit B.
MARAŞ
Mithat B.
MARDİN
Abdülrezzak B.
MENTEŞE
Yunus Nadi B.
MERSİN
Niyazi B.

1
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| Kemal B.
Yaşar B;

MUŞ
İlyas Sami B.
Osman Kadri B.
RızaB,
NİĞDE
Ata B.

I

SİİRT
Mahmut B.
SİNOP
Recep Zühtü B.

ORDU
FaikB.
Halil Sıtkı B.
Hamdi B.
Recai B.

SİVAS
Muammer B.

TOKAD
Emin B.
j Mustafa Vasfi B.
1
TRABZON
Abdullah B.
Ahmet Muhtar B.
Hasan B.
Süleyman Sırrı B.
URFA

SİVEREK
Halil Fahri B.
Mahmut B.

Ali B.
Refet B.
Saffet B.

Esat B.
Fuat B.
Hasan Cavit B.

ŞARKİ KARAHİSAR
İsmail B.
Mehmet Emin B,

VAN
Hakkı B.
İbrahim B.
ZONGULDAK

SARUHAN
Dr. Saim B.
Ethem B.

TEKİRDAĞ
Cemil B.
Faik B.

RİZE

1 Halil B.
| Ragıp B.
Tunah Hilmi B.

[Reddedenler]
BURSA
Nurettin PJışa

|
ERGANİ
1 İhsan B.
[Reye İştirak

| İstik. Mah. Â.)
ADANA
Mithat B.
İsmail Safa B.
Tahsin B.
Kemal B. (M.)
BAYEZİD
Zamir B. (M.)
Süleyman Sudi B. (M.)
AFYONKARAHİSAR
BİTLİS
Ali B. (Ank. İstik. Mah.
Muhittin Nâmi B.
Reisi)
Kâmil B.
BOLU
AKSARAY
Fal'ih Rıfikı B.
Mustafa Vehbi B.
BOZOK
Neşet B.
Avni B. (Şark İstik Mah.
AMASYA
A.)
Ali Rıza B.
Salih B.
ANKARA
BURDUR
Ali B.
Mustafa Şeref B. (M.)
Ali Fuat Paşa
Gazi Mustafa Kemal
BURSA
Paşa (Reisicumhur)
Necati B.
Hilmi B.
Osman Nuri B.
1
İhsan B.
CEBELİBEREKET
|
ŞakirB.
Avni Paşa (M.)
i
ANTALYA
Murat B.
ÇORUM
AYDIN
Dr. Mustafa B.
Dr^ Mazhar B.
İsmet B. (M.)
|
Dr. Reşit Galib B, (Ank. Münir B.

|
ERZURUM
1 Ziyaettin B

Etmîyenler]
DENİZLİ
Necip Ali B. (Ank. İstik.
Mah. M. U.)
DERSİM
Ahmet Şükrü B.
DİYARBEKİR
Feyzi B.
İbrahim Tâli B. (M.)
EDİRNE
Cafer Tayyar Paşa
Hüseyin Rıfkı B.
ELÂZİZ
Hüseyin B.
Muhittin Bi
Mustafa B.
ERGANİ
İhsan Hâmit B.
ERTUĞRUL
Dr. Fikret B:
Halil B.
ERZİNCAN
Sabit B.
ERZURUM
Halet B. (M.)
Münir Hüsrev B.

Raif B. (M.)
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Rüştü Paşa
ESKİŞEHİR
Abdullah Azmi B.
GAZİANTEP
Ferit B.
Kılıç Ali B. (Ank. İstik.
Mah, Â.)
GELİBOLU
Celâl Nuri B,1
GENÇ
Muhittin B.
GİRESUN
Hacim Muhittin B. (Şark
İstik. Mah. Reisi)
GÜMÜŞANE
Zeki B.
HAKKÂRİ
Asâf B.
İÇEL
Dr. Tevfik B.
Emin B.
İSTANBUL
Ahmet Muhtar B.
Ali Rıza B. (İ. A.)
Dr. Refik B. (V.)
1 Hamdi B^

tim
HamduUafe SH£hi B.
Hüseyin Rauf B.
İhsan Pa§a CM.)
İsmail £antftilât B.
Kâzım Karabete Paşa
Refet Paşa
Tevfik Kâmil B.
İZMİR
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.)
Kâmil B. (M.)
Mahmut Celâl B.
Mustafa Rahmi B. (M.)
Saraçoğlu Şükrü B.
KARESİ
Ahmet Süreyya B. (Şark
İstik. Mah. M. U.)
Ali Şuuri B,
Haydar Adil B.
Hulusi B (M.)
Kâzım Paşa (Reis)
Mehmet Vehbi B.
Osman Niyazi B.
KARS
Ağa oğlu Ahmet B.
Ömer B.
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KASTAMONU
Necmettin Molla B,
KIRKLARELİ
Şevket B.
:
KIRŞEHİR

jI Mehmet B.
MARDİN
I Abdülgani B.
- Ali Rıza B.
Necip B. (M.)
Lûtfi Müfit p. ||arjk IşH Yakup Kadri B.
MENTEŞE
tik. Mah. Â.)
Esat
B.
(M.)
Yahya Galip B. (M.)
I Şükrü Kaya B.
KOCAELİ
Mustafa B.
MERSİN
Şükrü B.
i I Besim B.
Nİ0DE
KONYA
M
I
Ebubekir
Hazım B.
Bekir B. (M.)
I Galip B.
Kâzım Hüsnü B.
HaMt B.
Mustafa Feyzi B. (M.)
KOZAN
]
ORDU
A i Sahip B. (Şark İstik |
İsmail B.
Mah. (Â.)
i
RİZE
Ali Sadi B. (M.)
KÜTAHYA
! Ali B. (Ank. İstik Mah.
FaikB.
;ij A.)'
Ekrem B.
MALATYA
ŞARUHAN
B ç d i r B , (M.)
Abidin B.
Mahmut Nedim B.
Mehmet Sabri B. (V.)
MARAŞ
| Mustafa Fçvjgj B. (M.)
Abdülkadir B. (M.)

SİİRT
Halil HulkiB.
SİNOP
Dr. Rıza Nur B.
Yusuf KemM B.
SİVAS
Dr. Ömer Şevki B,
Halis Turgut B,
Rahmi B.
^
Rasim B.
Ziyaettin B.
SİVEREK
Kadri Ahmet B.
ŞARKİ KARAHİSAR
Ali Sururi B. (Reis Vekili)
TOKAD
Bekir Sami B.
Kâmil B. (M.)
TRABZON
Nebizade Hamdi B.
Rahmi B. (M.)
Şefik B. (M.)
VAN
Münip B. (M.)
ZONGULDAK
Yusuf Ziya B.

İm^düer\
Kırşehir
Maraş
Urfa

: 1
": 1
: 1
\
NMB*<

~,m -

