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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Gazi Anteb saylavlığına seçilen General Ali Hik
met Ayerdemin mazbatası tasdik edildi. 

General Ali Hikmet Ayerdem ile, 
Tokad saylavlığına seçilen General Sıtkı Uke and 

içtikten sonra Çoruh saylavı Ömer Fehmi Noylanın 
öldüğü tebliğ ve ölünün hâtırasını taziz için bir da
kika susuldu. 

Cumhur başkanlığı dairesi teşkilâtı hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, 

Ağıllar kanununun birinci maddesini değiştiren ka
nunun birinci maddesinde yazılı müddetin uzatılma
sına, 

Devlet kitapları nvütedavil sermayesi hakkındaki 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihala
rının birinci müzakereleri yapıldı. 

Bölge sanat okullarının Kültür bakanlığı tara
fından yönetilmesine, 

Belediye kanununa bazı maddeler eklenmesine^ 
Dang hastalığına karşı memleketleri karşılıklı ko

rumak için yapılan, beynelmilel mukavelenin tftsdi-
kına, 

Sıtma ve firengi ilâçlarına, 
Tababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı icrasına da

ir kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihaları da müzakere ve kabul edildikten 
sonra pazartesi günü toplanılmak üzere inikad ;biti-
rildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Tevfik Fikret Sılay Çoruh Balıkesir 

Ali Zırh Sabiha Gökçül 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 .— Ankara belediyesinin hariçten getireceği ma

kineler ve yedek parçalarının resimsiz girmesi hak
kında kanun lâyihası (1/254) (Gümrük ve inhisar
lar ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/255) Millî Mü
dafaa ve Adliye encümenlerine) 

3 — Askerî muhakeme usulü kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve 26 nci maddesine iki fık
ra ekşimesine dair kanun lâyihası (1/256) (Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerine fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihası (1/257) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

5 — Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/258) 
(Millî Müdafaa encümenine) 

6 — Buğdayı koruma karşılığı hakkındaki kanu
nun 13 ncü maddesine ek kanun lâyihası (1/259) 
(İktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

7 — Eti bank kanun lâyihası (1/261) (İktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Elektrik işleri etüd idaresi teşkiline dair ka
nun lâyihası (1/260) (İktısad, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

9 — Kambiyo, esham ve tahvilât kaçakçılığının ta
kibi hakkında kanun lâyihası (1/262) (Maliye, Ad
liye ve Bütçe encümenlerine) 

10 — Kanunla verilen izinler -üzerine yapılan kefa
letlerin nasıl yerine getirileceği hakkındaki kanuna ek 
kanun lâyihası (1/263) (Dahiliye ve Bütçe encümen
lerine) 

11 — Maden tetkik ve arama enstitüsü hakkında 
kanun lâyihası (1/264) (İktısad, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

12 — Muhasebei umumiye kanununun değişik 99 
ncu maddesi hükmünün Gümrük muhafaza genel ko

mutanlığına bağlı asker kurumu ahtiyaçları hakkında 
da yürümesine dair kanun lâyihası (1/265) (Diyanı 
muhasebat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

13 — Türkiye Ziraat bankasınca ipotekli ve mü
teselsil ziraî alacakların taksitlendirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (1/266) (İktısad, Ziraat, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
14 — 1931 yılı Hazine genel hesabına a id muta

bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi (3/120) (Divanı muhasebat en
cümenine) 

15 — Mülga Seyrisefain idaresinin 1931 yılı:son 
hesabına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/121) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
16 — Ankara su tesisatı için Maliye ve Dahfliye 

vekillerine verilen taahhüd izninin uzatılması hakkın
da kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/168) (Ruznameye) 

17 — Balya - Karaaydın madenleri kiralama ve 
işletme şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele resminden istisnasına dair kajıun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/230) (Huz-
nameye) 

18 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair 1/157 ve bir vilâyette tenkil 
edilecek idare heyeti kadrosu hakkında 1/206 sajyıh 
kanun lâyihaları ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) | 

19 — Eylül : ikinci teşrin 1934 aylarına aid üç jay-
Iık raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazjba-
tası (3/108) (Ruznameye) 

20 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memjıır 
lan kanununun 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
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kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/212) (Ruznameye) 

21 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanuna bağlı (A) cetveline yapılacak ilâ
veye dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/245) (Ruznameye) 

22 — Pulluk kanununa ek kanun lâyihası ve Zi
raat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/191) 
(Ruznameye) 

î : 36 10-6-1935 C : 1 
23 — Türkiye ile Bulgaristan arasında aktedilib 

11 mart 1935 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmış olan 
ticaret anlaşmasile tediyatm tanzimine müteallik mu
kavelename bir ay daha uzatıldığından 2294 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesine göre keyfiyetin tas
diki hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Hariciye ve 
İktısad encümenleri mazbataları (3/113) (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 15,5 

BAŞKAN — Nuri Conker 
KÂTİBLER — Naşid Uluğ (Kütahya), Haydar Rüştü Öktem (Denizli) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Kars saylavı Fuad Köprülünün and iç
mesi 

BAŞKAN — Kars saylavlığma seçilen Fuad 
Köprülü yemin edecektir. 

( Kars saylavı Fuad Köprülü yemin etti. ) 
(Alkışlar) 

2 — Kars saylavı Fuad Köprülü ile Tokad 
saylavı General Sıtkı Ükenin intihab mazbatala
rının tasdiki. 

BAŞKAN — Saylavlığa yeni seçilen ve şimdi 
yemin eden Fuad Köprülü ile Tokad saylavlığı-
na seçilen General Sıtkmm mazbataları tetkik 
olunmuştur. Her türlü illetten ari ve salimdir. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mazbatalar 
kabul edilmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Sayın arkadaşlar, Kamutayın geçen celse
lerden birinde Adliye encümeni mazbataları oku
nurken mazbataların birinde zabıtai adliye va
zifesini gören jandarma hakkında bazı sözler 
geçti. O sözlerden mülhem olarak Büyük Meclis
ten dosyayı aldım, okudum. Büyük Meclise ma
ruzatta bulunmak istiyorum, müsaadelerini dile
rim. 

Dosya, tafsilâtile Büyük Meclise arzedildi. 
Büyük Meclis haiz olduğu hakkı istimal etti. O 
hak kendisinin münakaşa götürmez bir hakkı
dır. Kullandı. Bunu münakaşa edecek değilim. 

Bu hakkı Büyük Millet Meclisi hakkı hüküm-
ranisi olarak kullanır. Kendisi adliye makam
larının sunun ve bunun ne delâili ve ne o delâile 

istinad eden hükümlerile mukayyet değildir. 
Yüksek ve millî mülâhazaları nazarı itibare ala
rak o hakkını kullanır. Bundan dolayı bu hakkı 
kullanmasından dolayı mahkemelerin ve hâkim
lerin ve hâkimlerin vermiş olduğu hükümlerin 
isabetine, katiyetine bir halel gelmez. Ancak 
ceza tahfif veya tadil olunur. Bu esası Meclise 
bir defa daha arzettikten sonra asıl zabitai ad
liyeye taallûk eden bir dayak hâdisesine gele
ceğim: 

O vakada tahkike memur olanların 
maznunlara işkence etmiş ve bu suretle cebren 
ifadelerini alarak itiraf ettirerek mahkemenin 
hükmüne müessir olmuşlardır. Burada hepimi
zin teessürünü mucib olan hâdise zabitai adliye
nin dayağı doğrudan doğruya bir vasıtai tahki-
kıye gibi kullanmış olmasıdır. O gün dosyayı 
bilmediğim için lâzımgelen izahatı arzedememiş-
tim. Bu gün arzetmek istiyorum. Bizim usulü 
muhakememiz rekizituvar bir usulü muhakeme
dir. Yani delâil mücrimin haricinde toplana
rak ona göre hüküm verilir. Engizituar değil
dir. Yani deliller mücrimden alınmaz. Mücri
min itirafı ne olursa olsun delâili hariciyeye 
mutabakat etmedikçe hâkim onunla mukayyed 
olmaz. Binaenaleyh, dayakla alınan itirafın hiç 
bir hükmü tesiri yoktur. Eğer bazı cahiller ve 
gafiller, zabitai adliye arasında bu usule devam 
ediyorlarsa iki türlü fenalık yapıyorlar demek
tir. Biri kendilerine zarar veriyorlar. Çünkü 
suçun mahiyeti ne olursa olsun behemehal mah
kemeye verileceğine göre neticede kendileri ce
za göreceklerdir. İkinci defa zarar ediyorlar. 
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I : 36 10-6 1935 C : 1 
Hukuka ve adalete dayanması lâzımgelen muha- i 
keme usullerini gayet iptidaî ve gayri insanî bir : 
usul gibi göstermeğe vesile oluyorlar. ! 

Zabitai adliye için söylenen ve bazan belki de j 
vukua gelen bu hâdiseleri hariçte duyan dost- \ 
larımız sevinmesinler. Biz memlekete aid olan ! 
her vakayı olduğu gibi bütün çıplakliğile bu ' 
kürsüde münakaşa etmeğe alışmış ve bunda fay- j 
da bulmuş bir nesliz. Cumhuriyetin dayandığı, j 
doğru yolu bulmak için baş vurduğu, en büyük 
şey her vaka ve her hâdiseyi olduğu gibi millet 
ve cihan muvacehesinde münakaşa etmektir. 
Bu bizim kuvvetimizin ifadesidir. (Bravo sesle
ri), 

Her mebus, her vaka ve her memur hakkında 
bütün kanaatlerini izhar eder ve münakaşa olu
nur. Bundan kuvvet alarak memleketin dahilî 
manzarasını fenadır gibi göstermek isteyenler 
aldanırlar. Çünkü her memlekette olduğu gibi 
eğer bizde de zabitai adliye arasında cahilane 
ve gafilâne bir surette vazifelerini suiistimal et
mişler varsa onlar derhal takib olunur ve ceza
ları verilir. 

Nitekim arkadaşlar bu dosyada kendisine da
yak attığı atfolunan Tahsin Çavuş ve arka
daşları tahtı muhakemeye alınmışlardır (Bravo 
sesleri, alkışlar) ve muhakemenin icrası esna
sındaki senelerde, iki sene evvel tahtı muhake
meye, alınmışlardır. Fakat bunlar ademi mesu
liyet kararı almışlardır. Bu malûmat tamami-

1 — Beynelmilel adalet divanına müteallik 
bazı metinlere iltihakımız hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/137) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın ikinci müzakere
sidir. 

Beynelmilel daimî adalet divanına müteallik 
bazı metinlere iltihakımız hakkında kanun 
MADDE 1 — a - Beynelmilel adalet divanı 

statüsünün 16 kânunuevvel 1920 tarihli imza 
protokolüne, 

b - Mezkûr statünün tadiline dair olan 14 ey
lül 1929 tarihli protokole, 

c) Amerika Birleşmiş Hükümetlerinin di
van statüsüne iltihakına dair olan 14 eylül 1929 
tarihli protokole, 

Kayidsiz ve şartsız olarak, 
d) Divanın mecburî hakkı kazasına dair olan 

protokole de atideki kayidler altında iltihak 
olunmuştur: 

[1] Birinci müzakeresi 33 ncü inikad gah tın
dadır. 

I le Meclise arzedilmediği için bu noksanı ikmal 
j etmek istedim. Şurada burada hakikaten vazi-
| fesini suiistimal ederek kanunun, usulün ta-
\ yin ettiği yollardan ayrılarak gayriinsamî ve 
I gayrişuurî hareketlere içtisar eden memurlar 
i varsa emin olunuz ki onlar için de kanunlar mü-
| saittir. Kanunları tatbik etmek için ellerine ver-
ı diğiniz arkadaşlarınız bu salâhiyetleri tam ola-
| rak kullanan kimselerdir. Bu memlekette işle

nen bir cürüm için kanunun hükümleri derhal 
tatbik olunur. Bu memlekette bir cürme ıttıla 
hasıl olsun da takib edilmesin, böyle şey hatı
ra gelmez. Bizim inkılâbımız doğrudan doğruya 
akla, mantığa ve izana ve müsbet ilimlere 
müstenittir. Hepimizin, Hükümetin vazifesi 
yolsuzlukları gördüğü vakit kanunî yollarda 
onun tecziyesini takib ve temin etmektir. Bu 
mesele geçen celsede açık kaldığı için gerek 
millet muvacehesinde, gerek yüksek huzuru
nuzda, gerekse cihan muvacehesinde bu açık 
kalmış olan meseleyi tavzih için söz almağa cü
ret ettim, arzı malûmat ettim. 

Her ceza davasında, evvelce cürmü itiraf 
etmiş bir suçlunun veya vekilinin bir meşelei 
müstehire gibi dayak ve tazyik keyfiyetini; öne 
sürmesini, kendisine dayak veya tazyik jcür-
mü isnad edilenleri derhal şiddetli takibata 
tâbi tutmakla ve sabit olmazsa, bu cürmü za
bıtamıza isnad edenler aleyhinde iftira davası 
açmakla behemehal ortadan kaldıracağız ((Al
kışlar). 

1 - Mütekabiliyet, 
2 - Beş senelik bir müddet için, 
3 - İhtilâfın ve onu doğuran vakanın işbu 

iltihak tarihinden sonra tehaddüs etmiş olması, 
4 - İhtilâfın Divan statüsünün 36 ncı mad

desinde yazılı ihtilâflar zümresinden bulunması. 
Ancak bundan atideki ihtilâflar hariçtir: 
a) Türkiyenin akid ve kabul etmiş olup halli 

ihtilâf hususunda diğer bir prosedür derpiş et
mekte olan mukavelât ve muahedatın tatbikatı
na doğrudan doğruya veya bilvasıta müteâllik 
olan ihtilâflar. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmının icrasına 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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î : 36 10-6-1935 C : 1 
' Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze- | 

diyorum. j 
2 — Türkiye ile Almanya arasında aktolu- \ 

nan ticaret mukavelenamesine ek olarak 15 nisan 
1935 tarihinde imzalanan anlaşmanın tasdikına i 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encü- i 
cümenleri mazbataları (1/160) [1] j 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Türkiye ile Almanya arasında münakid 27 mayıs 
1930 tarihli ticaret mukavelesine zeylen 15 ni
san 1935 tarihinde imzalanan ikinci anlaşmanın 

tasdikına dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 

münakid 27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukave
lesine ek olarak 15 nisan 1935 tarihinde imza
lanan ikinci anlaşma 1 mayıs 1935 tarihinden 
itibaren meriyete girmek üzere kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3 — Dahiliye memurları kanununun 2 nci 
maddesini değiştiren 2429 sayılı kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren kanun lâyihası re Dahiliye 
encümeni mazbatası (1/171) [2] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

1700 sayılı Dahiliye memurları kanununun ikin
ci maddesini değiştiren 2429 sayılı kanunun 

birinci maddesini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 1700 sayılı Dahiliye memurla

rı kanununun 2 nci maddesini değiştiren 2429 
sayılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazıldı
ğı şekilde değiştirilmiştir: 

«İlk defa dahiliye memurluğuna namzed 
olarak girebilmek için orta mekteb mezunu bu
lunmak şarttır. Bu şartı haiz olanlardan müte-
addid talib bulunduğu takdirde talibler arasm-

[1,2] Birinci müzakereleri 33 ncü inikad zap-, i 
Undadır. \ 

da müsabaka yapılır. 
Orta mekteb mezunu bulunmadığı takdirde 

diğerlerinin» müsabaka imtihanı ile alınması ca
izdir. Namzedlik müddeti azamî bir senedir. 
Bu müddetin ikmalinde dairesi amirince ehliyeti' 
tasdik edilenler katî surette memuriyete kabul 
olunurlar. Ehliyeti dairesi amirince tasdik 
edilmeyen namzedler Dahiliyenin diğer daire
sinde bir sene daha namzedlik geçirebilirler. 
Bu dairede dahi ehliyet göstermemiş bulunanlar 
artık memuriyete alınamazlar. Namzedlik müd
deti zarfında namzedlere maaş kanununun 20 
nci maddesi mucibince ücret verilir. Mülkiye 
mektebinden veya Hukuk fakültesinden mezun 
olanlar, namzedlik devrelerini birinci sınıf na
hiye müdürlüklerinde, vekâlet veya vilâyet ma
iyet memurluklarında veya bu derecelere mua
dil olmak üzere vekâletin tensib edeceği memur
luklarda memur olarak geçirirler. 

Ancak bu sınrflarda münhal yer olmazsa bun-, 
lar; rızalarile ve hakları mahfuz tutulmak şar-
tile, daha küçük derecedeki memurluklarda is
tihdam edilebilirler. İlk münhal vukuunda bun
ların yukarıda yazılı derecelerdeki memurluk
lara tayini mecburidir. 

Büyük Millet Meclisinde ve Başvekâletle Şû-
rayi devlet dairelerinde memur olarak geçiril
miş bulunan müddetler namzedlik müddetinden 
sayılır. Mülkiye mektebinden ve Hukuk fa
kültesinden mezun olub bir sene namzedlik ge
çirmiş bulunanlardan her sene müsabaka ile 
beş kişi Avrupaya staj için gönderilirler ve-
bunlardan Dahiliye hizmetlerini ifa edecekleri
ne dair bir taahhüdname almrr. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazi
feleri hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/62) 
[1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddele
re geçiyoruz. 

[1] Birinci müzakeresi 33 nen inikad zaptın-
dadır. 
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Kültür bakanlığı merkez örgütleri ve ödevleri 
hakkındaki 2287 numaralı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bazı -«maddelerin 

eklenmesine ilişkin kanun 
MADDE 1 — 2287 sayılı kanunun 1 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Kültür Bakanlığı merkez örgütleri aşağıda 

yazılı orun ve dayralardır: 
A) Yönetgerlik, 
B) Kültür danışrtı 
C) Kültür kurulu, 
Ç) îspekterlik kurulu, 
D) Yüksek öğretim genel direktörlüğü, 
E) Orta öğretim genel direktörlüğü, 
F) Uk öğretim genel direktörlüğü, 
G) Ertik ve teknik öğretim genel direktör-^. 

lüğü, 
H) Ar genel direktörlüğü, 
î ) Özel okullar direktörlüğü , 
J ) Beden ekitimi ve izcilik direktörlüğü, 
K) Yayın direktörlüğü, 
L) öntükler ve müzeler direktörlüğü, 
M) Kitabsaraylar direktörlüğü, 
N) Okul müzesi direktörlüğü, 
O) Zat işleri direktörlüğü, 
Ö) Özelbüro direktörlüğü, 
P) Yapılar dayrası, 
R) Gereç direktörlüğü, 
S) Arşiv direktörlüğü. 
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 

kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
olundu. 

MADDE 2 — Ar genel direktörlüğünün gö
receği işler şunlardır: 

Okullarda ve okullar dışmda dramatik sa
natlarla, müzik ve plâstik sanat işlerinin ulusal 
ülküye uygun olarak yürümesine ve yayılması
na, . ulusun bu yönden yetişmesine ve yücelme
sine çalışmak ve bu çalışmanın soysal eğitim 
bakımından gereği gibi verimli olması yollarını 
aramak ve göstermek. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul olundu. 

MADDE 3 — Özel okullar direktörlüğünün 
ödevi 2287 sayılı kanunun 12 nci ve 13 ncü mad-
delerile orta ve ilk öğretim genel direktörlük
lerine verilen işlerden özel okullarla ilgili olan
larını görmektir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Yayın direktörlüğünün görece
ği işler şunlardır: 

A) Kültür bakanlığınca çıkarılacak her tür
lü basmayazı ve resimlerle ilgili işler, 

B) Kültür kurulunca onanan özel yazılarla 
okul kitablarma, eser yazma ve çevirme hak
kına ilişkin yönetsel işler, 

C) Okul kitablan sandığının işleri, 
Ç) Devlet basım evinin gözetilmesi ve bu [ku

rumun bakanlığa bağlı işleri, 
D) Devlet kitablan dönergesi işleri, 
E) Basmayazı ve resimleri derlemenin {ba

kanlıkça görülecek işleri, 
F) Bakanlığın türlü istatistiklere ilişkin jya-

zı işleri, 
G) Bütün kanun, tüzük, öğrenek ve emirle

rin toplanması ve gerekenlerin gereken yerlere 
yayılması işleri, 

H) Bakanlıkça hazırlanan kitab ve delgi
lerin çıkarılması ve dağıtılması işleri. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul' edenler... jEt-
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Beden eğitimi ve izcilik dirjek-
törlüğünün göreceği işler şunlardır: 

A) Okulların beden eğitimi ve izcilik işleri, 
B) Okullar dışındaki beden eğitimi gidişleri

nin Kültür bakanlığına dayanan işleri, 
C) Okullarda askerliğe yetiştirme dersljeri 

işleri, 
D) Kültür bakanlığının seferberlik işleri.! 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — 2287 sayılı kanunun 9 ncu mad

desinin 1 nci ile ç bölekleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kültür kurulunun bir başkanı ve altı üyşsi 
vardır. Bu kurul bakanlığın ilimsel danışma ku
rulu olub ödevleri şunlardır: 

Ç) Halkı Cumhuriyet esaslarına göre hazırla
yacak ve bütün kültür kurumlarında ulusal 
eğitimi pekiştirecek tedbirleri düşünmek ve ba
kanlık orununa önergelerde bulunmak; 

Kurul başkanının ödevi kurulun toplantıla
rına başkanlık etmek, incelenmesi gereken sorkı-
ları üyelere ve uygun görülecek başka kişilere 
dağıtmak, eser yazılması ve çevrilmesile yayjoı 
işlerini ve kurulun ödevlerine ilişkin eyleıjı-
leri düzenine koymak ve kontrol etmek; 

Kurula, yönetsel işlere bakan bir bölüm i e 
gerektiği kadar çevirmen ve bir kitabsarsy 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E|t-
meyenler... Kabul edilmiştir. 

ı 
MADDE 7 — 2287 sayılı kanunun 27 nçi 

maddesine aşağıdaki bölek eklenmiştir: 
Zat işleri direktörü ile gereç ve arşiv direk

törleri bu bağlarla bağlı değildirler. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E -

meyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 — Bu kanunun birinci maddesil 

yeni kurulan dörd direktörlüğün kadrosu bağjı 
(A) imli çizelgede gösterilmiş ve buna karşılı 
olarak 1452, 2287 ve 2527 numaralı kanunlar! 
kurulmuş olan işlerden bağlı, (0) îmli çize 
gede gösterilenler kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 9 — Sağlık, öntükler ve müzeler, ki-

tabsaraylar ve ar işlerine bakacak ispekterler, 
2287 sayılı kanunun 26 ncı maddesindeki 3 sa
yılı böleğin en az beş yıl Öğretmenlik etmiş 
olmak bağmdan ayram tutulurlar. 

Ancak bu şekilde atanan ispekterler bu ödev
lerden ayrılınca önceki uzuğlarma göre iş 
alabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul olundu. 

MADDE 10 — Kültür bakanlığı bu kanuna 
bağlı (B) imli çizelgede gösterilen uzuğ işlerin
de kadro aylığı tutarı kesenek verilmek üzere 
işyar kullanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükmü yayın gü
nünden yürür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edildi. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yerine getirir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edildi. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reye arze-
dilmiştir. 

Beyenlmilel adalet divanı ile, Türkiye - Al
manya arasındaki mukaveleye reylerini verme
miş olanlar versinler. Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

5 — Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti ara
sında aktolunan emniyet, bitaraflık ve iktisadî 
emek beraberliği muahedenamesinin tasdikına 
dair kanım lâyihası ve Hariciye ve İktısad encü
menleri mazbataları (1/70) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasında 
aktolunan (Emniyet, bitaraflık ve iktisadî emek 
beraberliği) muahedenamesinin tasdikına dair 

kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile İran 

Devleti arasında 1932 senesi sonuncu teşrininin 
beşinci günü Ankarada akid ve imza edilen em
niyet, bitaraflık ve iktisadî emek beraberliği 
muahedenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] Birinci müzakeresi 33 ncü inikad zabtın-
dadtr. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunu açık reye arzediyorum. 
6 — Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakli 

hakkında kanun lâyihası ve Adliye . encümeni 
mazbatası (1/176) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddele
re geçiyoruz. 

Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakli hakkın
da kanun 

MADDE 1 — Temyiz mahkemesi 1935 büt
çe yılı içinde Ankaraya nakledilecektir. 

Naklin vakti ve nasıl yapılacağı Adliye ve
killiğince tayin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeye Adliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

7 — Polisin vazife ve salâhiyetti kanununun 
5 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/95) [2] 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

14 temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı polis vazife 
ve salâhiyet kanununun 5 nci maddesinin A 

fıkrasını değiştiren kanun 
MADDE 1 — 14 temmuz 1934 tarih ve 2559 

sayılı polis vazife ve salâhiyet kanununun 5 
nci maddesinin A fıkrası aşağıda yazıldığı gibi 
değiştirilmiştir: 

Polis veya jandarma tarafından Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine tahkikat evrakile birlikte 
veya doğrudan doğruya gönderilib mezkûr ma
kamca yapılan tahkikat neticesinde türk ceza 
kanununa göre ağır hapis cezasmı istilzam 

[1, 2] Birinci müzakereleri 34 ncü inikad zap-
tındadır. 
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eden suçlarla mezkûr kanunda sayılı ammenin 
itimadı ve mal aleyhine işlenmiş suçların ve 
her nevi kaçakçılığın maznun ve mahkûmları
nın, serserilerin ve muzanneisu erbabının. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'8 — Ordunun dahilî hizmetleri hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni maz
batan (1/179) [1]. 

M. M. E. NAMINA Gl. KÂZIM SEVÜKTE-
KÎN (Diyarbekir) — Müstacelen müzakere edil
mesi hakında bir dileğimiz var. Mazbatada ar-
zettik. 

BAŞKAN — Ordu dahilî hizmetleri hakkın
daki kanunun müstacelen müzakeresi encü
men tarafından teklif edilmektedir. 

Kanun lâyihasının müstacelen müzakeresini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ordu Dahilî hizmet kanunu 

A) Esaslar 
I - Terfiler 

MADDE 1 — Askerlik: Türk vatanını, istik
lâl ve Cumhuriyeti korumak için harb sanatini 
Öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mü
kellefiyet, hususî kanunlarla vazolunur. Böyle 
bir mükellefiyet altına giren ve resmî bir kıyafet 
taşıyan şahsa asker denilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Er : ihtiyaçları Devlet tara
fından deruhde ve temin olunan rütbesiz asker
dir. 

Onbaşı, çavuş, üstçavuş, başçavuş, başgedik
li bu rütbeleri haiz olan askerlerdir. Onbaşıdan 
maadasına erbaş denir. Bunlardan hususî ka
nunla mükellefiyetlerinden fazla hizmet deruh
de edenlere gedikli denilir. 

lj 168 sayılı basma yazı zaptın sonundadır. 

Erat : Erden başgedikliye kadar olan asker
lerdir. 

Subay: Hususî kanunlara göre orduya jnti-
sab eden yarsübaydan mareşala kadar askerî 
rütbeyi haiz olan askerlerdir. 

Orduda rütbe sırası aşağıda yazılıdır: 
Erbaşlar: 
1) Onbaşı 
2) 
3) 
4) 
5) 

Çavuş 
üstçavuş 
Başçavuş 
Başgedikli 

Asübaylar: 

6) 
7) 
8) 
9) 

Yarsübay 
Asteğmen 
Teğmen 
Yüzbaşı 

Üstsübaylar: 
10) 
11) 
12) 

Binbaşı 
Yarbay 
Albay 

Generallar: 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 

Tuğgeneral 
Tümgeneral 
Korgeneral 
Orgeneral 
Mareşal 

Subaylar 

Amirallar: I 
Tuğamiral \ 
Tümamiral 
Koramiral j 
Oramiral I 
Büyükamiıjal 

Kanunu mahsusu mucibince kıdemi ihıfaz 
eden yüzbaşılara (Önyüzbaşı) ve bir tugaya pu
manda eden albaylara da Tuğbay denilir. 

Askerî memur: Hususî kanununa göre subay
lara muadil ve hususî bir silsile ve kıyafet Sa
sıyan askerdir. 

M M. En. NAMINA Gl. KÂZIM CEVÜKT2S-
KlN (Diyarbekir) — Onbaşıdan sonra (erbaş
lar) denecek ve sonra çavuş diye devam edec( k. 

BAŞKAN — Yani şöyle oluyor. «Orduca 
rütbe sırası» aşağıda yazılıdır: 

Onbaşı. 
Erbaşlar: 
1) Çavuş. 

ve devam edecek. 
Gl. KÂZIM SEVÜKTEKIN (Diyarbekir) 

Evet. 
BAŞKAN — O suretle tashih ediyoruz. 
EEFİK ÎNCE (Manisa) — Maddede «kanju-

nu mahsusu mucibince» ibaresi var. Bunu «hu
susî kanunlarına göre» yapalım. î 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) f-
Güzel, öyle olsun. 

BAŞKAN — Pekâlâ, o şekilde tashih ediyo
ruz. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muhtelif sınıfların rütbe isiıtı-
lerinin başlarına sınıf veya meslek ismi konu
lur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — Cumhuriyet ordusu kara, de

niz, hava kuvvetleri ve jandrama ve askerî teş
kilâta uygun gümrük ve inhisarlar ve orman 
muhafaza kıtaları sübaylarile eratından ve as
kerî memurlarla askerî mektebler talebesinden 
teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edi
len ve kadro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen 
Devlet kuvvetidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Nizam: Nizamnameler, karar
nameler, talimatnameler, talimnamelerin ve ta
limatların hükümleridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hizmet: Kanunlarla nizamlar
da yapılması veyahud yapılmaması yazılmış olan 
hususlarla; âmir tarafından yazı veya sözle em
redilen veya nehyedilen islerdir. 

BAŞKAN — Maddeyi' kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Vazife : Hizmetin icab ettirdi
ği şeyi yapmak ve menettiği şeyi yapmamak
tır.' 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Emir : Hizmete aid bir taleb 
veya yasağın sözle, yazı ile ve sair suretle ifa
desidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Âmir; makam ve memuriyet 
itibarile emretmek salâhiyetini haiz kimsedir. 
Bunun emri altındakilere maiyet denir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Üst tabiri, rütbe ve kıdem bü
yüklüğünü gösterir. 

Ast, üstün rütbece aşağısında bulunan kim
sedir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Makam; her âmirin orduda 
temsil ettiği mevkidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 - Disiplin 
MADDE 12 — Askerliğin temeli disiplindir. 
Disiplin; kanunlara, nizamlara ve âmirlere 

mutlak bir itaat ve astmın ve üstünün hukuku
na riayet demektir. 

Disiplinin muhafaza ve idamesi için hususî 
kanunlarla idarî ve cezaî tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 - Astın vazifeleri 
MADDE 13 — Ast; âmir ve üste mutlak su

rette ve mırıldanmaksızm hürmet ve itaate borç
ludur. Ast; muayyen olan vazifeleri, aldığı em
ri vaktinde yapar ve değiştiremez, haddini aşa
maz. İcradan doğacak mesuliyetler emri ve
rene aittir. 

İtaat hissini tehdid eden her türlü tezahür
ler, sözler, yazılar ve fiil ve hareketler cezaî 
müeyyidelerle menolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 - Âmir ve vazifeleri 
MADDE 14 — Âmir, emirlerini maiyetindeki 

her rütbe sahibine verebilir. Vazifelerin yapılıb 
yapılmadığını daima takib ve yapılmasını temin 
eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Âmir; maiyetine hizmetle mü
nasebeti olmayan emri vermez. Astından hususî 
bir menfaat temin edecek bir talebde bulunmaz. 
Hediyesini kabul etmez. Borç almaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Âmir; astına hürmet ve iti-
mad hisleri verir. Astın ahlâkî, ruhî ve be-

! denî hallerini daima nezaret ve himayesi altm-
I da bulundurur. Âmirin maiyetine karşı daima 

bitaraflık ve hakkaniyeti muhafazası esastır. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 17 — Âmir; astma disiplini bozan 

fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin cezaları 
verir. 

Disiplin cezalarının mahiyeti ve verilmesi 
usulü, hususî kanunundaki hallere göre tayin 
ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

5 - Emir 
MADDE 18 — Emrin üniforma ile verilme

si lâzımdır. Üniformasız olan bir âmirin ver
diği emirleri onu tanıyanlar yapmağa mecbur-

I dur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 19 — Emirler ast tarafından de

ğiştirilemez. Ancak ahval ve şerait emri yapıl
mayacak bir hale koymuş ise veyahud emir ve
rilirken meçhul kalmış sebebler zuhur eylemişse 

j veya emrin yapılması muhakkak büyük bir teh-
| likeyi ve ağır bir zararı da mucib olacaksa ve 
| bütün bu haller karşısında âmirden yeni bir 
I emir almmasma hal ve zaman da müsaid değil-
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se, ast mesuliyeti üzerine alarak emri yeni va
ziyete uygun bir tarzda değiştirerek yapabilir 
ve ilk fırsatta emri yapılmayan veya kısmen ya
pılan âmirlere de malûmat verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Emirler, kaideten birbirine 
bağlı makamlar ve komutanlar tarafından bir 
silsile takib edilerek verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Bir âmirin verdiği emir yapı
lırken daha büyük bir âmirden evvelki emre 
muhalif ikinci bir emir daha alınacak olursa 
ikinci emri veren âmire evvelki emir bildirilir. 
Eğer ikinci âmir kendi emrinin icrasında ısrar 
ederse bu âmirin emri yapılır ve birinci âmire 
malûmat verilir. Eğer daha büyük âmire birinci 
âmirin emrini bildirmeğe hal ve zaman müsaid 
değilse vaziyete uygun olan emir kendi mesuli
yeti dahilinde yapılır ve âmirlere bildirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Fesad ve isyan halinde bulu
nan bir kıtada intizamı temin etmek, yağmacı
lığın önünü almak ve kaçak askerleri çevirmek 
için bu halleri gören her üst, emir ve komuta işi
ni üzerine almak vazifesile mükelleftir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Disipline mugayir gördüğü 
her hale müdahaleye ve emir vermeye her üst 
salâhiyettardır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

B) Zat işleri 
1 - Müracaatler 

MADDE 24 — Her askerî şahıs, resmî ve şah
sî işlerinden dolayı müracaatlerini söz veya ya
zı ile en yakin âmirden başlayarak silsile yolu 
ile yapar. Yakin âmir uzakta ise müşkül ve 
müstacel hallerde en yakin üste de müracaat olu
nabilir. 

Müracaatler, takib ve tahkik ve bir karara 
bağlanarak, neticesi müracaat sahibine bildirilir. 
Birden fazla kimselerin toplu olarak söz veya 
yazı ile müracaatleri yasaktır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

2 - Şikâyetler 
MADDE 25 — Her hangi askerî bir şahıs 

gerek hizmete ve gerek zatî işlere aid kanun ve 
nizamların kendisine vermiş olduğu hak ve sa
lâhiyetleri herhangi bir suretle haksız olarak 

ihlâl edilirse veya ihlâl edildiğini zannederse şi
kâyet etmek hakkını haizdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Şikâyet: söz veya yazı ile en 
yakın âmire yapılır. Eğer bu âmirden şikâyet 
olunacaksa bir derece üstündeki âmire yapılır 
ve bunun gibi her şikâyet edilen âmir geçilir. 
Sözle yapılan şikâyetler bir zabıtla tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Toplu olarak şikâyet yasaktır. 
Bir veya ayni hâdise birden fazla şahısların 
şikâyetlerine sebeb veya mevzu olursa, bunların 
her biri ayrı yarı ve yalnız başına şikâyeti hak
kını kullanabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. .. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Şikâyet reddedildiği takdirde 
şikâyetçiye bu yüzden ceza verilmez. Ancak 
şikâyet ederken şikâyetçi bir suç işlemiş veya-
hud bir disiplin tecavvüzünde bulunmuşsa ayrı
ca mesul olur. 

BAŞKAN — Kabul edenler. .. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Şikâyetler, itirazlar mutlaka 
tahkik olunarak bir karara bağlanır. Karar müş
tekiye ve şikâyet edilene bildirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Bir şikâyet üzerine karar 
vermek salâhiyeti şikâyetin müstenid olduğu va
ka hakkında şikâyet olunana disiplin cezasını 
hükmetmek salâhiyetini haiz olan ilk disjiplin 
âmirine verilmiştir. Bu âmirin vereceği karar 
aleyhine gerek müşteki ve gerek şikâyet olunan 
mertebeler silsilesi yolu ile daha yüksek amir
lere itiraz etmek hakkı vardır. 

BAŞKAN — Kabul edenler. .. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Son açık reye arzedilen kanuna rey verme
yenler varsa reylerini versinler. Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

3 - Mükâfat ve mücazat 
MADDE 31 — Disiplinin muhafazası ve hiz

mete aid terakkiyat ve inkasafatın teşvik ve 
temini için ceza ve mükâfat tedbirlerine mü
racaat olunur. Cezaî tedbirler, askerî ceza ve 
muhakeme usulleri kanunları hükümlerine gö
re alınır. 

Mükâfata aid tedbirler, hususî kanunlar ve 
nizamlara göre yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyeafer... 
Kabul edilmiştir. I 
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4 - îzin 

MADDE 32 — Askerî şahısların izin işleri 
husuî kanunlara ve nizamlara göre tanzim olu
nur. Vazifenin isbatı vücud etmeğe mecbur et
tiği yerden izinsiz hiç bir asker gündüz ve gece 
ayrılamaz. Ayrılanlar ceza görürler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 - Kıyafet 
MADDE 33 — Askerî şahıslar üniforma gi

yerler. Hizmet esnasında üniformayı giymek 
mecburidir. Herkes üniformanın şeref ve hay
siyetini korumağa* mecburdur. Barlar, umum
haneler, meyhaneler ile bunlara mümasil yerle
re askerler üniforma ile giremezler. 

Üniformanın şekilleri, hususî kryafet karar-
namesile tayin ve tesbit olunur. El, yüz, baş 
kıyafet mefhumu içindedir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C) Umumî vazifeler 
MADDE 34 — Ordunun vazifesi; Türk yur

dunun ve teşkilâtı esasiye kanunile tayin edil
miş olan Türk Cumhuriyetini kollamak ve koru
maktır. Ordu askerlik sanatını öğrenmek ve 
öğretmek ile vazifelidir. Bu vazifenin ifası için 
lâzımgelen tesisler ve teşkiller kurulur ve ted
birler alınır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Orduya giren her asker and 
içecektir. And sureti aşağıdadır: 

[Hazarda, seferde, karada, denizde ve hava
da her zaman ve her yerde milletime ve cumhu
riyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve ka
nunlara ve nizamlara ve âmirlerime itaat ede
ceğime ve askerliğin namusunu, Türk sancağının 
şanını canımdan aziz bilib icabında vatan, cum
huriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı fe
da eyleyeceğime namusum üzerine and içerim.] 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Orduda ahlâk ve maneviyatın 
yükselmesine ve millî duyguların kuvvetlendi
rilmesine bilhassa itina olunur. 

Cumhuriyete sadakat, vatana muhabbet, hüs
nü ahlâk, üste itaat, ifayı hizmette sebat ve 
mukavemet, cesaret ve şecaat, istihkarı hayat, 
harbe hazırlık, bütün silâh arkadaşlarile iyi ge
çinmek, yekdiğere muavenet, intizamperverlik, 
menhiyattan içtinab, sıhhatini korumak, sır sak
lamak her askerin esas vazifesidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Sancak; ordunun şeref tim

salidir. Sancağın muhafazası ordunun mukad
des vazifesidir. 

Sancak hiç bir sebeb ve bahane ile terkedile-
mez. Her alaya talimatnamesine tevfikan bir 
sancak verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Askerin bakımı; sağlığı, ye
dirilmesi, giydirilmesi ve barındırılması dikkat
le temin edilecek en mühim vazifelerdendir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — Erata askerliğe aid bilgiler
den başka okuyub, yazmak ve yurd ve hayata 
aid bilgiler de öğretilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Her asker Hükümet tarafın
dan kendisine verilen silâh, teçhizat, hayvan 
ve sair her nevi askerî eşyayı iyi bir surette mu
hafaza etmeğe mecburdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Türk ordusu her türlü siyasî 
mülâhaza ve tesirlerin üstündedir. Bundan ötü
rü ordu mensublarının siyasî fırka ve cemiyet
lere girmeleri ve bunların siyasî faaliyetlerile 
münasebette bulunmaları ve her türlü siyasî nü
mayiş ve içtimalar ve intihab işlerine karışma
ları ve bu maksadla nutuklar söylemeleri ve ma
kale yazmaları yasaktır. Siyasî olmayan cemi
yetlerin faal olmayan azalıklarına girmek dahi 
mezuniyet ve müsadeye bağıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — Her asker her zaman ve her 
eyrde birbirlerini selâmlamağa mecburdurlar. 
Bunun tatbik tarzı talimatnamesinde yazıldığı 
gibidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

D) Garnizon komutanlığı 
MADDE 43 — Garnizon; içinde veya civa

rında yerleşmiş askerî kıta bulunan meskûn 
yerlere denir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Bir garnizonda en büyük rüt
beli kıta komutanı o garnizonun komutanıdır 
ve orada bulunan bilûmum askerî kıta mekteb 
ve müesseselerin disiplin âmiridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

97 — 



î : 36 10-6-1935 C : 1 
MADDE 45 — Büyük garnizonlarda «Tümen 

ve daha yukarı» garnizon komutanlığına aid 
vazifelere bakmak üzere garnizon komutanı 
oradaki kıta komutanlarından birini memur 
eder ve emrine lüzumu kadar subay ve erat ve
rir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Garnizon komutanları garni
zona aid her türlü hususatta mmtakalnnda 
bulundukları tümen, kolordu, ordu komutanlık
larına veya ordu müfettişliklerine bağlıdırlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Garnizon tarifinin haricinde 
kalan mevkilerdeki askerî müesseseler âmirleri 
de garnizon komutanlığı vazifelerini yapmakla 
mükelleftirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

E) Kışlalarda ve konak ve ordugâhlarda ko
mutanlık 

MADDE 48 — Kışla: Askerin barındırıldığı 
binalar ile bunların müştemilâtından olan me-
bani ve arazidir. 

Konak : Askerin hazar ve seferde muvak
kat bir zaman için meskûn yerlerde yerleşme-
sidir. 

Ordugâh : Askerin muvakkat bir zaman için 
açıkta çadırlarda veya barakalarda ve zemin
liklerde yerleştirildiği sahaya denir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Her kışlada, konak ve ordu
gâhlardan en büyük rütbeli komutan ayni za
manda bunların da komutanıdır. Bu komutan 
talimatnamede yazılı vezaifi yapmakla mükel
leftir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Her kışlada subay olarak bir 
kışla müdürü bulunur. Bu müdürlüğe kışla ko-
mutannım emrindeki subaylardan biri tayin olu
nur. Bunun vazifesi talimatnamede yazılıdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F) Yoklamalar 
MADDE 51 — Her kıta ve müessesede biri 

sabah, diğeri akşam, üçüncüsü gece yoklama
sı olmak üzere günde üç defa yoklama yapılır. 
Sabah ile gece yoklamaları koğuşta münferi
den, akşam yoklaması içtima meydanında top

luca ve bando veya ağızla İstiklâl marşı ile 
başlayacak bir merasimle yapılır. 

Yoklamalardan maksad : İnsan ve hayvan 

mevcudlarmı anlamak, bunlarda ve silâh, mal
zeme ve eşyada bir vukuat olub olmadığı habe
rini almaktır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 52 — Yoklamaların neticeleri ve 
vukuat haberleri bölük nöbetçi subayları tara
fından tabur nöbetçi subayı ile kendi bölük 
komutanına ve tabur nöbetçi subayı tarafın
dan da en büyük nöbetçi subayına, o da lü
zum görürse kışla ve garnizon komutanına ka
dar ulaştırılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 53 — Katî bir lüzum görülürse mu
ayyen yoklamalardan başka kışlanın komutanı 
tarafından verilecek emir üzerine yoklania ya
pılabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

J ) Hastalık zamanında yapılacak işler 
1 - Hastalanan erat 

MADDE 54 — Hastalananlar hastalıklarını 
derhal âmirlerine haber vermeğe mecburdur. 
Hasta olan bunu yapamazsa en yakın âmiri ta
rafından haber verilir. Hasta derhal ijabibe 
gösterilir. Tabibin lüzum göstereceği erat has
taneye gönderilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 55 — Vizita zamanının haricinde 
hastalananlar nöbetçi tabibine gösterilir. Tabibi 
olmayan kıta ve müesseselerde en yakın askerî 
tabib, bu da olmadığı takdirde sivil tabiblerden 
biri çağırılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 56 — Acele hastahaneye gönderil
mesine tabib tarafından lüzum görülen hasta
lar en seri vasıta ile gönderilir. Nakil parası 
Hükümet tarafından verilir. Hastahaneden dö
nenler kıta tabibine gösterilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 57 — İzinli ve hava tebdilinde iken 
hastalananlar mevkiin askerî tabibi tarafından, 
askerî tabib yoksa Hükümet tabibi tarafından 
bakılır ve hemen yakın hastahaneye gönderilir 
ve nakil masrafı askerlik şubesince, yoksa Hü
kümet tarafından temin olunur. 

BAŞKAN.— Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 58 — Eratın en az ayda bir defa 
umumî sıhhat muayeneleri yapılır. Bu muaye-
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nelerin neticeleri bir deftere kaydedilir. 

Kıta komutanları bu defterleri tetkik ederek 
krtanm ahvali sıhhiyesini kontrol ederler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 59 — Kıta veya müesseseye her de
fa iltihak ve infikâk eden erat sıhhî muayene
den geçirilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 - Hastalanan subaylar 
MADDE 60 — Hastalanan subaylar, hasta

lıklarını bizzat, yahud yazı ile veya başka bir va
sıta ile âmirlerine bildirmeğe mecburdurlar. 

Âmirler de hasta haberini alınca kıta veya müesse
se tabibini hasta olan sübaym nezdine gönderir. 
Hastalık hakkındaki rapor tabib tarafından 
hastanın âmirine gönderilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 61 — Hastalık raporunu alan âmir 
keyfiyeti bir derece yukarı âmirine arzeder. 
24 saatten fazla hasta olan subayların hastalığı 
alay komutanı, daire ve müesseselerde hastalık 
haberini alan âmir tarafından bir derece yukarı 
âmire bildirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 62 — Kıtasının bulunduğu yerden 
başka bir yerde hastalanan subaylar hastalıkla
rını oranın garnizon veya merkez komutanlığı
na haber verirler. Garnizon komutanı tabib gön
dermeğe, icab ediyorsa hastayı hastahaneye nak-
lettirmeğe mecburdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul olundu. 

MADDE 63 — Ordu mensublarını ve askerî 
mütekaidleri askerî tabibler her yerde parasız 
olarak muayene ve tedaviye mecburdur. Ordu 
mensublarmm tedavi edildikleri hastahaneler-
de yatarak tedavi olurlarsa bir gûna ilâç iaşe ve 
malzeme bedeli alınmaz. Hastahanede yatırıl-
mıyarak tedavi olunanların ilâç ve malzeme be
delleri alınır. Ordu mensublarmdan olanlar sivil 
tabib ve hastahane intihab edebilirler. Ahvali 
sıhhiyelerini tetkik maksadile âmirler her suba
yı muayeneye tâbi tutabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edildi. 

MADDE 64 — Ordu mensuplarının ve aske
rî mütekaitlerinin aileleri (Peder, valide, zevce 
ve çocuklarile iaşesi kendine aid olan hemşireler, 
ced ve ceddeler) dahi askerî tabibler tarafından 
ücretsiz muayene ve tedavi olunur. Bunların 
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tedavisinde sarf olunan ilâç ve malzeme bedelleri 
ile iaşe masrafları almrr. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 65 — Tabibin evi hastaya uzaksa 
ve mirî vasıta temini de mümkün değilse, tabi
bin nakliye vasıtası parasmı hasta verir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edildi. 

MADDE 66 — Mütehassıs tabiblerin müşa
hedesi altmda tabib raporile, tedaviye muh
taç görülen ordu mensupları, askerî müessese 
olmayan yerlerde, resmî sıhhî müesseselerde te
davileri yapılır ve bütün masrafları Millî Mü
dafaa vekâleti bütçesine konulan tahsisattan 
verilir. Türkiyede tedavi edilmelerine imkân 
olmayan ve her hangi bir ecnebi memlekette 
tedavisi icab edeceği mütehassıs tabiblerden mü-
rekkeb bir heyet raporile sabit olan hasta su
baylar işbu ecnebi memleketlerde Hükümet ta
rafından tedavi ettirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edildi. 

C) hayvanlara aid bakım ve hizmetler, 
MADDE 67 — Hayvanların bakımı : Barın

dırılması, yedirilmesi ve sağlığı dikkat ve te
min edilecek mühim bir vazifedir. Bunlar tali
matnamesine tevfikan yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 68 — Hastalanan hayvanlar derhal 
kıta ve müessese baytarına bildirilir. Askerî 
baytar bulunmayan yerlerde hasta hayvanla
rın muayene ve tedavisi Hükümet baytarları 
tarafından yapılır. Bu da yoksa sivil baytar te
min edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 69 — Subayların zatî binekleri as
kerî baytarlar tarafından meccanen muayene ve 
tedavi edilir. Bunlar hayvan hastanelerinde te
davi olunursa hiç masraf alınmaz, haricde te
davi olunursa yer, ilâç ve malzeme masrafı sa
hibi tarafından tesviye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 70 — Hangi rütbe sahihlerinin han
gi birliklere kumanda edecekleri hazarî ve seferi 
kadrolarla tesbit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 71 — Her rütbe sahibi, kanunların, 
nizamların ve âmirlerin kendisine tahmil ettiği 
bütün hizmet ve vazifeleri öğrenmeğe, vazifeli 
olduğu yerlerde öğretmeğe ve bu hizmet ve vazi-
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efleri eksiksin yapmağa ve takib ederek yaptır
mağa ve daima ve her yerde disiplini tesis ve 
muhafazaya ve maiyetini yetiştirmeğe ve astın 
şahsî teşebbüsünü inkişaf ettirmeğe ve ken
disine teslim olunan harb ve silâh vasıtalarını 
ve sair bütün askerî eşyayı, yapıları ve ağaçları 
ve hayvanatı korumağa memur ve mecburdur. 

Her rütbe sahibinin bu maddeye göre vazi
feleri de talimatname ile tafsil edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İ) Askerlikte hizmet nöbetleri 
MADDE 72 — Nöbet; askerlikteki müşterek 

vazifenin, temadisini temin için alâkadarlar ara
sında, zamanen taksimidir. Nöbet ile mükellef 
olanlar şunlardır: 

Kıtalarda: 
a) Bölüklerde: 
Nöbetçi onbaşısı, 
Koğuş nöbetçi onbaşısı (Geceleyin), 
Ahır nöbetçi onbaşısı (Atlı bölüklerde), 
Nöbetçi çavuşu (Atlı bölüklerde yalnız bir 

nöbetçi çavuşu bulunur. Bu çavuş ahıra da ba
kar) , 

Bölük nöbetçi subayı (Takım komutanları 
arasında). 

b) Taburda: 
Tabur nöbetçi subayı (Bölük komutanları 

arasında). 
c) Alayda: 
Mutbah onbaşısı, 
Nöbetçi üsçavuşu, 
Alay nöbetçi âmiri (Alay komutan muavini 

ile tabur komutanları arasında), 
Nöbetçi tabibi (Birden ziyade oldukları hal

de), 
Nöbetçi baytarı (Birden ziyade oldukları 

halde), 
Nöbetlerin müddetleri 24 saattir. 
d) Kışla komutanının infikâkinde yerine ay

rıca bir vekil bırakmamış ise en kıdemli olan 
nöbetçi âmiri vekâlet eder, 

Karargâhlarda : 
a) M. M. V. ve Genelkurmay dairelerinde 

ve seferde kolordulardan büyük karargâhlarda 
nöbetçi amirliği mevcude göre binbaşılar ara
sında ve nöbetçi subaylığı da asübaylar arasın
da devreder, 

b) Ordu, kolordu ve tümen karargâhlarında 
nöbet hizmeti binbaşılar ile asübaylar arasında 
devreder, 

Mekteblerde: 
Nöbetçi amirliği : Yarbay ve binbaşılar ara

sında (Muallimlerden gayri). 
Nöbetçi muallimliği (Her sınıf için) muallim

ler arasında nöbetçi subaylığı (Her sınıf için) 
mektebte mevcud yüzbaşı ve teğmenler arasında. 

Hastanelerde: 
Nöbetçi tabibi: Mevcudu 8 ve daha yukarı 

tabibi olan hastanelerde iki, tabibi daha az olan
larda tek bir tabib. 

Nöbetçi eczacı : Eczacılar arasında. 
Hayvan hastanelerinde: Baytar mevcudu iki 

ve daha ziyade olan hastanelerde bir baytar nö
betçi olur, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 73 — Nöbetle mükellef olanların 
vezaifi talimatname ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir . 

K) Karakol nöbet ve vazifeleri 
I - Nöbetçiler ve karakollar 

MADDE 74 — Tarifler : 
1) Karakol nöbetçisi: Hazarda ve seferde 

emniyet, muhafaza, disiplin ve gözetleme mak-
sadlarile bir yere konulan ve muayyen bir mın-
takası ve talimatı bulunan silâhlı tek veya çift 
askerdir. 

2) Karakol: Hazarda ve seferde ayni mak-
sadlarla konulan ve bir âmir emrinde bulunan 
silâhlı bir kısım askerdir. 

3) Devriye: Hazarda ve seferde ayni mak-
sadla muayyen bir mıntakada gezerek vazife 
yapan çift veya daha ziyade silâhlı askerdir. 

4) Her bir askerî kıta nerede bulunuyorsa 
bulunsun, subay kumandasında bir nizam kara
kolu çıkarmağa mecburdur. Bu nizam kara
kolunun vazifesi yakin emniyet, tarassut, mu
hafaza ve disiplindir. Bunun kuvveti, çıkaracağı 
devriye ve nöbetçilerin adedine göre hesab olu
nur. 

Uzak emniyet, ileri karakollara aiddir. 
Nizam karakol efradı seferî teçhizatlı ve si

lâhlı bulunur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 75 — Eğer bir kışlada, konakta, ve
ya ordugâhta başka başka sınıflardan asker bu
lunuyorsa nizam karakol vazifesi komutanın ter
tibi üzerine münavebe ile yapılır. Kıtası olma
yan müesseselerin nöbet ve devriyeleri o mevki
deki en yakin nizam karakolundan temin olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir . 

2 - Karakol, devriye ve nöbetçilerin muvakkat 
yakalama salâhiyetleri 

MADDE 76 — Karakol hizmetinde bulunan j 
subaylarla erat kendi mıntakaları dahilinde as- i 
ker ve sivil her şahsı aşağıdaki yazılı hallerde j 
muvakkaten yakalayabilir: ] 

A) Adlî takibat maksadile; j 
Bir cürmü işlerken veya bir cürmü işledikten ] 

sonra kovalanırken her bir şahsı; 
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B) Muhafaza ve emniyet maksadile: 
1 - Kendi muhafazaları altına tevdi edilmiş 

olan insanlarla eşyanın himayesi için muvakkat 
yakalanması zarurî görülen şahsı, 

2 - Karakola karşı tecavüz eden veya müessir 
fiil yapan, hakaret eden bir şahsın bu fiillere 
devamının meni ancak muvakkat yakalanmasile 
kabil olduğu takdirde, bu şahsı, 

0) Disiplin maksadile: izinsiz kıtası haricin
de rastlanan veyahud himayesi için lüzumlu gö-

MÜDAFAA ENCÜMENİ NAMINA GENE
RAL SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — (C) fık
rasında « himayesi için » den sonra « yakalan
ması » kelimesi ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 77 — Karakollar 76 ncı maddede 
zikredilen hallerde karakol âmirinin emrile de 
askerî ve sivil şahısları muvakkaten yakalarlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 78 — Muvakkat yakalamak şahsm 
vücudu üzerine el koymak, veya silâhla dokun
mak ve muvakkat yakalandığı kendisine söy
lemekle yapılır. 

Muvakkat yakalanan, kaçmağa teşebbüs et
tiği takdirde silâh kullanılacağı hemen bildirlir 
ve üzerinden silâh ve sair aletler de alınır. 

Muvakkat yakalananlar adlî takibatı mucib 
bir sebeb varsa salahiyetli askerî ve adlı makam
lara teslim olunur ve aksi takdirde nihayet mu
vakkat yakalandığının ertesi günü serbest bıra
kılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

L) Kıtai muntazıra 
MADDE 79 — Hal ve vaziyetin icab ettirdi

ği zamanlarda derhal kullanılmak üzere her 
kışla, konak ve ordugâhta bir kıtai muntazıra 
bulundurulur. Bunun kuvveti ihtiyaca göre ta
yin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 80 — Kıtai muntazıra gece dahi 
silâhlı ve giyimli olarak harekete hazır bulunur. 
îşbu kıtanın nöbetle uyku uyuyup uyuyamaya-
cağı çıkaran komutanca emredilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 81 — Fevkalâde hallerde bütün 
kuvvet dahi kıtai muntazıra halinde bulundu
rulur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

M) Asayişin temini için askerin nasıl kul
lanılacağı ve idarei örfiye 

MADDE 82 — Asayişin temini için askerin 
nasıl kullanılacağını ve idarei örfiye ilânı ha
linde askerin vazife ve salâhiyeti hususî ka
nunlar hükümlerine göredir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

N) Askerin silâh kullanma salâhiyeti. 
MADDE 83 — Askerler, karakol, nöbetçi, 

devriye veya nakliyat muhafazası hizmetlerinde 
iken aşağıda yazılı hallerde silâhlarını kullan
mağa mezundurlar: 

A) Bu hizmetlerden birini yaparken müessir 
bir fiil ile taarruza uğranıldığı veyahud müessir 
bir fiil veya tehlikeli bir tehdid ile bu hizmetle
rin yapılmasına mukavemet edildiği takdirde bu 
taarruzları ve bu mukavemetleri gidermek için, 

B) Bu taarruz ve mukavemete hazırlanan ve 
silâhını veya mukavemete elverişli bir aleti bı
rakmağa davet edildiği halde bu davete derhal 
itaat etmeyen veyahud bıraktığı silâhı veya ale
ti tekrar eline alan kimseyi itaate icbar için, 

C) 76 ve 77 nci maddeler mucibince muvak
katen yakalanan bir şahsı veyahud muhafaza ve
ya şevki kendisine tevdi edilmiş olan bir mev
kuf veya mahpus kaçar veya sadece kaçmağa 
teşebbüs ederse bu şahsı yakalamak için, 

D) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan 
insanları ve eşyayı muhafaza için. 

Yukarıda dörd halde gösterilen maksadları 
temin için asker silâhını lüzumu olacak derece
de kullanır. Ateş etmek ancak ya bilhassa bunun 
için emir verilmiş olmasına veyahud bu vasıta
dan başka çare kalmamasına bağlıdır. Silâhın 
kullanılacağı zamanın ve istimali tarzının tayi
ni, her münferid vakanın bulunduğu ahval ve 
şerait nazara alınarak silâhı kullanacak asker 
tarafından bizzat takdir olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 84 — Yukarıda yazılı hallerde gös
terilen maksadları elde etmek üzere silâhını kul
lanmak için kanunun tayin etmiş olduğu mü
saadeden vakit ve zamanında ve tamamen isti
fade etmeyen asker vazifesini yapmamış olmak 
fiilinden dolayı hiç bir suretle mazur tutulmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 85 — 84 ncü maddede gösterilen 
hallerden başka, hizmete aid bir vazifeyi yapar
ken maruz kaldığı bir mukavemeti bertaraf et
mek veyahud askere veya askerî eşyaya karşı 
yapılan bir tecavüze karşı koymak için silâh 
kullanmak zarureti hasıl olursa her asker silâ
hını kullanmağa salahiyetli ve vazifelidir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 86 — Yukarıdaki iki maddede gös

terilenlerden başka her askerî şahıs meşru mü
dafaa halinde silâhını kullanmağa salâhiyettar-
dır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
O) Ordu mensubları hakkında askerî inzi

batların salâhiyetleri 
MADDE 87 — Garnizonlarda, askerî disip

linin muhafazası ve askerî zabıtai mania ve 
adliye vazifeleri garnizon komutanlarına aid-
dir. Bu komutanlar bir ve nihayet iki derece 
astında olan bir subayı bu vazifeye tayin ede
bilir. 

Garnizon dahilindeki kıtaların miktarı ve 
şehirin vüsati ve vazifelerin ehemmiyetine na
zaran miktarı kâfi subay ve erat bu maksad-
lar için merkez komutanının emrine verilir ve 
bunlara inzibat kuvveti denilir. Askerî inzibat 
vazifelerine memur edilecek erat ve subaylar 
vazife esnasmda hususî bir alâmet taşırlar. 
Askerî inzibat eratı vazife esnasında diğer erata 
karşı karakol sıfatını ve karakolların kanunî 
salâhiyet ve mesuliyetlerini haizdirler. 

Liselerden yukarı askerî talebeleri hakkın
da subaylar gibi muamele olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 88 — Her hangi bir vakada aske
rî inzibatların kuvveti kâfi gelmediği takdir
de en yakın askerî kıtadan asker celbolunur. 
Acele ve tehirinde tehlike melhuz olan haller
de en yakın polis, jandarma kuvvetlerine de 
müracaat olunur. Askerî inzibat memurlar ta
rafından vaki olacak yardım talepleri üzerine 
polis ve jandarmalar tarafından muaventte 
bulunulacağı gibi polis ve jandarmalar tara
fından vaki olacak yardım talepleri de askerî 
inzibat memurlarınca isaf olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 89 — Subay sınıfına mensub veya 
muadil askerî şahıslar hakkında askerî zabıta 
vazifesi ancak üst rütbede veya kendi rütbesine 
muadil askerî inzibat subayları tarafından ya
pılır. 

O mahalde salahiyetli bir inzibat subayı mev-
cud değilse vakaya şahid olan üst veya ayni 
rütbedeki her subay müdahaleye ve inzibat 
sübaymm vezaifini ifaya mecburdur. Ancak 
ağır cezalan müstelzim meşhud cürüm halinde 
subayları dahi yakalamağa askerî inzibat me
murları ve polisler ve jandarmalar ve herkes 
mezundur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 90 — Devletin diğer müsellâh kuv
vetlerinin ordu mensuplarına karşı salâhiyet ve 
muameleleri ayrı kanunlarla tayin olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

P) Harb esirleri 
MADDE 91 — Düşman esirlerine insaniyet 

ve mülâyemet ile muamele edilir. Harb esirlen-
nin silâhları ve hayvanları ve askerî evrakı alı
nır. Harb esirleri arasında üstlük ve astlık mü
nasebetleri yoktur. Harb esirlerinin sevk ve mu
hafaza ve iaşe ve idare ve istihdamları hakkın
da hususî talimatlar yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

R) Merasim 
MADDE 92 — Cumhuriyet ve zafer bayramı 

günleri and içilmesi, alaya sancak verilmesi, 
alay günleri sancağa madalya takılması, askerî 
binalara ve harb gemilerine bayrak çekilmesi, 
subay ve erbaşların nasb ve tayinleri, celb ve 
terhis ve cenaze işleri hususî merasimlerle ya
pılır. 

REFİK İNCE (Manisa) — « Cumhuriyet ve 
zafer bayramı günleri » dedikten sonra virgül 
koymağa ihtiyaç vardır. Konmazsa mana çık
maz. 

M. M. E. N. Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Di-
yarbekir) — Pekâlâ virgül koyalım. 

BAŞKAN — Bu tashihle kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 93 — Harb sefinelerine karşı mera
sim ve muamele hususî talimatnamesine tevfi
kan yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 94 — işbu kanunda mevcud olaıt 
hükümlerin, kara, deniz ve hava kuvvetlerindi 
hazar ve seferde ve düşman karşısında sureti 
tatbiki ayrıca talimatname ile tayin ve tafsi} 
edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler .. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 95 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. i 

MADDE 96 — Bu kanunun hükümlerini Mil-î 
lî Müdafaa vekili yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
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9 — Posta, telgraf ve telefon memurları hak

kında kanun lâyihası re Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/147) [1] 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM UNSAL (Is-
parta) — Bu lâyihanın müstaceliyetle müzake
resini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Posta, telgraf ve telefon teşki
lât kanununun, Bütçe encümeni tarafından 
müstacelen müzakeresi teklif ediliyor. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon memurları kanunu 
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon idare

si memurlarının unvan, maaş ve dereceleri teş
kilât kanununda yazılıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 2 — idareye intisab suretile ilk 
önce memurluğa gireceklerin 18 mart" 1926 ta
rih ve 788 sayılı memurin kanununun 4 ve 5 nci 
maddelerindeki vasıfları haiz olmakla beraber 
30 yaşından yukarı olmamaları şarttır. Yabancı 
dil bilenler tercih edilirler. 

İhtisas ve liyakatleri Nafıa vekilliğince tas
dik edilenlerle hat bakıcı ve müvezziler lüzu
mu halinde yaş kaydinden istisna edilirler. Mu
habere memurlarile makinistler, elektirikçi, mo
torcu, hat ve posta ve telgraf tevzi memurluk
larına alınacaklardan tahsil şartı aranmayıb yal
nız bu işleri yapabilecek malûmat aranır. Bun
ların diğer memur sınıflarına geçebilmeleri tah
sil şartmı haiz bulunmalarına bağlıdır. Aksi 
halde kendi sınıfları içinde terfi edebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Orta tahsil mezunları ilk de
receye ,lise veya bu derecedeki fen ve sair mek-
teb mezunları 14 ncü dereceye, yüksek mekteb-
lerden birini ikmal edenler 11 nci dereceye, 
yüksek tahsilini Avrupada ikmal edenler onun
cu dereceye namzed olarak kabul edilirler. Nam-
zedlik müddeti bir senedir Bu müddetin hita
mında ehliyeti ve muhabere bilgisi âmirlerinin 
şahadeti ve aldıkları mahrem sicillerle sabit 
olanlar temelleşirler. Aksi takdirde bu kabil 
namzedler işten çıkarılırlar Hususî talimatına 
tevfikan staj müddetini muvaffakiyetle bitiren 
stajiyerler doğrudan doğruya memur olarak ta
yin edilebilirler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir noktayı anla
mak istiyorum. (Orta tahsil mezunları ilk de
receye), (lise veya bu derecedeki fen ve sair 
mekteb mezunları 14 ncü dereceye) deniyor. 
Acaba buradaki (ilk) nedir? 

[i] 160 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 
En sondur. Baremin 19 ncu derecesidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Kabilse iltibastan 
kurtulmak için (ilk) in ifade ettiği manayı ya
zalım. 

Sonra ikinci fıkrada bir şey daha vardır. 
« Bu müddetin hitamında ehliyeti ve muhabere 
bilgisi...» deniyor. 

Sonra posta ve telgraf kanununun ikinci 
maddesinde «İhtisas ve liyakatlari tasdik.edi
lenlerle» denince, umumî şartlar haricinde ola
rak alman bütün memurlar içtn dahi muhabere 
bilgisi mevzubahs olacak mıdır? 

NAFIA En. M. M. AZlZ SAMİH ILTER (Er
zincan) — Bay Refik Şevketin buyurdukları, ilk 
derece olarak kaydetmekliğimizdeki maksad, 
baremin en aşağı derecesidir. 18 veya 19 derece 
demedik. Çünkü aşağıdan bir iki derecenin kal
kacağı ve ikişer derece yükselecek diye bir şey 
söyleniyor. İleride bunu tashihe mahal kalma
mak için 18 veya 19 ncu derece demedik, me
muriyete ilk giren memurun ilk derecesi olarak 
zikrettik. 18, 19 diye bir derece tayini muhak
kak isteniliyorsa o suretle tasrihte bir mahzur 
yoktur. 

Ehliyetleri âmirlerinin şahadetile sabit olan
lar deniliyor; posta idaresi, umumî olarak, me
murlarının mutlaka hepsinin muhabere bilme
sini şart koyuyor. Yalnız ihtisası olanlar kelime
si vardır ki onları icab ederse hariçten alaca
ğız. Bunlar ilimlerile posta idaresini ıslah ede
cek büyük memurlardır. Onlar için muhabere 
bilmeleri şart koşulmuyor. 

REFİK İNCE (Manisa) —İlk hakkındaki 
izahatınız doğrudur. Yalnız şunu da söylemek 
isterim ki barem değişirse 14 ncü derecedeki 
vaziyet değişmiyecek mi? 

NAFIA En. M. M. AZİZ SAMİH İLTER (Er
zincan) — Biz alttaki derecelerin lâğvolacağını 
işittik. Diğerlerini alâkadar etmez. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Peki. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz iste

yen var mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umumî müdür Nafıa vekilinin 
teklifi ve maaşları altıncı dereceye kadar olan 
(altıncı dahil) memurlarla vilâyet merkez mü
dürleri umumî müdürün teklifi ve Nafıa vekili
nin inhası üzerine müşterek kararname ile ve 
maaşları 7, 8 ve 9 ncu derecedeki memurlar 

| umumî müdürün teklifi üzerine Nafıa vekilinin 
; tasdiki ile ve mütebaki derecedeki memurlar 
i umum müdür tarafından tayin ve tebdil olu-
| nurlar. Umum müdür tarafından tayin ve teb-
i dil edilecek memurların isimleri her ay bir cet-
: vel ile Nafıa vekâletine bildirilir. 
j BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
İ Kabul edilmiştir. 

* 
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MADDE 5 — Terfi için ehliyet şarttır. Me

murlukta kıdemi fazla olan ehil tercih edilir. Eh
liyet üç senelik terfi müddeti içinde en az bir 
müfettişle her sene âmirinin verdiği notla sabit 
olur. Teknik işlerde terfi yukarıdaki şartlar
dan maada yapılacak imtihanda kazanmakla 
olur. Müfettişlik için en aşağı liseyi bitirmiş ve 
olgunluk ihtihanlarını vermiş olmak şarttır. 
Garb lisanlarından birini bilmek medarı tercih
tir. 55 ten yukarı yaşta bulunanlar müfettiş
likte kullanılamazlar < Merkez müdürlük' ve şef
liklerinde terfi için telgraf muhabere bilgisi de 
lâzımdır. Mütehassıs memurların idarei merke
ziye reisliklerine ve müdürlüklerine tayinlerin
de memurin kanununun 38 nci maddesi hükmü 
aranmaz. Elyevm idare kadrosunda mevcud 
ve müstahdem olanların memuriyet bacımından 
mükteseb hakları mahfuzdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mecburî tahvil 
MADDE 6 — İşlerin emniyet ve setâmet ve 

intizamını temin için Posta, telgraf ve telefon 
daresi, memurlarının vazifelerini tebdil veya 
memuriyet mevkilerini tahvile salâhiye lidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Becayiş 
MADDE 7 — Becayiş iki tarafın rızasına ve 

tdarenin kabulüne bağlıdır. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

£abul edilmiştir. 
MADDE 8 — Memurun istifası âmirinin ka- ; 

)ulü ve vazifesinin devri ile tamam olur. İsti-
a eden memur âmirinin muvafakati olmadıkça 
»ir aydan evvel vazifeden ayrılamaz. JHı kaide 
dlâfına hareket eden memur idareye tekrar in-
isab hakkını gaybeder. İdare hesabına okut-
urulanlar her tahsil senesi için iki misli hiz- ! 

ıet etmedikçe idareden ayrılamazlar. Aksi tak- ! 
irde idarece bu maksad için ihtiyar olunan 
a,h:;il masrafı mecburî hizmetten ifa edilen müd-
ete aid kısım mahsub edildikten sonra bakiyesi 
aizile birlikte kendilerine tazmin ettirilir. 

İzni bitibde 15 gün içinde makbul mazere
t i isbat etmeksizin işi başına dönmeyenler 
eyahud mazeretini âmirine bildirmeden 3 gün j 
iini bırakanlar istifa etmiş sayılır. I 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
iabul edilmiştir. 

Mezuniyet j 
MADDE 9 — Memurun mezuniyeti kendi- | 

ni tayine salahiyetli olanlar tarafından verilir, j 
[hhî sebeblerle alınacak izinler o senenin iz- | 
.ne mahsdb edilir. İzinli memurların vazifesi- : 
. vekâleten yapacaklara katî lüzum ve zaruret | 

halinde maaş kanununa göre vekâlet maaşı ver
meğe idare salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Fevkalâde hallerde memurla
rın vazifelerinden ayrılmalarında mahzur gö
rüldüğü takdirde izinleri geri bırakılır ve izin
de bulunanlar iş başına çağırılırlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İnzibat komisyonları 
MADDE 11 — Müşterek kararname ile tayin 

edilen merkez memurları hakkmda Vekâlet in
zibat komisyonu ve diğer merkez memurlarile 
kararname ile tayin edilen vilâyet memurları 
hakkmda Umum müdürlük, müşterek kararna
me ile tayin edilmeyen vilâyet memurları hak
kında da vilâyet inzibat komisyonları inzibatî 
karar vermeğe salahiyetlidir. 

İtiraz halinde * bu kararlar umumî hükümler 
dairesinde tetkika tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

İnzibatî cezalar 
MADDE 12 — İnzibatî cezalar şunlardır: 
A) İhtar, 
B) Tevbih, 
C) Maaş kesimi, 
D) Kıdem tenzili, 
E) Sınıf tenzili, 
F) Muvakkat ihraç, 
G) Katî ihraç. 
Bu cezaların hangi suçlara tatbik edileceği 

bir talimatname ile tayin olunur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 13 — Muvakkaten çıkarma cezası

nın müddeti üç aydan aşağı ve bir seneden yu
karı olamaz. Tekaüd için müddeti nizamiyeyi 
ikmal etmiş olanlar açığa çıkarılmayıb tekaüd 
edilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

AMDDE 14 — İrtikâb ve irtişaları veya va
zife ve memurluk haysiyet ve şerefine uyma
yan kötü itiyad ve halleri şayi olduğu ve bu 
ayrı ayrı iki müfettiş tarafından verilen ra
porlar ve âmirinin mahrem tezkiye varaka-
larile teeyyüd ettiği halde maddî ve kanunî kâ
fi deliller bulunmaması yüzünden haklarında 
takibat yapılmayan memurlar ihraç olunurlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — İhtar, tevbih, maaş kesimi 
cezalan memuru tayin eden makam tarafından 
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doğrudan doğruya, kıdem ve sınıf tenzili, ih
raç cezaları inzibat komisyonları kararı ve me
muru tayin eden makamın tasdikile tatbik edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

işten el çektirme 
MADDE 16 — Posta ve telgarf ve telefon 

memurlarının aşağıda yazılı ahvalde tahkikat 
neticesine kadar muvakkaten itşen el çektiril-
meleri caizdir: 

A) Müfettişler, murakıb ve muhakkikler ve 
İçendi âmirleri tarafından resmen sorulacak su
allere cevab vermekten veya istenilen resmî ev
rakı vermekten imtina eylemek, lüzumu halin
de kasasmı muayene ettirmemek ve hesab gös
termemek veya halefine devir vermemek veya-
hud bu maksadla taallül göstermek (Bu takdir
de tahkikatı icra eden memur tarafından bir za
bıt varakası tutulmalıdır). 

B) Haklarında yapılacak tahkikatı işkâl ey
lemek ve etmesi melhuz bulunmak ( Bu halin 
takdiri memuru tayin eden makama aiddir). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Memurun ihtilasını ve emni
yeti suiistimal ve tahrifi kuyud gibi ceraim ve 
menafii Hazineye külli zararı mucib tekâsül ve
ya sair mühim yolsuzluklarını tahkikatla tesbit 
eden müfettiş veya âmir bunu muhakeme neti
cesine kadar işten menedebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Çalışma saatleri 
MADDE 18 — Posta ve telgraf ve telefon 

idaresi memurlarının çalışma saatleri 788 numa
ralı memurin kanununun umumî hükümleri için
de muhaberat ve muamelâtın gereğine göre umu
mî müdürlükçe tayin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tekaüd 
MADDE 19 — Posta ve telgraf ve telefon 

idaresi memurlarının dereceleri itibarile mec
burî olarak tekaüde sevkolunmaları için" yaş 
hadleri şunlardır: 

Maaş dereceleri teadül kanununa göre 
16 ilâ 15 derecedeki memurlar 55 
14 ilâ 13 derecedeki memurlar 56 
12 ilâ 10 derecedeki memurlar 58 
9 ilâ 4 derecedeki memurlar 60 

Hat başbakıcı ve başmüvezzi ve 
hat bakıcı ve müvezziler 55 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Bunlardan hizmetlerinin de

vamında faide olduğu mafevklerinin vereceği 
sicil ile anlaşılanlardan dokuzuncu dereceye ka
dar olanlar ( 9 ncu dahil ) Nafıa vekilinin, 
yukarısı da İcra Vekilleri Heyetinin kararile 
nihayet daha beş seneye kadar istihdam edilebi
lirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 21 —Posta ve telgraf ve telefon 

idaresi memurlarının haklarında inzibatî ceza 
tertibini icab ettiren efalinden idareye zarar ve
ya tazmin terettüb edibte bunlar her defada yir
mi beş lirayi tecavüz etmediği takdirde zarar 
veya tazmin olunacak miktar bilâ hüküm bu 
memurların maaşlarına müracaat suretile tahsil 
olunur. 

REFİK ÎNOE (Manisa) — Hükümetin 21 nci 
maddesini Posta, telgraf ve telefon encümeni ka
bul etmiş, Bütçe encümeni çıkarmıştır. Çıkarma
nın sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Fakat 
ben gerek Hükümetin ve gerek Nafıa encüme
ninin noktai nazarına iştirak etmiyorum. Daha 
doğrusu bu hususlar hakkında noktai nazarım 
olmadığı için Bütçe encümeninin izahat vermesi
ni istiyorum. Niçin tayyetmistir? 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Tekaüd kanunu tekaüd hususunda yirmi beş se
ne esasını kabul etmiştir. Yani yirmi beş sene 
filen hizmette bulunanlar tekaüd edildikleri za
man muayyen tekaüd maaşı alırlar. Polisler var
dır. Tahdidi sinne tâbidir. Bu kanunda da tah
didi sinne tâbi bazı memuriyetler vardır. Ya
ni elli beş yaşını ikmal edenler tekaüde sevke-
dilir. Esasen tekaüd kanununda yirmi beş se
ne müddeti hizmeti doldurmak yahud 65 yaşına 
vâsıl olmak üzere, tahdidi sin dolayısile tekaüd 
hükümleri mevcuddur. Şayed burada istisnaen 
22 senelik müddeti tekaüde esas ittihaz eder ve 
bunları da 25 sene hizmet ifa etmiş memurlar 
gibi ayni esas üzerinden tesbit ederek tekaüd hak 
larmdan müstefid edersek, tekaüd kanununu 
tevsi mahiyetinde bir tedbir almış olacaktık ve 
bu bir emsal teşkil edecekti. Bu cihetleri naza
rı itibare aldık ve encümende hazır bulunan 
Nafıa bakanı da bunu haklı ve müsib gördü ve 
55 seneyi dolduran adamın, Hükümet lüzum gör
düğü takdirde, beş sene daha hizmet etmesini 
kanun tahtı emniyete almış oluyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bütçe encümeni, 
bir esasm bozulmaması noktai nazarındaki mü-
taleası itibarile doğru olabilir. Fakat bu kanu
nu okuduktan sonra posta ve telgrafa mensut 
olan memurların ellerinin işten çektirilmesi yo
lundaki şu veya bu kayidlerin ahkâmı esasiye-
den olub olmadığını, hususî kayidlerin bulunul 
bulunmadığını sormak lâzımgelir. 

Bir kere, ahkâmı esasiyede tekaüdlük için 
zannederim, yaş 65 olarak konulmuştur. Bura-
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daki vaziyet ise, şu dereceye göre 55, 56, 58, 60 
filân diye tertib edilmiştir. Yani, posta ve tel
grafın hususiyeti nazarı dikkate alınarak tekaüd 
kanununun umumî ahkâmından ayrılmmıştır. 
Vaktindan evvel iş icabı olarak yıprandıkları 
görülen bu memurların tekaüd yaşları üzerinde, 
ahkâmı esasiyeden ayrıldığımız ve bunu da de
minki madde ile kabul ettiğimiz halde tekaüd 
müddetleri hakkındaki bu maddeyi tayyediyo
ruz. Yani, 22 senede tekaüd edilmeleri gibi bir 
ikramı çok görüyoruz. Vaktaki iş, bunların 
yine vaktinden evvel yıpranmaları nazarı itibare 
alınarak tekaüd müddetleri, Hükümetçe huku
ka riayet ve yıpranmalarını telâfi noktai naza
rından 22 sene olarak tesbit ediliyor, encümen 
buna itiraz ediyor. Doğrusunu isterseniz, tel
grafçılığın ve posta sürücülüğünün insan hayatı
nı yıpratması noktai nazarından onun te
lâfisini düşünen Devletçilik ve hukuka 
hürmet noktasından Hükümetin teklifi -
nin muhafazası doğrudur. Hep biliriz, 
nihayet 22 sene bilâfasıla posta ve telgraf hiz
metlerinde ve sürücülüğünde hayatını yıpratan 
bir adam - bilhassa sürücülüğün ne olduğu bili
nir - hayvan üzerinde bu işi görenlerin ikramı 
ancak üç sene oluyor. Binaenaleyh, ben Hü
kümetin teklif ettiği noktai nazarm aynen mu
hafazasını rica ediyorum. (Sürücülük maddede 
yok. sesleri). 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Efendim, bize posta, telgrafta ıslahat yapmak 
için iki kanun lâyihası gelmiştir. Bunlardan 
biri şimdi huzurunuzda okunan kanundur. Bi
risi de posta teşkilât kanunudur. Hakikaten 
ve cidden posta, telgraf işini Hükümet, iyi, if
tihar edilecek bir meslek haline getirmek için 
gerek mükâfat ve gerek ceza cihetinden bütün 
tedbirleri almıştır. Ümid ederimki iki kanun 
da yüksek tasdikmıza iktiran edecektir. Me
murlardan seyyar vazifede bulunanlarına, mu
ayyen iş saatlerinden hariç çalışanlara bir ta
raftan mükâfatlar derpiş etmiş, diğer taraf
tan da sinlerini tahdid etmek veyahud suçlu 
olanları cezrî surette tecziye etmek gibi yollar
la faaliyetlerini de takib etmiştir. Terfileri de 
ayni esaslar dahilinde nazarı itibare almıştır. 
Bu itibarla zannediyoruz ki Nafıa vekilinin tas-' 
vib ettikleri gibi bu işi lâzım olduğu hadler 
içinde bırakmak yani her iki kanunun derpiş 
ettiği terfihlerle iktifa etmek doğrudur. En
cümenimizin düşüncesi biraz evvel arzettiğim 
gibi bu kanun da posta işlerinin ve diğer bir 
kanunla da posta işleri misal alınarak diğer 
meslek erbabının hususiyeti nazarı dikkate 
alınmak suretile tekaüd müddetleri 25 seneden 
aşağı indirilirse tekaüd kanununu tevsi etmiş 
oluruz. Bundan içtinab ettik. Fakat Refik İnce 
teklif ederde Heyeti umumiye de bunu kabul 
ederse tabiidir ki bir şey denemez. 

NAFIA V. ALİ ÇETÎNKAYA (Afyon Karahi-
sar) — Nafıa vekâletinin esas teklifi kanun 
lâyihasıdır ve Heyeti Vekileden mutabık; ola
rak geçmiştir. Bu madde üzerinde sureti |nah-
susada durulmuş değildir. Fakat Nafıa Encü
meninde müzakere ve tasvib edildi. Bi£ de 
kabul ettik. Fakat Bütçe encümeni temayül 
göstermedi, biz de kanunun ellerinde kalfası
na taraftar olmadık. Öyle istediler, öyle bı
raktık. Esasta tasvib etmiş değiliz. Esası biz 
teklif etmişizdir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başkai söz 
isteyen var mı? Refik İncenin bir takriri var, 
okunacak: 

Yüksek Reisliğe 
Hükümetin 21 nci maddesinin kabulünü tek

lif ederim. 
Manisa 

R. İnce 
BAŞKAN — Nafıa bakanının verdiği izaha

tı dinlediniz, Nafıa encümeni maddeyi kabul 
etmiş, Bütçe encümeni lâyihadan çıkarmıştır. 
Refik İnce bu maddenin ipkasını, tekrar sade
sini takrirle istiyor. 

Takriri kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde madde
de bir (nöbetçilik) tabiri var. Nöbet hepiniizce 
malûmdur. Bunun yerine (hizmetler) diyölim. 
NAFIA V. ALİ ÇETİNKAYA (Afyon Karahi-

sar) — Farklıdır, taraftar değiliz. 
REFİK İNCE ( Manisa ) — Pekâlâ, 

kalsın. 
BAŞKAN — Bütçe encümeninin tayyettiği 

21 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21 — Telgraf ve posta nöbetlerinde 

veya seyyarlık hizmetlerinde, bilâfasıla bilfiil 
yirmi iki sene hizmet etmiş olanlar yirmi) beş 
sene çalışmış memur hukukile tekaüd edilirler. 

BAŞKAN — Refik İncenin kabul etmiş ol
duğunuz takririnin istediği madde budur. Nö
bet meselesi de halledilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Evvelce okunan 21 nci madde 22 nci mad
de olarak tekrar okunacaktır. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 22 — Posta ve telgraf ve telefon 

idaresi memurlarmm haklarında inzibatî ceza 
tertibini icab ettiren efalinden idareye zarar) ve
ya tazmin terettüb edibte bunlar her defada yir
mi beş lirayi tecavüz etmediği takdirde zfrar 
veya tazmin olunacak miktar bilâ hüküm bu 
memurların maaşlarına müracaat suretile ta|hsil 
olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 23 — İşbu kanunda dahil olmayan 

hususat hakkında 788 numaralı memurin kanu
nu hükümleri caridir, 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — 1150 numaralı kanunla idare 
için meriyeti kabul edilen memurin nizamnamesi 
ile bu kanuna muhalif bilcümle hükümler kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
. BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — İhtiyarî 

tekaüd haddine dahil olub kudretsizlikleri sabit 
ve sicilleri itibarile şaibedar olanların rızasına 
bakılmaksızın bu kanunun neşri tarihinden iti
baren en çok üç sene içinde mecburî tekaüde 
şevklerine Posta telgraf ve telefon idaresi sala
hiyetlidir. 

BAŞKAN —Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir, 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — İdarenin 
yeni teşkilât kanunu meriyete girinceye kadar 
vilâyetlerdeki başmüdürlükler encümenlerile 
merkezdeki umumî idare encümeni inzibat ko
misyonu vazifesini görürler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafıa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

10 — Satın alman Aydın ve şuabatı demiryol
larının tesellüm, ve tasfiyesine ve işletme mua
melâtına dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri mcızb at oları (1/215) [1] 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Bu kanunda da müstaceliyet teklif 
edeceğiz. 

BAŞKAN — Bütçe encümeni bu kanunun da 
müstacelen müzakeresini teklif ediyor. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Satın alınan Aydın ve şuabatı demiryollarının 
tesellüm ve tasfiyesine ve işletme muamelâtına 

dair kanun 

MADDE 1 — 2745 numaralı kanunla satın 
alman Aydın hattı ve şuabatı Demiryolları satın 

1.1] 165 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

alma mukavelesindeki şartlara göre teslim ve 
tesellüm muamelesinin ifasına ve tasfiyesine ve 
bu hattın işletme umuruna bilcümle hukuk ve 
vecaibile Nafıa vekilinin nezareti altında olmak 
üzere Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü memur edilmiştir. 

Aydın ve şuabatı demiryollarında mevcud 
talimat ve mukarrerat ve tarifeler 1 haziran 
1936 tarihine kadar aynen tatbik edilebilir. 
Devlet demiryolları umum müdürlüğü bu tarihe 
kadar işbu talimat ve mukarrerat ve tarifeler 
Devlet demiryollarında tatbik edilenlere uygun 
bir şekilde tadil edecek ve ticarî muamelâtın 
icabına göre Aydın demiryolu şirketince öte-
denberi teamülen tatbik edilegelmiş olan usul ve 
muamelâtı umum müdürlük aynen tatbik ve ifa 
ya salâhiyettar olacaktır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü hattın tesellümü 
tarihinden itibaren iki ay zarfında işbu hattm iş
letme teşkilâtına lâzım olan memurin ve müs
tahdemin kadrosunu tanzim ve Nafıa vekâletine 
tasdik ettirecektir. 

Bu kadronun tanzimine kadar mubayaa mu
kavelesi mucibince devralman memurin ve 
müstahdemin kadrosunu aynen muhafaza ede
bilir. Memurlardan tasfiyeleri icab edenlerin 
bu müddet zarfında muamelesi ikmal edilecek
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Satın alman bu hatların 1 ha
ziran 1935 ten itibaren 1935 malî yılı içinde ta
hakkuk edecek adi ve fevkalâde bütün masrafla-
rile ücretleri ve hattın mubayaa taksiti ve mu
kavelesi mucibince tediyesi icab eden paralar ve 
basılacak tahvillerin basım ve tesellümüne aid 
bütün resim ve masraflar Devlet demiryolları 
ve limanları işletme idaresinin 1935 bütçesinde 
açılacak (Aydın hattı umum masrafı) faslma ko
nulan 2 500 000 liralık tahsisattan ödenir. 

Bu tahsisattan yapılan masraflar malî yıl 
sonunda tekabül ettiği tahsisatı ile beraber ida
renin masraf bütçesinin mütenazır fasıl ve mad
delerine naklolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Satın alınan hatların 1 hazi
ran 1935 tarihinden itibaren 1935 malî yılında 
elde edilecek her türlü varidatı ile mukavelesi 
mucibince şirketten tahsil edilecek, paralardan 
emanet mahiyetinde olmayanların topu 2 500 000 
lira tahmin edilmiştir. Bu varidat Devlet de-
miryollaır ve limanların işletme idaresinin 1935 
varidat bütçesinde açılacak (Aydın hattı vari-
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datı) faslına kaydedilir. Tahsil edilen varidat 
malî yıl sonunda varidat bütçesinin alâkadar 
tertiblerine naklolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler .... Et-
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Satın alma mukavelesinin 3 
ncü maddesi mucibince Devlet demiryolları 
idaresine devrolunan terki hizmet ikramiye 
sandığı, teavün sandığı ve iaşe paraları istih
kakları nisbetinde memurlara tevzi edilerek 
bu hesablar tasfiye edilir. 

Yine bu madde mucibince Devlet demiryol
ları idaresine geçecek olan mmeur ve müstah
demler 1 haziran 1935 tarihinden itibaren Dev
let demiryolları memurlarının haiz oldukları 
hakları kazanırlar ve bunlardan müseccel olan
lar Devlet demiryollarının bir senelik müseccel 
memur ve müstahdemleri gibi memurin tali-
matnamesindeki sıhhî yardımlardan istifade 
ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aydın hattı ve'bu hat ile Af
yon - Antalya hattının müşterek kısmı üzerin
de yapılacak tesisat ve tadilât masrafları Na
fıa vekâletinin demiryolları inşaat tahsisatından 
tesviye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun Aydın demiryolla
rının satın alma mukavelesinin tasdik muame
lesi ikmal olunarak hattın tesellümüne başlan
dığı tarihten muteberdir. Bu tarih îcra Vekil
leri Heyetince tesbit ve ilân olunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu maddeye lü~ 
zum var mıdır? Kanun lâyihası Başvekâletten 
20 mayısta geldi. O zaman kanunun çıktığı nok-
tai nazara göre bu madde gayet varittir. Şimdi 
mukavele tasdik olunmuş kanuna göre vazıyet 
etmişiz. Hazirandan itibaren devam ediyor. Ben
ce bu maddeye lüzum olmasa gerektir. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Müsaade buyurun arzedeyim. Bu mukavele 
Yüksek Meclisin ve ayni zamanda şirket heyeti 
umumiyesinin tasdiki ile tekemmül eder. Yük
sek Meclis bunu tasdik etmiştir ve meriyetini 
şirket heyeti umumiyesinin tasdikına talik et
miştir. Şirket heyeti umumiyesi haziran içinde 
toplanıp mukaveleyi tasdik ettikten sonra mu
kavele katı olarak tatbik sahasına geçecektir. 

Demiryolları 1 hazirandan itibaren Devlet 
hesabına işliyorsa da filî teslim ve tesellüm mu
amelesi ancak mukavelenin tasdik mukavelesi 
nin tekemmülünde başlayacaktır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bizim çıkardığı
mız kanunda böyle bir madde hatırlamıyorum. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Birinci kanunda 
vardır ve orada deniliyor ki, bu kanun muka

velenin tasdik muamelesinin tekemmülü şartile 
meri olacaktır. , 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz iste
yen var mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

11 — Siyasal bilgile?" okulası hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/152) [ 1 ] 

BAŞKAN — Bu kanunun da müstaceliyetle 
müzakeresi encümen mazbatasında teklif edil
mektedir. Kanunun müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

RE Fİ KİNCE (Manisa) — Hiç şüphesiz ki, 
irfan ordusunun artması hususundaki arzumu
zu yerine getiren bu kanun, bilhassa Devlet iş
lerinde büyük rol oynayacak elemanların An
kara havası ve Ankara cereyanları içinde yetiş
tirilmesini temin ettiği için bu kanun çok ye
rinde ve arzumuza çok muvafıktır. 

Yalnız bu münasebetle bir kaç noktayı 
hututu umumiyesile öğrenmek mecburiyetinde 
kaldığımı arzederim. Mülkiye mektebi hakkında 
elimde mevcud vasıtalarla kitabları, ka
nunları, nizamları karıştırdım. Bu mekte
bin takib ettiği siyaset, yani mekte -
bin okutmakta olduğu dersler, hususî 
olarak öğrendiğime göre, Maliye, siyaset, idare 
diye dahilî taksimatı vardır. Halbuki kanunda 
bunlara aid kayid görmüyorum. Bu kanundan 
anlıyorum ki; Maliye vekâleti bu mektebi kendi 
malî siyasetinin iyi netice vermesi için güzel bir 
memba telâkki ettiği ve bu sebeble hususî şekil
de ahkâm koydurarak çıkacak talebenin dörtte 
üçüne tesahüb etmek istiyor. Mülkiye mekte
bini (Siyasal bilgiler okulu) diye bildiğimiz hal
de mektebin ilk esası maliyeciliktir. Vakıa siya
sal tabirinde îktısad, malî siyaset; idare siya
seti hepsi dahildir. Maarif vekili arkadaşımız
dan rica ediyorum, bu gün bu mekteb ne vazi
yette, ne yetiştiriyor ve bundan sonraki hakikî, 
kanunî vaziyeti ne olacaktır? Bu bir. 

* İkincisi; bu gün kadrosu nedir? Yeni tek
lif edilen kadrolara nazaran okutulacak ders
ler artacak mı, eksilecek midir? Nitekim Hü
kümetin teklif ettiği lâyihada profesör olarak 
ne teklif edilmişse encümence aynen kabul 
edilmiş iken, bu lâyihada 13 öğretmen - Zanne
diyorum bizim bildiğimiz muallimin mukabili 

[1] 163 sayılı matbua zaptın sonundadir, 
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olacak - mukabilinde Maarif encümeni 21 öğ
retmen kabul etmiştir. Profesörler aded itiba-
rile aynen kaldığı halde ve hatta bu gün zan
nederim ki, azamî 120 olması lâzımgelen ta
lebesi bu defa asgarî 420 ye çıkarıldığı halde 
ve bir de bu 420 talebeden maada neharî tale
be de kabul olunacağına nazaran, profesörle
rin aylık ücretleri sabit kalıyor. Buna muka
bil öğretmenlerin adedi 13 ten 21 e çıkarılı
yor. Çok icab ederdi ki, Siyasal bilgiler okulu 
diye mevcud mektebin, kanun ve nizamlarda 
göremediğim, tahsil istikametini gösteren okut
ma siyasetini hiç olmazsa bu lâyihada yalnız 
malî oir gözle değil, ayni zamanda siyasal bir 
gözle nazarı dikkate alarak bu mektebden çı

kacak arkadaşlar Devletin her idaresi için, si
yasete taallûk eden her vazife için ne derece
ye kadar faydalı olacağı hakkında izahat veril
sin Bu izahatı gerek Hükümetin mazbatasında 
ve gerekse encümenin mazbatalarında göreme
diğimden dolayıdır ki Maarif vekili arkada
şımdan sormak mecburiyetinde kaldım. İstedi
ğim şudur: Bu siyasal bilgiler okulu nedir? 
Yani bu mektebin içerisinde bir üniversite tak
simatı gibi meslek üzerine taksimat var mıdır 
ve bu taksimatın istinad ettiği noktalar nedir? 
Bir de bu profesörler adedlerile öğretmenlerin 
adedleri arasındaki farka göre bu öğretmenle
rin fazlalarının hangi derslerde ve niçin istih
dam edildiklerine dair hututu umumiyesile ma
lûmat vermelerini faydalı buluyorum. 

MAARİF BAKANI ABİDİN ÖZMEN (Ay
dın) — Refik İnce arkadaşımın arayıb bulama
dığı taksimat meselesi bir talimatname ile tesbit 
edilmiştir. \ 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bu ta
limatname Resmî ceridede çıkmış mıdır? 

MAARİF BAKANI ABİDİN ÖZMEN (De
vamla) — 1330 da çıkmıştır. Hangi ceri
de ile ne zaman çıktığını bu gün benim söyle
meme imkân yoktur. Bu talimatnamenin birin
ci maddesi şöyle diyor: 

« Mükiye mektebi Maarif vekâletine bağlı 
yüksek derecede bir ihtisas ve meslek müessese
sidir. Mekteb üç sınıftan teşekkül eder. Bunun 
ikisi umumî olup son sınıf idare, maliye ve si
yasiye şubelerine ayrılmıştır». Bu gün de ayni 
vaziyette gitmektedir. Mektebin bu gün 166 ta
lebesi vardır. Bunun 116 sı leylî, üstü neharidir. 
Çünkü mektebte leylî talebeden başka, bulun
duğu şehirden nihari talebe de alırız. Onlar da 
ayni şartlar dahilinde devam ederler. Yalnız 
hizmeti mecbureleri yoktur. Maraif vekâleti 
şu şekle göre mektebe hususî bir vaziyet vermiş 
olmuyor. Zaten mektebin üç senesinden ilk sene
si müşterektir. Ondan sonra üçüncü senesi ayrı
lır. Bu kanunla yalnız talebe adedini artırmış 
oluyoruz ve bu da bir hususiyet vermez. Ayni 
program ayni idare, ayni tarzda cereyan ede
cektir. ; 

Hükümetin teklifine nazaran encümen iki 
öğretmen fazla koymuştur. Hükümetin teklifi 
üstekidir. Alttaki encümenindir. Onuncu sayi-
fada (B) işaretli cetveli Hükümet teklif etmiş
tir; Hükümetin teklifinde bir 125, encümende 
bir tane 125, Hükümetten iki tane 100, encümen
de iki tane 100, Hükümette iki 90, encümende 
iki 90, Hükümette üç 80, encümende üç 80, Hü
kümette 4 yetmiş, encümende 4 yemtiş, Hükü
mette on iki 55, encümende 12 elli beş. Encü
men fazla olarak oraya iki tane öğretmen koy
muştur. 

REFİK İNCE (Manisa) — 8 tane fazla.. 
M. ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — Sekiz raka

mı dereceyi gösteriyor. 
ABİDİN ÖZMEN (Devamla) — Yanlış ya

zılmıştır. İki tanedir. 45 liralık iki öğretmen 
ilâve etmiştir. Bu da şundan neşet etmiştir: 
Bu kadro mektebde okutmağı temin eden bir 
şekildi. Yalnız bu sene alacağımız 140 talebe
yi bir şube halinde idare etmeği düşündük. 
Bunun için de fazla bir masrafa kapılmamalı 
düşündük. Encümen düşündü ve dedi ki: Mül
kiye mektebinin öteden beri bir hususiyeti var, 
o da kemiyetten fazla keyfiyeti dikkat etmesi
dir. Keyfiyete dikkat etmek için bir şubede 
140 talebeyi birleştirmemek lâzımdır. Bunu 
iki şubeye ayıralım, iki şubeye ayırdığımız za
man iki muallim ilâve edelim. Biz de bunu mu
vafık gördük ve kabul ettik. Bu iki fazlalık ta 
bundan ileri gelmektedir. Müsaade ederseniz 
eski kadroyu okuyayım. Eski kadro pek zayıf
tır. Bilhassa maaş itibarile. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hacet yok. Onu 
istemedim. 

MAARİF V. ABİDİN ÖZMEN (Devamla) 
— Pekâlâ. Sorulan suallere cevab verdim, baş
ka bir nokta kalmadı, zannederim. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Bir sual. 
116 talebenin leylî, diğer bir kısmının da niha-
rî olduğunu söylediniz. Mekteb buraya gelin
ce niharî talebe İstanbulda mı kalacak? 

MAARİF V. ABİDİN ÖZMEN (Devamla) 
— Vaziyeti sordular. Bu günkü mevcudu söy
ledim. Esas kadrosu zaten 120 dir. Bu gün 
166 talebesi vardır. 116 sı leylî, bunun üstü 
niharî talebe olarak devam ediyor. Yani ser
besttir, Hukuk fakültesine vesaireye devam 
edenler gibi, demek istedim. Bu talebeler ya 
idarî, ya malî, ya siyasî şubelere ayrılmışlar
dır. Acaba bu suali anlamadım mı? 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Mekteb Ankaraya gelince niharî talebe ne ola
cak? 

MAARİF V. ABİDİN ÖZMEN (Devamla) 
— Mekteb Ankaraya gelince bu niharî talebe
nin bir kısmı mektebi bitirmiş olacaktır. Bir 
kısmı da eğer imtihanda muvaffak olurlarsa 
leyliye geçebilirler. Muvaffak olamazlarsa diğer 
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* mekteblerde olduğu gibi niharî devam ederler 
ve çaresini ararlar. 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında başka söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Siyasal bilgiler okulu hakkında kanun 

MADDE 1 — Mülkiye mektebinin adı (Siya
sal bilgiler okulu) na çevfümiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Aydın hattı hakkındaki kanuna rey verme
yenler varsa reylerini versinler. Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

MADDE 2 — Siyasal bilgiler okulunun pa
rasız yatılı talebe kadrosu 420 yi geçemez. Her 
yıl ilk sınıfa alınacak talebe sayısı Kültür ba
kanlığınca tayin olunur. 

Okula girmek için lise mezunu olmak ve 
müsabakada kazanmak şarttır. Her yıl alına
cak parasız yatılı talebenin dörtte üçü münha
sıran Finans bakanlığı hizmetinde çalışmak üze
re ayrılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 120 den fazla talebenin yatı, 
yemek ve sair masrafları karşılığı her yıl Fi
nans bakanlığı bütçesine konulacak tahsisat
tan Kültür bakanlığı bütçesinde bu okul için 
mevcud tertiblere naklolunur, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Okula alınan parasız yatılı ta
lebeden tahsilini bitirenlerin Finans bakanlığı
na ayrılan kısmı Finans bakanlığı emrinde ve 
diğerleri Hükümetçe kendilerine gösterilen yer
lerde ve işlerde, bu okulda geçirdikleri müddetin 
iki misli çalışmakla mükelleftirler. 

Bu mükellefiyeti yapmayanlardan tahsil 
masrafı, yüzde elli fazlasile ve tahsili emval 
kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Mecburî hizmetlerin bir kısmını isteğile yap
mayanlardan yapmadıkları müddete düşen tah
sil masrafı ve okuldan veya işyarlıktan inzibatî 
sebeblerle kovulanların dahi tahsil masrafları 
yukaridaki esaslara göre alınır. 

Talebeden okula girerken bu hükümlere ria
yet edeceği hakkında bir taahhüd kâğıdı alınır. 

REFİK İNCE (Mansa) — Maliye vekilin
den bir sual soracağım. 

İstikbalde meccanen okuyacak 420 talebenin 
4 te 3 ü 300 eder. Maliye vekâleti bu kadar 
mülkiye mezununu kayırabilecek midir, ve ni
hayet bunu daimî surette kayırma vaziyeti hâ
sıl olmazsa talebenin hali ne olur? 

MALÎYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Mektebin tekmil talebesi 420 olacaktır. Bu, 
üç sınıftaki talebenin mecmuudur. Beher sınıf
ta 140 talebe olacaktır. 4 te 3 ü 105 eder. 300 
etmez. Binaenaleyh, Maliye vekâletinin her sene 
kadrosunda kayıracağı miktar 100 - 105 dir ve 
bunu da kayırabilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Kaç sene? 
MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRÂLÎ (Elâziz) 

— 10 sene. Esasen mekteb 3 seneliktir. Bir sene 
de askerlik için ayırıyoruz. Bunlar memuriyete 
5 sene sonra alınacaktır. Kasdimiz mal müdür
lerinden itibaren memurlarımızı hep mülkiye 
mezunu olarak yetiştirmektir. Varidat müdür
lerini de hesaba katarsanız, miktar çoğalır. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Maliye meslek 
mektebinin lüzumu var mı? 

GENERAL KÂZİM SEVÜKTEKİN (Diyar-
bekir) — Kalanlar ne olacaktır, yani sizin mev
cud memurlarınız ne olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Yer buldukça yapacağız. Tabiî mevcud me
murları kolundan tutup atmayacağız. 

FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Maddede 
(kovulan) tabiri vardır. Encümen muvafakat 
ederse bunu (çıkarılan) diye yazalım. (Muva
fık sesleri). 

SIRRI D AY (Trabzon) — Biz de tashihini 
teklif edecektik. 

BAŞKAN — Encümen de muvafakat ediyor. 
Maddeyi tadil ile kabul edenler ... Etmeyenle*- ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Siyasal bilgiler okulu mezun
ları resmî makamlara müracaat tarihinden itiba
ren nihayet altı ay içinde bir vazifeye tayin 
edilmezlerse hizmeti mecburiyeleri sakit olur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 6 — Okulun idare işyarları kadro
su bu kanuna bağlı A cetvelinde ve okutma kadro
su (B) cetvelinde gösterilmiştir. (B) cetvelin
deki aylıklar karşılığında tutarı ücret verilmek 
üzere Maarif bakanlığı öğretmen kullanabilir. 

İstanbul üniversitesi okutma heyeti hakkın
daki hükümler bu okulun okutma heyeti hak
kında da tatbik edilir. * 

REFİK İNCE (Manisa) — Bendeniz İstanbul 
üniversitesi okutma heyetine aid hukukî bir hü
küm var mıdır, yok mudur diye kanunları araş
tırdım, bulamadım. Oradaki okutanların hu
susî hukuka malik olduklarına dair bir kayid 
bulamadığıma göre sormak mecburiyetinde kal
dım. Maarif vekili izah etsin. 

MAARİF VEKİLİ ABİDİN ÖZMEN — Re
fik İncenin dedikleri gibi İstanbul Üniversitesi 
profesörleri hakkında şahsî hüküm yoktur. Fa
kat doçentler hakkında talimatnamede yeni bir 
hüküm vardır. Orada bu doçentlerin ne gibi tah
silden geçmiş olacakları ve doçentliğe nasıl gi-

— 110 



î : 36 10-6-1935 C : 1 
recekleri gösterilmiştir. Bu doçentlik buradaki 
muallimlik mukabilindedir. Bunları da onların 
şartlarına ittiba ettirmek istiyoruz. Bir de her 
halde Üniversite profesörleri ayni hükmü haiz 
olsun diye yüksek tahsil ve tezleri geçirmiş 
adamlar olmasını şart koyduk. 

REFİK İNCE (Manisa) — Maarif vekili ar
kadaşımızın izahatına göre başımıza bir de do
çent çıktı. Üniversite teşkilâtında böyle bir şey 
yoktu. Yalnız profesör, ordinariyüs profesör 
diye bir tasnif vardı. Bu kanunda ise Öğretme
nin doçent mukabili olduğunu yeni öğreniyo
ruz. Doçentlerin ne şekilde terfi edecekleri ve 
dereceleri, doçentliğe nasıl alınabileceklerine 
dair o kanunda hüküm olmadığını kendileri 
izah ediyorlar. Binaenaleyh bir talimatname ile 
tayin edilen bu keyfiyetin bir kanun hükmü imiş 
gibi burada gösterilmesine hiç lüzum yoktur. 
Kendileri de soyuyorlar ki bakınız okuyorum: 

(İstanbul Üniversitesi okutma heyeti hak
kındaki hükümler bu okulun okutma heyeti 
hakkında da tatbik edilir) yaptığımız kanunda 
doçentler hakkındaki ahkâm talimatname ile 
nasıl idare ediliyorsa buradaki öğretmenler 
hakkındaki muameleyi de talimatname ile ya
parlar. Binaenaleyh bu fıkrayı kaldıralım. Mek
tebi mülkiye bu günkü mevzuatile, hukuku ile 
aynen Istanbuldan gelmiş gibi bir kanun yapa
lım. Binaenaleyh encümenin noktai nazarını din
lemekte fayda yoktur. O fıkrayı çıkaralım. Mak-
sad hâsıl olur. 

FAİK ÖZTRAK ( Tekirdağ ) — Bendeniz 
maddeyi sraih görüyorum, itiraza tahammülü 
olduğunu zannetmiyorum. Üniversite okutma 
heyeti hakkında bir takım hükümler vardır, 
profesör nasıl olur, ordinaryüs nasıl olur, do
çent nasıl olur, terfileri nasıl yapılır ve saire 
hakkında hükümler vardır. Bu hükümler aynen 
yeni müessese hakkında da tatbik olunacaktır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Vekille beraber 
Bay Faika tekrar soruyorum. Maaşları bütçeye 
tâbidir. Fakat ayrıca profesörler şundan olur, 
bundan olur diye ahkâm yoktur. Profesörlüğün 
beynelmilel şekilde taayyün etmiş evsafı vardır. 
Maddenin kanundan çıkarılmasında fayda var
dır (Hayır sesleri). Bir takrir vereceğim. 

MAARİF V. ABtDİN ÖZMEN ( Aydın ) — 
Maddenin değil, fıkranın tayymdan bahsedi
yorlar. 

Bu tayyın bizim için büyük zararı yoktur. 
Kalırsa belki ileride faydası olur diye düşün
dük.. Kalabilir. 

REFlK İNCE ( Manisa ) -— Demek iştirak 
ediyorlar. 

BAŞKAN — Refik İncenin takririni okuyo
ruz : 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen altmcı madde

nin son fıkrasının tayyını teklif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
BAŞKAN — Bu maddedeki (istanbul Üni

versitesi okutma heyeti hakkındaki hükümler 
bu okulun okutma heyeti hakkında da tatbik 
edilebilir) fıkrasının tayyı teklif ediliyor. 

Refik incenin bu teklifini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 1452 sayılı kanunun 2 nci mad
desine bağlı (2) sayılı kadro cetvelinin Maarif 
vekâleti kısmından mülkiye, mektebine aid kad
ro kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Lise mezunlarından yukarıda
ki kayid ve şartlara tâbi olmaksızın okula ne-
harî talebe kabul olunabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Siyasal bilgiler 
okulunun Ankaraya nakline kadar, alınacak 
fazla talebe için şube açılmak veya ders pro
gramında değişiklik yapümak sebebile artacak 
dersleri okutacaklara saat hesabile ücret verilir. 

Bu ücretler yine ayni sebeble müstahdemler 
adedinin arttırılması halinde .bunların ücretle
ri icra Vekilleri Heyetince tesbit olunarak 3 
ncü maddede yazılı tahsisattan tediye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun 6 ve 7 nci mad
deleri okulun Ankaraya nakli tarihinden ve 
diğer hükümleri işbu kanunun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun buyuruklarmı 
yapmağa İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
deceğim. 

Şimdi evvelce verilen reylerin neticelehini 
arzedeceğim. Ruznamemizde kalan diğer iki 
maddeyi gelecek içtimamızda müzakere deceğiz. 

Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanuna ek kanun lâyihasına 
(231) rey verilmiştir, muamele tamamdır. Ka
nun (231) reyle kabul edilmiştir. 

Beynelmilel adalet divanına müteallik bazı 
metinlere iltihakımız hakkındaki kanun lâyihası
na (232) rey verilmiştir, muamele tamamdır. 
Kanun (232) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Almanya arasında aktolunan 
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ticaret mukavelenamesine ek olarak 15 nisan 
1935 tarihinde imzalan anlaşmanın tasdikma 
dair kanun lâyihasına (227) rey verilmiştir, mu
amele tamamdır. Kanun (227) reyle kabul edil
miştir. 

Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasın
da aktolunan emniyet, bitaraflık ve iktisadî 
emek beraberliği muahedenamesinin tasdikma 
dair kanun lâyihasına (220) rey verilmiştir, mu
amele tamamdır. Kanun (220) reyle kabul edil
miştir. 

Satın alınan Aydm ve şuabatı demiryolları
nın tesellüm ve tasfiyesine ve işletme muamelâ
tına dair kanun lâyihasına (188) rey verilmiş

tir, muamele tamam değildir. Bu kanun lâyi
hası yeniden reye arzedilecektir. 

Siyasal bilgiler okulası kanun lâyihasının 
reyleri toplandıktan sonra celseyi tatil edeceğiz. 

Eeylerini vermeyenler lütfen reylerini ver
sinler. 

Eey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Siyasal bilgiler okulası hakkındaki kanuna 

(209) zat rey vermiştir, muamele tamamdır. 
Kanun (209) reyle kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,25 

>>«%< 

Maarif v e k a l e t i m e r k e z teşki lat ı YO vaz i fe ler i h a k k ı n d a k i k a m ı n a ek k a n u n a 
v e r i l e n r e y l e r i n ne t i ces i 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 2.M 

Kabul edenler : 231 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : () 

Reye iştirak etmeyenler : H H 
Münhal ler : ı 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

/ Kabul edenler J 
Afyon 1\ ara hisar 

Bere Türker 
Mebrure Güneriç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
A hm e d TJlns 
Aka, Gündü/. " ' <" 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
1 lale Çırpan 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Antalya 
Nıınıarı Aksoy 
Türkân Baştuğ 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abidin Özmen 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Soııı-

Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzuncar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bajazıd 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr (il. Besim Ömer Ak
alın 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uz m ay 
Mitat Denli 
Milat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necini Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asal' D uras 
Atıf Akgiiç 
Dr. Galib Kahraman 
I )r. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerç.eker 
Refet Canıte/ 

Sadettin Feri d Talay 
Şekibe Inscl 

Çanakkale 
Hilmi Ergendi 

Çankırı 
Mustafa Abdül halik 
Re uda 
Mustafa önsay 
Rıfat tlnür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zırh 
Atîf T üzün 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar ( l .Â.) 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
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Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Dİyarbekir 
General Kâzım Sevük-
teMn 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zekâi Apaydm 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Olıkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sîrmen 
General Zeki Soy demir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüsane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
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Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Rana Tarhaıı 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım inanç 
Hasan Âli Yücel 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıl doğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 
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Kırşehir 

Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid Özdeş 

Kocaeli 
Al; Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemal ettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel ' 
Beli ire Bediz 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid ü n er 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
ibrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mi liri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Osman Ercin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğâe 
Ahmed Vefik CJluçay 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halil Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Mitat Şükrü Bleda, 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
•Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Seniha Hızal 

ürfa 
Behçet Günay 
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Yozgad 

Emin Draman 
Ömer Eve" 
Sırrı lçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esacl Oakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
lleceb Zühtü Soyak 

ÎPuad Ğökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Mcmed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin kaya (Bakan) 
Cemal Akçm 
.Haydat* Oerçel (tzinli) 
tzzet Aıkosman 
tzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakkt Mumcu 
(izinli) 

Ankara 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (RAİ) 
Rıfat Araz 
Şakir Kmacı 
Yalıya Oalib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Kasılı Kaplan 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (tzinli) 

Balıkesir 
Gene:al Kâzını Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Ccvad Abbas Gün er 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
II al id Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren (tzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asını Us -*̂ "i? - , , 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza Özenç 
Eyub Sabri Akgöl 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 
(İzinli) 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak* 
tstemat özdamar 
Osman işin 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 

etmeyenleri 
Remzi Göres 
(.M. Ali Hikmet Ay erden 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahıııed Haindi Deniz
ine n 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Rcfct Bele 
Halil Etem Eldeııı 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Baha Öngören 
Esad özoğuz 
Ömer Küntay 
Menıed Fua.d Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Karan tay 
Vel od Izbudak 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr, Fuad Um ay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Mcmed Seyfeli 

Kocaeli 
Usan Hayrı Tan 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Çöker 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naiın Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Tjfıtfi Kırdar 
Besim Atalay 
Muhlis Erk m en. (Bakan 
Ömer Dinç .' (İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Znhe.ı 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (İzinli) 
Tali ir Tfit.it 

Maraş 
Hasan Reşid Tanktıd 
Kemal Kusun 
Mcmed Erten (İzinli) 
Milat Alanı 
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Mardin 

İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) ; 

Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ere-,.-}!! 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakla Kılıcoğlu 
Naki Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ali Canib Yönten 
İsmail Çamaş 

Muhittin Baha Pars 
Selim Sırn Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Memed Ali Yörükcr 
Memed Güneşdoğclu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma, Nayman 
Hilmi Uran 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hüsamettin Okan 

1935 d : 1 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 
Sabiha Gürkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Galib Pekel 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 

Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Sırn Day 
Süleyman Sırn Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (İzinli) 
Muhittin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozaıı 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Ragıb özdemiroğlu 
Recep Zühtü Soy ak 
(İzinli) 

Beynelmile l A<lalel «livauma. mütea l l ik bazı me t in l e r e i l t ihakımız h a k k ı n d a k i 
k a n u n a ver i len r e y l e r i n net ices i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

A2a adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 232 

Kabul edenler : 232 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 166 
Münhaller : i 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Bere T ürker 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 

Rasim Aktar 
Antalya 

Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidin özmen 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Basan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 

Hacim Kezer 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Bürzü 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
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Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canrtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Milini Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rıfat Unür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
AM Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Tunca 
Memed Ali Okar 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
fimin Aslan Tokadh 
General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 

Biyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
A#iz Akyürek 

İ : 36 1Ö-I 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Neeib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad tştar 
General Kâzım inanç 
Hasan Âli Yücel 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 
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İsparta 

Hüsnü özdamar 
Ibraiıim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 

Kayseri 
Ahmed HUmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nalıid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
T'jfttfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça, 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakır Ahmed Ediz 
ibrahim Dalkılıç 

Memed Someİ 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Osman Ercin 
Refik Inoe 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya *••*..,..,.' 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Ulııçay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırnn 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
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Şevki Siisoy 
Sinob 

Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

î : 36 10-6-
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

[Reye iştirak 

Şevki Siisoy 
Sinob 

Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
(İzinli) 
îzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Üncydullah 

Bilecik 
tbrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Hasan Cemil Çambel 
Burdur 

Halid Onaran 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç. 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık « 
(İzinli) 
Saffet Arikan 
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Trabzon 

Daniş Eyüboğlu 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

etmeyenler] 
Erzurum 

Tahsin Üzer 
Eskişehir 

Emin Sazak 
Istemat Özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç * 
Gl. Ali Hikmet Ayerdeın 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Görer 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

- Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(İzinli) 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevrik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 

İbrahim Arvas 
Münib Buya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Memed Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Karantay 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu 
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
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Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç 
(îzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General îsmet tnönü 
(Başbakan) 
General Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çrnay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak 
(îzinli) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankııd 
Kemal Kusun 
Memed Erten (îzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
îrfan Ferid Al paya 
(I. A.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Naki Yücekök (îzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Aparavaya 

Ordu 
Ali Canib Yönten 
îsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Memed Ali Yörükcr 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Arıkoğlu 
fösnıa \Tayman 
Hilmi Oran 

Siird 
îsmail Müştak Maya kon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
ismail Memed Uğur 
(îzinli) 
Necmettin Sadık 
Sabiha Gürkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadrn 
Şakir Kesebir 
Yalıya Kemal Beyath 

Tokad 
Calib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Haindi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruııtak)-
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Süleyman Sırn Gedik 
(îzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(îzinli) 
Fııad. Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 

(îzinil) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragrb özdemiroğhı 
Receb Züihtü Soyak 
(îzinli) 

r l ü r k i y e ile A l m a n y a a r a s ı n d a a k t o l n n a n t icare t m u k a v e l e n a m e s i n e , ek 
o l a r a k 15 n i san 1 9 3 5 t a r ih inde i m z a o l u n a n a n l a ş m a n ı n tasdiki h a k k ı n d a k i 

k a n u n a ver i len r ey l e r in neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 

Aza ade< 
Reye iştirak edeni* 

iı : 39Q 
?r : 227 

Kabul edenler : 227 
Redddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 171 
Münhal 1er : 1 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Antalya 
Numan Aksoy 

Tayfur Sökmen 
Aydın 

Abidin Özmeu 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 

Hacim Kczer 
İsmail Hakkı Uzuncaı 
s di 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 
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Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Feri d Talay 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Çankırt 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar 

Çorum 
Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
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Diyarbekir 

General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkrran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 
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İstanbul 

Ali Barlas 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Rıza Uraz 
Salâh Cimcoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Hasan Âli Yücel 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
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Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
İbrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Ta.hir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 



Cavid Oral 
Faik Soyln 
Halid Mengi 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Alımed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
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İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orueoğlu 

Sivas 
Mi t at Şükrü Blcda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaitay 
Vasfi Raşid Seviğ 
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Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hüirem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Seniha Hızal 

Urfa 
Behçet Günay 
General Alımed Yazgan 

Meracd Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çctinkaya (Bakan) 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
(izinli) 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gtinenç 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. 0.) 
Rifat Araz 
Şakir Kınncr 
Yalıya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân Başbuğ 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmı Topcoğlu 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 
Şekibc însel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 

Eyub Sabri Akgöl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Atıf Tüzürı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyar}) ekir 
Rüştü Bckit 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık 
(izinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istemat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 

Remzi Güreş 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Sadrı Maksüdi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

İstanbul 
Abdülhak Hânı id 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(izinli) 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüşlü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahımıd Esad Bozkurd 
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Kars 

Baha öngören 
Esad özoğuz 
Ömer Kâmil Küntay 
Memed Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tcvfik Aslan 
ibrahim Karantay 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmeri (Bakan) 
Ömer Dinç (îzinli) 
iieceb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (İzinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya (I. 
A.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyiı Avni Ercan 

Nuri Tuna 
Muş 

Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yüeekök (İzinli) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Aparavaya 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tun alı 
Memed Ali Yörükel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim İneedayı 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 

Sabiha Görkey 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
General Sıtkı Üke 
Galib Pekel 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş(lzinil) 
Fuad Gökbudak 
Muhittin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 
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r e y l e r i n n e t i c e s i 
( Kânun kabul edilmiştir') 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 220 

Kabul edenler : 220 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : ü 

Reye iştirak etmeyenler : 178 
Münhal ler : l 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 

Antalya 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Anean 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Hayrettin Karan 
Jtsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

/ Kabul 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uznıay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçek-
er 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnse! 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Unür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Memed Ali 

edenler ] 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Haydar Rüştü Öktem 

Diyarbekir 
G eııeral Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Meedi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 

Şükrü Koçak 
Eskişehir 

Ahmed özdemir 
Gazi Anteb 

Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Salâh Cimeoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
General Kâzım İnanç 
Hasan Âli Yücel 
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Memed Sadettin Epik-
meü 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
llirâtıim Demiralay 
kâmâl Ünal 
Mükerrcm Unsal 

Kars 
General Muhittin Aİryüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sami Erikman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 

Kayseri 
Alımed Hilmi Arga 
Perruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Mtifid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 

1 : 36 10-6-
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Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Riza Sürel 
Behire Bediz 
General Ali Ftıad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üher 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Hdiz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Peki aş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Abd ürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
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Muğla 

Hüsnü Kitabeı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Câvid Ural 
Paik Soylu 
Halid Menği 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırrm 
llamdi Yalman 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
htem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Ruşerıi Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süs.)y 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Mitat Şükrü Bleda 

Rasim İBaşarâ 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Öahmi Apak 

Tokad 
Hür rem Ergün 
Iİüsnü Korıay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgaıı 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rıfat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Cemal Akçın 
Haydar Çer çel (İzinli) 
İzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Falih Rıfkı Atay 

Kamâl Atatürk (R. C. 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidin özmen 

(Bakan) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 
(İzinli) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 

örge Evren 
Bayazıd 

übeydullah 
Bilecik 

tbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Halid Onaran 
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Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(tzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Yusuf Başkaya 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Rüştü Bekît 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istemat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri Conker (Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
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Giresun 

General ihsan Sökmen 
Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudı Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket Öııdersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdüihak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(İzinli) 
Ali Barlas 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kars 
Baha Öngören 
Esad özoğuz 
Ömer Kâmil Küntay 
Memed Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Karantay 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Süreyyn Yiğit 
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Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret Sri ay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Dr. Abravaya 

Dr. Rasim Ferid faîay 
Ordu 

Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Fars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yeğena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayr 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
General Sıtkı Üke 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepc 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
(Oruntak) 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaa (İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Muhiddin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 
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Ekrem Pekel 
Sırrı teöz 
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Zonguldak Dr. Milat, Altıok 

Celâl Sahir Erozan Raini) özdemiroğlu 
(îzinli) 

Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

\>G<( 
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(Nisab yoktur) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmcd Ulus 
Dr. Taptas 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Rasim Aktar 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abidin özmen 
Nuri Oöktepc 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Snbiha Oökçül 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

39Q 
188 
188 

0 
0 

210 
1 

/ Kabul 
Bayazıd 

thsan Tav 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Kuzay 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şerci Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç. 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canı tez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Tnscl 

Çanakkale 
Hilmi Ergendi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Ren da 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 

Çoruh 
Akif Akvüz 

edenler ] 

Ali Zırh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bckit 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Mcmik 
Faik Kaltakkıran 
Meedi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fııad Ağralı 
Fuad Ziya Çıyıltepc 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

Puad Sirmen 
Nafiz Dumlu 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed Özderair 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 

Giresun 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Bari as 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Fakîhe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Hayrullah Ergin 
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Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

izmir 
General Kâzını İnanç 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
lliistıii Özdamar 
ibrahim Demiralay 
Karnâl Turan Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erk men 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 

Kayseri 
Ahmcd Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr Gl. Ziya Nuri Birgi 

î : 36 10-6 
Ktmalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Müstafi Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Dr. Şakır Ahmed Ediz 
İbrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Naşid Ulur: 

Malatya 
Abdülmutlalib ökor 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 

Manisa 
f)r. Saim Uzel 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Ooruk 
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Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Mi tat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Şemsettin Günaltay 
'Vasfi Raşîd Seviğ 

Ziya Basara 
Tekirdağ 

Faik öztrak 
Tokad 

Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Mitat Aydın 
Sırn Day 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draınan 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel (İzinli) 
îzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(izinli) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Eşref Dcmirel 
Fnlilı RıfkT A tay 
Karnâl Atatürk (R, O.) 
Müşfik Ayaşlı 

Rifat Araz 
Şakır Kınacı 
Vah ya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Tevfik Arıcan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Görmen 
Nnzmi TopeotHu 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
(t. A.) 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 

Snlih Bozok 
(izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Masan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
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Fatin Güvendiren 
(.İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us • M| 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Memcd Ali Okar 
(î. A.) 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazma Samanlı 
Emin Aslan Tokad. 
General Şefik 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Biyarbekir 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 
(İzinli) 
Saffet Arıkan 

"Erzurum 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atııf Kansu 
Nakiye Elgün 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istemat özdamar 
Qsman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Hikmet Ayerdem 
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Ali Kılıç 
Nuri (Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Gürez 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşüne 
Ali Şevket öndersev 

îçel 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Ali Rana Tarhaıı 
(Bakan) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Yaşar Yazıcı 

izmir 
Benal Nevzad Iştar 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkıırd 
Rahmi Köken 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
General Muhittin Akyüz 
Ömer Kâmil Güntay 

Kastamonu 
İbrahim Karantay 
Tahsin Coşkun 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Nahid Kerven 
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Reşid özsoy 
Süleyman Demirezen 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Şeyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
da» 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay (0-
runtak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Errdar 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer Dinç (İzinli) 
Reeeb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
srel 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani' Akekfn 
Kâzrm Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik tnce 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoglu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 

Kemal Kusun 
Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arckoglu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 
İsmail Müştak Maya-
kon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Stvas 

İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 

127 — 



Remzi Çiner 
Sabihaf Görkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Peke! 
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C. î. öke 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdı Ülkümen 
Hasan Saka 
(Oruntik) 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Süleyman Srrrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Muhittin 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 

(tzinil) 

Siyasal bilgiler okulası hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Müşfik Ayâşk 
Rasim Aktar 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abidin Özmen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 209 

Kabul edenler : 209 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 189 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şıh 
Meraed Demir 
Oyman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
İhsan Tav 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
Salih Bozok 

Bolu . 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Buna 
Attf Akgüç 

Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canı tez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (1. A.) 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Nabi Rıza Yıldırım 
Denizli 

General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zekâi Apaydm 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltaikkrran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz SamJh Iltey 
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Erzurum 

Aziz Akyür«k 
Dr. Alımed Fikri Tuzer 
FuadSirmen 
General Zeki Soydemh 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Neeib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
tstemat özdamar 
Osman işin 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Oümüşane 
Bdib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhân 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Fakihe Öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin TJraz 
Salâh Cimeoz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
General Kâzım İnanç 

Hüsnü Çakır 
Memet Sadettin Epik-
men 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Dsmiralay 
Mükerrem Unsal 

Kes 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
AU Dikmen 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
r«edim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Behire Bediz 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
İbrahim Dalkılıç 
Memed Somer 
Naşid Uiuğ 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saisoi üzel 
Hikmet Bayur 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 

• Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çöruk 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya< 

Şevki Çiloğlu 
Niğde 

Ahmed Vefik Uluçay 
Halid Mengi 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Dr. Ziya |tfaki Yaltırım 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tumcel 
Meliha Ulaş 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tannan 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevf ik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Ay dm 
Sırn Df y 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgaıv 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı TJngan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 
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[Beye iştirak etmeyenler] 

. Afyon Karahisar 
Ali Çetilkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
(İzinli) 
İzzet Akosman 
Mebrure Günenç 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Aka Güadüz 
Falih Rıfkt Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Brtekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğhı 
Tahsin San ... 
(İzinli) 

Balıkesir 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hacim Sezer 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
Übeyâullah 

Müecik 
İbrahim ^Çolak 

Bolu 
Ccvad Aibbas Güner 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 

Dr. Sadi Konuk 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
(İzinli) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
İsmail Kemal Alpsar 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 
Emin Aslan Tokad 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Takat 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge _ ••• î_ 
(İzinli) 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık 
(İzinli) . 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

* Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi GKires 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümûşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan ÂH Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

İsparta 
Kamâl Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 
M. Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Karantay 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudafc 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşm 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Ömer dinç 
(İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak 
(İzinli) . 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
(İzinli) 
Mitad Alam 
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Mardin 
İrfan Fer id Alpay a 
(t A.) 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücekök 
(izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
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Ordu 

Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Memed Ali Yörüker 
Memed Güncşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
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Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hüsamettin Okan 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
Stvas 

ismail Memed Uğur 
(izinli) 
Necmettin Sadık 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Öge 
Galib Pekol 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka (Oruntak) 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
S. Sırrı Gedik 
(izinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Muhiddin Dinçsoy 

Yozgad 
Avni Doğan 
Ekrem Pekel 
Sırrı t çöz 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(izinli) 
Dr. Mitat Altıok 
Ragıb özcemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 

(tzinil) 
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S. Sayısı: 168 
Ordunun dahilî hizmetleri hakkında kanun lâyihası ve Millî 

müdafaa encümeni mazbatası (l/l79) 

7". G 
Başvekâlet 13-V-iQ34 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 61/437 • - ' ' 

B. M.. M. Yüksek Reisliğine 

Millî müdafaa vekilliğince hazırların ve icra Vekilleri Heyetince 7-V-935 tarihinde tadilen 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Dahilî hizmet kanun lâyihası esbabı ınucibesile birlikde 
sunulmuşdur. 

Başvekil 
/'. İnönü 

Esbabı mucibe 
Ordunun mütenevvi dahili hizmetleri hakkında yarım asırdan fazla bir zamandan beri 

tatbik edilmekte olan dahiliye kauunnamesinin ihtiyaçları tatmin edemiyecek bir hale gelmesi 
dolayısile bu noksan muhtelif tarihlerde müteaddid talimatnamelerle ikmal edilmek istenilmişti. 
Fakat bu hizmetlere tealluk eden esaslardan kanun şeklinde tedvini iktiza eden mühim bir 
kısmının talimatnameler şeklinde kalması caiz görülemediğinden askerlik mesleğindeki müte
madi yenilikler ve terakkiler de göz önünde tutularak senelerce süren bir çalişma neticesinde 
ve büyük askerî makamların ve kolorduların mütaleaları da alınmak suretile pek mütenevvi 
olan bu- hükümler ve esaslardan kanun, nizamname ve talimatname halinde toplanmaları 
iktizâ ederler tefrik ve ordunun umumî vazifeleri ve Kamutanlarla rütbe sahibi her askerin 
vazife ve mesuliyetleri ve askerî disiplin ve askerlikteki'hizmet nöbetleri ve karakolların vazifeleri 
askerjerin silâh kullanma salahiyetleri ve üst ve astların birbirine karşı olan münasebetleri ve 
emir işleri gibi en mühimleri kanun halinde tesbit olunarak 95 tnaddeden ibaret bir kanun 
lâyihası tanzim edilmiştir. 



\ Mîllî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. k M, M. 
M. Jf I' mcümeni 6 - VI -1935 
.Karar No, 24 
Esasşffo, 1/179 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan dahilî 
hizmet'kanunu lâyihasının esbabı mueibesile 
birlikte; gönderildiğine dair olub encümenimize 
verilen-Başvekâletin 13 mayıs 1935 tarihli ve 
6/1437 rnumaralı tezkeresi M. M. vekilliğinden 
gönderilen memuru ile okundu ve görüşüldü: 

Mufib sebeblerde yazıldığı veçhile ordunun 
muhtelif iç işlerinin muntazam surette yapıl
ması hakkındaki dahiliye kanununun askerli
ğin her an terakki ve yenilikleri, göz önüne 
alınarak bu1 işlerin kanuna girmesi lâzımgelen 
kısımlarının bir kanun halinde, tesbit edilmesi 
yerinde; görülmüş ve aşağıda yazılan değişiklik 
ve ilâveler yapılarak aynen kabul edilmişti: 

Bnn?a göre ikinci maddenin üçüncü fıkrası 
(hususî" kanunla) dan sonra (mükellefiyetlerin
den) "kelimesi, gedikli tabirini daha iyi tarif 
edeceğimden, ilâve edilmiş ve 24 ncü maddenin 
son fıkrasının sözle başlayan cümlesinin silin
mesine ,;ye 34 ncü maddenin ordu vazifesini da
ha iyi anlaşılması ve bu vazifenin iyi öğretil
mesi mstk&adiie birinci fıkra değiştirilmiş ve 
41 nci sıaddenin başında da, Türk ordusunun 
mümtaz* vasfının tebarüz ettirilmesi maksadile . 
bir fıkr& ilâve edilmiştir. Türk yurdu dahilinde 
askerî Sinaların bir siyakta olması menafiini 
beyan eden 51 nci maddenin mana ve mefhu
munun ^memleketimiz için çok yerinde oldu
ğuna şŞphe yoksa da bu hususun başka bir 
kanun «toya talimatname ile M. M. vekilinin 
vereceği plâna göre askerî bin alarm yapılması
nın temin edilmesi dileğile bu madde de içişleri 
kanunumdan çıkarılması tensib edilmiş oldu
ğundan*' mezkûr 51 nci madde de silinmiş ve 
numaracı da aşağıdaki maddeye verilerek nu
maralat yeniden sıralandırılmıştır. 

51 n$i maddenin akşam yoklamasından son 
fıkrasına bu yoklamanın kıtaatta bir şevk ve 
tesir ulandırması maksadile (topluea) kelime
sinden ıfşonra (Bando ve ağızla İstiklâl marşı ile 

başlayacak) cümlesinin ilâvesine ve 70 nci mad
dede subayların hariçte tedavi ettirecekleri 
hayvanlarının ilâç ve malzemeden başka yeri
nin de parası verilmesi lazımsa bunun da sa
hibine aid olmasından, ilâçtan evvel (yer) ke
limesinin ilâvesine* ve 76 ncr maddenin birinci 
fıkrası nihayetindeki (muhtelit) kelimesi, va
zifenin daha iyi bir surette görülmesi için 
(komutanın tertibi üzerine münavebe -ile ya
pılır) cymlesinin yazılmasına ve 77 nci mad
denin 2 numaralı başlığındaki (tevkif) keli
mesinin (muvakkat yakalama) ile değiştirilerek 
umumî ahkâma uyulmasına ve 77 ve 78, 79 ncu 
maddelerinin tevkif : kelimeleri kaldırılmak su-
retile yeniden yazıldığı gibi olmasma ve 83 ncü 
maddenin (M) ile başlayan başlığını ve 83 ncü 
maddenin son kelimelerinin değiştirilmesine 
ve 84 ncü maddenin, mütaleası alman Adliye ve
killiğinin dermeyan eylediği ve yanlış anlaşıl
mamasını istihdaf eden arzusu veçhile ve umu
mî hükümlere mugayir olmamak maksadile 
A. B. C fıkralarının yeniden yazıldığı gibi ve 
90 nci maddenin meşhud cürüm halinde su
bayları yakalayacak memurlar arasmda jan
darmanın da konulmasına karar verilerek ka
nun lâyihası kabul edilmiş ve Heyeti umumiye-
de müstacel en müzakere edilmesi dileğile Yük-
srk Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Rs. Bu M. M. Kâtib 
İstanbul Diyarbekir Erzurum 

Şükrü Oökberk K. Sevüktekin Ş. Koçak 
Balıkesir Erzurum İstanbul 
C. Eftener Zeki Soy demir A. Barlas 

Kars Kırşehir Kocaeli 
M. Akyüz L. M. özdeş N. Bomtık 
Samsun Seyhan Sinob 
E. Barkın Naci Eldeniz C. K. încedayt 

Tekirdağ Urfa 
E. Apak Ahmed Yazgan 
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HtTKÜMETtN TEKLİFİ 

Dahilî hizmet kanunu lâyihası ' 

Â) Esaslar 

İ - Tarifler 

MADDE 1 — Askerlik: Türk vatanını, istik
lâl ve Cumhuriyeti korumak için harb sanatini 
öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mü
kellefiyet, hususî kanunlarla vazolunur. Böyle 
bir mükellefiyet altma giren ve resmî bir kıya
fet taşıyan şahsa asker denilir. 

MADDE 2 — Er: İhtiyaçları Devlet tarafın
dan deruhde ve temin olunan rütbesiz askerdir. 

Onbaşı, çavuş, üsçavuş, başçavuş başgedikli 
bu rütbeleri haiz olan askerlerdir. 

Onbaşıdan maadasına Erbaş denir. Bunlar
dan hususî kanunla fazla hizmet deruhde eden
lere gedikli denilir. 

Erat: Erden başgedikliye kadar olan asker
lerdir. 

Subay: Hususî kanunlara göre orduya inti-
sab eden Yarsubaydan Marasala kadar askerî 
rütbeyi haiz olan askerlerdir. 

Orduda rütbe sırası aşağıda yazılıdır: 

Erbaşlar: 

1) Onbaşı 
2) Çavuş __ 
3) Üsçavuş 
4) Başçavuş & 
5) Başgedikli 

SUBAYLAR 
Asubaylar: 
6) Yarsubay 
7) Asteğmen 
8) Teğmen 
9) Yüzbaşı 

Üstsubaylar: 
10) Binbaşı 
11) Yarbay 
12) Albay 

Orduda rütbe 

Erbaşlar: 

1) Onbaşı 
2) Çavuş 
3) Üsçavuş 
4) Başçavuş 
5) BaşgedMi 

Asuba^fitf: 
6) Yarsubay 
7) Asteğmen 
8) Teğmen 
9) Yüzbaşı 

Ü^ubayto: 
10) Binbaşı 
11) Yarbay 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎEÎŞÎ 

0fdw dahilî hizmet kamunu 

(A) Esaslar 

I - Tarifler 

MADDE 1 — Hükümetin teklif i aynen 

MADDE 2 — Er : İhtiyarları Devlet tara
fından deruhde ve temin olunan rütbesiz asker
dir, 

Onbaşı, çavuş; üstçavuş, başçavuş, başge
dikli "bu rütbeleri haiz olan askerlerdir. Onba-
şüardan maadasına erbaş denir. Bunlardan hu
susî kanunla mükellefiyetlerinden fazla hizmet 
deruhde edenlere gedikli denilir. 

Erat : Erden başğediklrye kadar olan asker-
terdir, 

Subay: Hususî kanunlara jpre orduya in-
tisab eden yarsubaydan Mareşala kadar askerî 
rütbeyi İmiz olan askerlerdir. 

ir: 

SUBAYLAR 
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Genef allar: 
13) Tuğgeneral 
14) tümgeneral 
15) IŞÜorgeneral 
16) Orgeneral 
17) Mareşal 

Amirallar: 
Tuğamiral 
Tümamiral 
Koramiral 
Oramira.l 
Büyükamiral 

Kanunu mahsusu mucibince kıdemi ihraz 
eden yüzbaşılara (Önyüzbaşı) ve bir Tugaya 
kumanda eden albaylara da tuğbay denilir. 

Askerî memur: Hususî kanuna göre subayla
ra muadil ve hususî bir silsile ve kıyafet taşıyan 
askerdir. 

MADDE 3 — Muhtelif sınıfların rütbe isim
lerinin başlarma smrf veya meslek ismi konu
lur. 

MADDE 4 — Cumhuriyet ordusu: Kara, de
niz, Hava kuvvetleri ve jandarma ve askerî teş
kilâta uyg-un gümrük ve inhisarlar ve orman 
muhafaza kıtaları subaylarile eratından ve as
kerî memurlarla askerî mektebler talebesinden 
teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edi
len ve kadro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen 
Devlet kuvvetidir. 

MADDE 5 — Nizam: Nizamnameler, karar
nameler, talimatnameler, talimnamelerin ve ta
limatların hükümleridir. 

MADDE 6 — Hizmet: Kanunlarla nizamlar
da yapılması veyahud yapılmaması yazılmış olan 
hususlarla; âmir tarafından yazı veya sözle em
redilen veya nehyedilen işlerdir. 

MADDE 7 — Vazife : Hizmetin icab ettirdi
ği şeyi; yapmak ve menettiği şeyi yapmamak
tır. 

MADDE 8 — Emir: Hizmete aid bir taleb 
veya yapağın sözle, yazı ile ve sair suretle ifade
sidir. \ 

MADDE 9 — Âmir; makam ve memuriyet 
itibarile emretmek salâhiyetini haiz kimsedir. 
Bunun emri altındakilere maiyet denir. 

MADDE İd — Üst tabiri, rütbe ve kıdem bü
yüklüğünü gösterir. 

Ast, [üstün rütbece aşağısında bulunan kim
sedir. 

M. M. E. 

Öenerallar: 
13) Tuğgeneral 
14)* Tümgeneral 
15) Korgeneral' 
16) Orgeneral 
17) Mareşal 

Amirallar: 
Tuğamiral 
Tümamiral 
Koramiral 
Öramiral 
Büyükamiral 

Kanunu mahsusu mucibince kıdemi ihraz 
eden yüzbaşılara (&iyüzbaşı) ve bir tugaya ku
manda eden albaylara da Tuğbay denilir. 

Askerî memur: Hususî kanununa göre subay
lara muadil ve hususî bir silsile ve kıyafet ta
şıyan askerdir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

^ADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 8 Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 10 — Hükümetin teklifi aynen 
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MADDE 11 — Makam; her âmirin orduda 
temsil ettiği mevkidir. 

2 - Disiplin 
MADDE 12 — Askerliğin temeli disiplindir, 
Disiplin; kanunlara, nizamlara ve âmirlere 

mutlak bir itaat ve astmm ve üstünün hukukuna 
riayet demektir. 

Disiplinin muhafaza ve idamesi için hususî 
kanunlarla idarî ve cezaî tedbirler alınır. 

3 • Astın vazifeleri 
MADDE 13 — Ast; âmir ve üste mutlak su

rette ve mmldanmaksızm hürmet ve itaate borç
ludur. Ast; muayyen olan vazifeleri, aldığı em
ri vaktinde yapar ve değiştiremez, haddini aşa
maz. İcradan doğacak mesuliyetler emri ve
rene aittir. 

îtaat hissini tehdid eden her türlü tezahür
ler, sözler, yazılar ve fiil ve hareketler cezaî 
müeyyidelerle menolunur. 

4 - Amir ve vazifeleri 
MADDE 14 — Âmir, emirlerini maiyetinde-

ki her rütbe sahibine verebilir. Vazifelerin ya-
pılıb yapılmadığını daima takib ve yapılması
nı temin eder. 

MADDE 15 — Âmir; maiyetine hizmetle mü
nasebeti olmayan emri vermez. Astmdan hususî 
bir menfaat temin edecek bir talebde bulun
maz. Hediyesini kabul etmez. Borç almaz. 

MADDE 16 — Âmir; astma hürmet ve iti-
mad hisleri verir. Astm ahlâkî, ruhî ve be
denî hallerini daima nezaret ve himayesi altın
da bulundurur. Âmirin maiyetine karşı daima 
bitaraflık ve hakkaniyeti muhafazası esastır. 

MADDE 17 — Âmir; astma disiplini bozan 
fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin cezaları 
verir. N> 

Disiplin cezalarmm mahiyeti ve verilmesi 
usulü, hususî kanunundaki hallere göre tayin 
ve tesbit olunur. 

; 5 - Emir 
MADDE 18 — Emrin üniforma ile verilme-

M. M. E. 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 12 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 13 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 14 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 16 -— Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 18 •— Hükümetin teklifi aynen 
(S. Sayısı : 168 ) 
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si lâzımdır. Üniformasız olan bir âmirin ver
diği emirleri onu tanıyanlar yapmağa mecbur
dur. 

MADDE 19 — Emirler ast tarafından değiş
tirilemez,;: Ancak ahval ve şerait emri 
yapılmayacak bir hale koymuş ise veya-
hud emir verilirken meçhul kalmış se-
bebler zuhur eylemişse veya emrin yapıl
ması muhakkak büyük bir tehlikeyi ve ağır 
bir zararı da mucib olacaksa ve bütün bu baller 
karşısında âmirden yeni bir emir alınmasına hal 
ve zaman da müsaid değilse, ast mesuliyeti üze
rine alaraik emri yeni vaziyete uygun bîr tarzda 
değiştirerek yapabilir ve ilk fırsatta emri yapıl
mayan veya kısmen yapılan âmirlere de malû
mat verilir. 

MADDE 20 — Emirler, kaideten birbirine 
bağlı makamlar ve komutanlar tarafından bir 
silsile takib edilerek verilir. 

MADDE 21 — Bir âmirin verdiği emir yapı
lırken dalıa büyük bir âmirden evvelki emre 
muhalif ikinci bir emir daha alınacak olursa 
ikinci emri veren âmire evvelki emir bildirilir. 
Eğer ikinci âmir kendi emrinin icrasında ısrar 
ederse bu âmirin emri yapılır ve birinci âmire ma
lûmat verilirr. Eğer daha büyük âmire birinci 
âmirin emrini bildirmeğe hal ve zaman müsaid 
değilse vaziyete uygun olan emir kendi meffuli-
yeti dahilinde yapılır ve âmirlere bildirilir. 

MADDE 22 — Fesad ve isyan halinde bulu
nan bir kıtada intizamı temin etmek, yağmacı
lığın önünü almak ve kaçak askerleri çevirmek 
için bu halleri gören her üst, emir ve komuta işi
ni üzerine; almak vazifesile mükelleftir. 

MADDE 23 — Disipline mugayir gördüğü 
her hale müdahaleye ve emir memeye her üstv 
salâhiyettardır. 

B) Zat işleri 
i - Müraoaatler 

MADDE 24 — Her askerî şahıs, resmî ve şah
sî işlerinden dolayı müracaatlerini söz veya yazı 
ile en yakam âmirden başlryarak silsile yolile ya
nar. Yakm âmir uzakta ise müşkül ve müstacel 

M, M. E. 

MADDE 19 — Hükümetin teklif i aynen 

MADDE 20 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 21 — Hükümetin teklif i aynen 

MADDE 22 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 23 — Hükümetin teklif i aynen 

B) Zat işleri 
i - MüracaatUr 

MADDE 24 — Her askerî şahıs, resmî ve şah
sî işlerinden dolayı müracaatlerini söz veya ya
zı ile en yakm âmirdeki başlayarak silsile yolu 
ile yapar. Yakm âmir uzakta ise müşkül ve 
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hallerde en yakm üste de müuacaat olunabilir. 
Sözle yapılan müracaatler bir zabıtla tesbit 
olunur. 

Müracaatlar, takib ve tahkik ve bir karara 
bağlanarak neticesi müracaat sahibine bildi
rilir. Birden fazla kimselerin toplu olarak söz 
veya yazı ile müracaatları yasaktır. 

2 - Şikâyetler 
MADDE 25 — Herhangi askerî bir şahıs 

gerek hizmete ve gerek zatî işlere aid kanun 
ve nizamların kendisine vermiş olduğu hak ve 
salâhiyetleri herhangi bir suretle haksız ola
rak ihlâl edilirse veya ihlâl edildiğini zanne
derse şikâyet etmek hakkmı haizdir. 

MADDE 20 —Şikâyet: söz veya yazı ile en 
yakın âmire yapılır. Eğer bu âmirden şikâyet 
olunacaksa bir derece üstündeki âmire yapılır 
ve bunun gibi her şikâyet edilen âmir geçilir. 
Sözle. yapılan şikâyetler bir zabıtla tesbit 
olunur. 

MADDE 27 — Toplu olarak şikâyet yasaktır. 
Bir veya ayni hâdise birden fazla şahısların 
şikâyetlerine sebeb veya mevzu olursa, bunların 
her biri ayn ayrı ve yalnız basma şikâyet hak-
kmı kullanabilir. 

MADDE 28 — Şikâyet reddedildiği takdirde 
şikâyetçiye bu yüzden ceza verilmez. Ancak 
şikâyet ederken şikâyetçi bir suç işlemiş veyahud 
bir disiplin tecavüzünde bulunmuşsa ayrıca 
mesul olur. 

MADDE 29 — Şikâyetler, itirazlar mutlaka 
tahkik olunarak bir karara bağlanır. Karar müş
tekiye ve şikâyet edilene bildirilir. 

MADDE 30 — Bir şikâyet üzerine karar 
vermek salâhiyeti şikâyetin müstenid olduğu va
ka hakkmda şikâyet olunana disiplin cezasını 
hükmetmek salâhiyetini haiz olan ilk disiplin 
âmirine verilmiştir. Bu âmirin vereceği karar 
aleyhine gerek müşteki ve gerek şikâyet olunan 
mertebeler silsilesi yolu ile daha yüksek âmir
lere itiraz etmek hakkı vardır. 

3 - Mükâfat ve mncamt 
MADDE 31 — Disiplinin muhafazası ve hizme-

7 -
M. M. A 

müstacel hallerde eh yakmuste.de müracaat olu
nabilir. 

Müracaatler, takib ve tahkik ve bir karara 
bağlanarak neticesi müracaat sahibine bildirilir. 
Birden fazla kimselerin toplu olarak söz veya ya
zı Üe müracaatler! yasaktır, 

MADDE 25 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 26 -— Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 27 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 28 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 29 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 30 — Hükümetin teklifi aynen 

MA&DS 31 — Hükümetin teklifi aynen 
C&.SagMurlIS-.) 
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te aid terakkiyat ve inkişafatm teşvik ve temi
ni için ceza ve mükâfat tedbirlerine müracaat 
olunur, tîezaî tedbirler, askerî ceza ve muha
keme usulleri kanunları hükümlerine göre alınır. 

Mükâfata aid tedbirler, hususî kanunlar ve 
nizamlara göre yapılır. 

4 - İzin 
MADDE 32 — Askerî şahısların izin işleri 

hususî kanunlara ve nizamlara göre tanzim olu
nur. Vazifenin isbatı vücud etmeğe mecbur et
tiği yerden izinsiz hiç bir asker gündüz ve gece 
ayrılamaz. Ayrılanlar ceza görürler. 

5 -Kıyafet 
MADDE 33 — Askerî şahıslar üniforma gi

yerler. Hizmet esnasında üniformayı giymek 
mecburidir. Her kes üniformanın şeref ve hay
siyetini korumağa mecburdur. Barlar, umum
haneler, meyhaneler ile bunlara mümasil yerle
re askerler üniforma ile giremezler. 

Üniformamn şekilleri, hususî kıyafet karar-
namesile tayin ve tesbit olunur. El, yüz, baş 
kıyafet mefhumu içindedir. 

0) Umumî vazifeler 
MADDE 34 — Ordunun vazifesi; Türkiye 

vatan ve Cumhuriyetini müdafaa etmektir. Or
du askerlik sanatini öğrenmek ve öğretmek ile 
vazifelidir. Bu vazifenin ifası için lâzım gelen 
tesisler ve teşkiller kurulur ve tedbirler alınır. 

MADDE 35 — Orduya giren her asker and 
içecektir. An sureti aşağıdadır 

[Hazarda, seferde, karada, denizde ve hava
da her zaman ve her yerde milletime ve cumhu
riyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve ka
nunlara ve nizamlara ve âmirlerime itaat ede
ceğime ve askerliğin namusunu, Türk sancağının 
şanmı canımdan aziz bilib icabında vatan, cum
huriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı fe
da eyleyeceğime namusum üzerine and içerim.] 

MADDE 36—Orduda ahlâk ve maneviyatın 
yükselmesine ve millî duyguların küvvetlendi-

M. M. E. 

MADDE 32 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 33 — Hükümetin teklifi aynen 

O) Umumî vazifeler 
MADDE 34 — Ordunun vazifesi; Türk yur

dunun ve teşkilâtı esasiye kanunile tayin edil
miş olan Türk Cumhuriyetini kollamak ve koru
maktır. Ordu askerlik sanatını öğrenmek ve 
öğretmek ile vazifelidir. Bu vazifenin ifası için 
lâzımgelen tesisler ve teşkiller kurulur ve ted
birler alınır. 

MADDE 35 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 36 — Hükümetin teklifi aynen 
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rilmesine bilhassa itina olunur, 
Cumhuriyete sadakat, vatana muhabbet, hüs

nü ahlâk, üste itaat, ifayı hizmette sebat ve 
mukavemet, cesaret ve şecaat, istihkarı hayat, 
harbe hazırlık, bütün silâh arkadaşlarile iyi ge
çinmek, yekdiğere muavenet, intizamperverlik, 
menhiyattan içtinab, sıhhatini korumak, sır sak
lamak her askerin esas vazifesidir. 

MADDE 37 — Sancak; ordunun şeref tim
salidir. Sancağın muhafazası ordunun mukad
des vazifesidir. 

Sancak hiç bir sebeb ve bahane ile terkedile-
mez. Her alaya talimatnamesine tevfikan bir 
sancak verilir. 

MADDE 38 — Askerin bakımı; sağlığı, ye
dirilmesi, giydirilmesi ve barındırılması dikkat 
ve temin edilecek en mühim vazifelerdendir. 

MADDE 39 — Erata askerliğe aid bilgiler
den başka okuyub, yazmak ve yurd ve hayata 
aid bilgiler de öğretilir. 

MADDE 40 — Her asker hükümet tarafın
dan kendisine verilen silâh, teçhizat, hayvan 
ve sair her nevi askerî eşyayı iyi bir surette mu
hafaza etmeğe mecburdur. 

MADDE 41 — Ordu mensublarmm siyasî 
fırka ve cemiyetlere girmeleri ve bunların siya
sî faaliyetlerile munasebett ebulunmaları ve her 
türlü siyasî nümayiş ve içtimalara ve intihab 
işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuklar 
söylemeleri ve makale yazmaları yasaktır. Si
yasî olmryan oemieytlerin faal olmıyan azalık-
larma girmek dahi mezuniyet ve müsaadeye 
bağlıdır. 

MADDE 42 —- Her asker her zaman ve her 
yerde birbirlerini salmlamağa mecburdurlar. 
Bunun tatbik tarzı talimatnamesinde - yazıldığı 
gibidir. 

D) Garnizon komutanlığı 

MADDE 43 — Garnizon; içinde veya civa
rında yerleşmiş askerî kıt'a bulunan meskun 
yerlere denir. 

MADDE 44 — Bir garnizonda en büyük rüt-

M. M. E. 

MADDE 37 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 38 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 39 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 40 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 41 — Türk ordusu her türlü siyasî 
mülâhaza ve tesirlerin üstündedir. Bundan ötü
rü ordu mensublarınm siyasî fırka ve cemiyet--
lere girmeleri ve bunlarm siyasî faaliyetlerile 
münasebette bulunmaları ve her türlü siyasî nü
mayiş ve içtimalar ve intihab işlerine karışma
ları ve bu maksadla nutuklar söylemeleri ve ma
kale yazmaları yasaktır. Siyasî olmayan cemiyet 
lerin faal olmayan azalıklarma girmek dahi me
zuniyet ve müsaadeye bağlıdır. 

MADDE 42 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 43 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 44 — Hükümetin teklifi aynen. 
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beli kıt'a komutanı o garnizonun komutanıdır 
ve orada bulunan bilûmum askerî İçrt'a mekteb 
ve müesselerin disiplin âmiridir. 

MADDE 45 -—JBüyük garnizonlarda «Tümen 
ve daha yukarı» garnizon komutanlığına aid 
vazifelere bakmak üzere garnizon komutanı 
oradaki kıta komutanlarından birini memur eder 
ve emrine lüzumu kadar subay ve erat verir. 

MADDE 46 — Garnizon komutanları garni
zona aid her türlü bususatta mıntakalarmda 
bulundukları tümen, kolordu, ordu komutanlık
larına veya ordu müfettişliklerine bağlıdırlar. 

MADDE 47 — Garnizon tarifinin haricinde 
kalan mevkilerdeki askerî müesseseler âmirleri 
de garnizon komutanlığı vazifelerini yapmakla 
mükelleftirler. 

E) Kışlalarda ve konak ve ordugâhlarda ko
mutanlık 

MADDE 48 — Kışla: Askerin barındırıldığı 
binalar ile bunların müştemilâtından olan me-
bani ve arazidir. 

Konak : Askerin hazar ve seferde muvak
kat bir zaman için meskûn yerlerde yerleşme-
sidir. 

Ordugâh : Askerin muvakkat bir zaman için 
açıkta çadırlarda veya barakalarda ve zemin
liklerde yerleştirildiği sahaya denir. 

MADDE 49 — Her kışlada, konak ve ordu
gâhlardan en büyük rütbeli komutan ayni za
manda bunların da komutanıdır. Bu komutan 
talimatnamede yazılı vezaifi yapmakla mükel
leftir. 

MADDE 50 — Her kışlada subay olarak bir 
kışla müdürü bulunur. Bu müdürlüğe kışla ko
mutanının emrindeki subaylardan biri tayin 
olunur. Bunun vazifesi talimatnamede yazılıdır. 

MADDE 51 — Yeknasakhğı temin İÇİR yeni 
yapılacak askerî binalar M. M. vekâletinin 
vereceği plâna tevfikan yapılmalıdır. 

M. M. E. 

MADDE 45 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 46 --- Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 47 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 48 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 49 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 50 — Hükümetin teklifi aynen. 

Madde 51 encümen tarafından kaldırılmıştır. 

F) Yoklamalar F) Yoklamalar 
MADDE 52 — Her kıta ve müessesede biri | MADDE 51 — Her kıta ve müessesede biri 

sabah, diğeri akşam, üçüncüsü gece yoklaması i sabah, diğeri akşam, üçüncüsü gece yoklama-
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olmak üzere günde üç defa yoklama yapılır. 
Sabah ile gece yoklamaları koğuşta münferi
den, akşam yoklaması içtima meydanında top
luca ve merasimle yapılır. 

Yoklamalardan maksad : İnsan ve hayvan 
mevcudlarını anlamak, bunlarda ve silâh, mal
zeme ve eşyada bir vukuat olub olmadığı ha
berini almaktır. 

MADDE 53 — Yoklamaların neticeleri ve 
vukuat haberleri bölük nöbetçi subayları tara
fından tapur nöbetçi subayı ile kendi bölük 
komutanına ve tabur nöbetçi subayı tarafın
dan da en büyük nöbetçi subayına, o da lü- ! 
zum görürse kışla ve garnizon komutanına ka
dar ulaştırılır. 

MADDE 54 —- Katı bir lüzum görülürse mu
ayyen yoklamalardan başka kışlanın komutanı 
tarafından verilecek emir üzerine yoklama ya
pılabilir. 

J) Hastalık zamanında yapılacak işler 

1 - Hastalanan erat 

MADDE 55 — Hastalananlar hastalıklarını J 
derhal âmirlerine haber vermeğe mecburdur, j 
Hasta olan bunu yapamazsa en yakın âmiri ta- I 
rafından haber vçerilir. Hasta derhal tabibe | 
gösterilir. Tbibin lüzum göstereceği erat has- j 
taneye gönderilir. 

MADDE 56 — Vizita zamanının haricinde 
hastalananlar nöbetçi tabibine gösterilir. Tabibi 
olmayan kıta ve müesseselerde en yakın askerî 
tabib, bu da olmadığı takdirde sivil tabiblerden 
biri çağırılır. 

MADDE 57 — Acele hastahaneye gönderil
mesine tabib tarafından lüzum görülen hasta
lar en seri vasrta ile gönderilir. Nakil parası 
hükümet tarafından verilir. Hastahaneden dö
nenler kıta tabibine gösterilir. 

MADDE 58 — İzinli ve hava tebdilinde iken 
hastalananlar mevkiin askerî tabibi tarafından, 
askerî tabib yoksa hükümet tabibi tarafından 
baküır ve hemen yakm hastahaneye gönderilir \ 
ve nakil masrafı askerlik şubesince, yoksa hü- | 
kûmet tarafından temin olunur. I 

M. M. E. 

sı olmak üzere günde üç defa yoklama yapılır. 
Sabah ile gece yoklamaları koğuşta münferi
den, akşam yoklaması içtima meydanında top-. 
luca ve bando veya ağızla İstiklâl marşı ile 
başlayacak bir merasimle yapılır. 

Yoklamalardan maksad : İnsan ve hayvan 
mevcudlarını anlamak, bunlarda ve silâh, 
malzeme ve eşyada bir vukuat olub olmadığı 
haberini almaktır. . 

MADDE 52 —.' Hükümetin 53 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 53 — Hükümetin 54 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 54 — Hükümetin 55 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 55 — Hükümetin 56 nci maddesi 
aynen. , 

MADDE 56 — Hükümetin 57 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 57 — Hükümetin 58 nci maddesi 
aynen. 

• s 
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MADEBE 59 — Eratın en az ayda bir defa 
umumî Sîhhat muayeneleri yapılır, Bu muaye
nelerin niceler i bir deftere kaydedilir, 

Kıta kşmutanları bu defterleri tetkik ederek 
kıtanın ahvali sıhhiyesini kontrol ederler. 

MADDİ» 60 —- Kıta veya müesseseye her de
fa iltihak v̂e infikâk eden erat sıhhî muayene
den geçirilirler. 

2 - Hastalanan subaylar 

MADDİ! 81 — Hastalanan subaylar, hasta
lıklarım blfezat, yahud yazı ile veya başka bir va

sıta ile âmillerine bildirmeğe mecburdurlar. Âmir
ler de hasja haberim alınca kıta veya müessese 
tabibini hista olan subayın nezdine gönderir. 
.Hastalık hakkındaki rapor tabib tarafından 
hastanın âmirine gönderilir. 

MADDE 62 — Hastalık raporunu alan âmir 
keyfiyeti Mx derece yukarı âmirine arzeder. 
24 saatten :fazla hasta olan subayların hastalığı 
alay komutanı, daire ve müesseselerde hastalık 
haberini a&n âmir tarafından bir derece yukarı 
âmire bildi^ür. 

MAT>D$ 63 —- Kıtasının bulunduğu yerden 
başka bir yerde hastalanan subaylar hastalıkla
rını oranın:; garnizon veya merkez komutanlığı
na haber verirler. Garnizon komutanı tabib gön
dermeğe icjab ediyorsa hastayı hastahaneye nak
lettirmeme ^mecburdur. 

MA0D£ 64 — Ordu mensublarmı ve askerî 
mütekaidleiri askerî tabibler her yerde parasız 
olarak muayene ve tedaviye mecburdur. Ordu 
mensublarnaüı tedavi edildikleri hastahaneler-
de yatarak^tedavi olurlarsa birgûna ilâç, iaşe ve 
malzeme bîdeli alınmaz. Hastahanede yatırıl-
myarak tedvi olunanların ilâç ve mlzeme bedel
leri alınır. Ordu mensublarından olanlar sivil 
tabib ve hşstahane intihab edebilirler. Ahvali 
sıhhiyelerini tetkik maksadile âmirler her suba
yı muayeneye tâbi tutabilir. 

MADDİ -65 — Ordu mensublarmm ve aske
rî mütekaitlerinin aileleri (Peder, valide, zevce 
ve çocuklarile iaşesi kendine aid olan hemşireler, 
ced ve ceddfcler ) dahi askerî tabibler tarafından *, 
ücretsiz muayene ve tedavi olunur. Bunların [ 

-, (S . Sayısı 
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MADDE 58 -
aynen. 

M.;M.E. 

~ Hükümetin 59 ncu maddesi 

MADDE 59 — Hükümetin 60 ncı maddesi 
aynen. 

MADDE 60 — Hükümetin 61 nci maddesi 
aynen. 

HADDE 61 
aynen. 

Hükümetin 62 nci maddesi 

MADDE 62 
aynen. 

Hük *metin 63 ncü maddesi 

MADDE 63 — Hükümetin 64 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 64 — Hükümetin 65 nci maddesi 
aynen. 
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tedavisinde sarf olunan ilâç ve malzeme bedelleri 
ile iaşe masraf lan almır. 

MADDE 66 — Tabibin evi hastaya uzaksa 
ve mirî ^vasıta temini de mümldin değilse tabi
bin nakliye vasıtası parasmı hasta verir. 

MADDE 67 — Mütehassıs tabiblerin müşa
hedesi altında tabib raporile, tedaviye muh
taç görülen ordu mensubları, askerî müessese 
olmayan yerlerde, resmî sıhhî müesseselerde te
davileri yapılır ve bütün masrafları Millî Mü
dafaa vekâleti bütçesine konulan tahsisattan 
verilir. Türkiyede tedavi* edilmelerine imkân 
olmayan ve her hangi bir ecnebi memlekette 
tedavisi icabedeceği mütehassıs tabiblerden mü-
rekkeh bir heyet raporile sabit olan hasta su
baylar işbu ecnebi memleketlerde Hükümet ta
rafından tedavi ettirilir. 

G) Hayvanlara aid bakım ve hizmetler 

MADDE 68 — Hayvanların bakımı : Barın
dırılması, yedirilmesi ve sağlığı dikkat ve te
min edilecek mühim bir vazifedir. Bunlar tali
matnamesine tevfikan yapılır. 

MADDE 69 — Hastalanan hayvanlar derhal 
kıta ve müessese baytarına bildirilir. Askerî 
baytar bulunmayan yerlerde hasta hayvanla
rın muayene ve tedavisi Hükümet baytarları 
tarafından yapılır. Bu da yoksa sivil baytar te
min edilir. 

MADDE 70— Subayların zatî binekleri as
kerî baytarlar tarafından meceanen muayene 
ve tedavi edilir. Bunlar hayvan hastanelerinde 
tedavi olunursa hiç masraf alınmaz, hariçte 
tedavi olunursa ilâç ve malzeme masrafı sahibi 
tarafından tesviye olunur. 

H) Bütbe sahiblerininvazifeleri 

MADDE 71 — Hangi rütbe sahiblerinin han
gi birliklere kumanda edecekleri nazarî ve se
ferikadrolarla tesbit edilir, 

MADDE 72 — Her rütbe sahibi, kanunla
rın, nizamların ve âmirlerin kendisine tahmil 
ettiği bütün hizmet ve vazifeleri öğrenmeğe, 
vazifeÜ olduğu yerlerde öğretmeğe ve bu hiz
met ve vazifeleri eksiksiz yapmağa ve takib 

MADDE 65 
aynen. 

MADDE 66 
aynen. 

Hükümetin 66 net maddesi 

Hükümetin 67 nei maddesi 

MADDE 37 — Hükümetin M net maddesi 
aynen. 

MADDE 68 — Hükümetin 69 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 69 — Subayların zatî binekleri as
kerî̂  baytarlar tarafından meceanen muayene 
ve tedavi edilir. Bunlar hayvan hastanelerinde 
tedavi olunursa hiç masraf almmazrhari<îde te-
dayi olunursa yer, ilâç ve malzeme masrafı sa
hibi tarafmdan tesviye olunur, 

MAJ5DE 70 
aynen 

mmmıı 
aynen v 

'—: Hükümetin 7İ nei maddesi 

•—• Hükümetin 72 nei maddesi 
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ederek yaptırmağa ve daima ve her yerde di-
siblini tesis ve muhafazaya ve maiyetini yetiş
tirmeğe ve astın şahsî teşebbüsünü inkişaf et
tirmeğe ye kendisine teslim olunan harb ve si
lâh vasıtalarını ve sair bütün askerî eşyayı, 
yapıları ve ağaçları ve hayvanatı korumağa me
mur ve mecburdur. 

Her rütbe sahibinin bu maddeye göre va
zifeleri <Je talimatname ile tafsil edilir. 

t ) Askerlikte hizmet nöbetleri 

MADDE 73 — Nöbet; askerlikteki müşterek 
vazifeni^ temadisini temin için alâkadarlar ara
sında, zatmanen taksimidir. Nöbet ile mükellef 
olanlar şunlardır: 

Kıtalarda; 
a) Bölüklerde: 
Nöbetçi onbaşısı, 
Koğuf nöbetçi onbaşısı (Geceleyin) 
Ahır. nöbetçi onbaşısı (Atlı bölüklerde) 
Nöbetçi çavuşu (Atlı bölüklerde yalnız bir 

nöbetçi çavuşu bulunur. Bu çavuş ahıra da ba
kar). 

Bölük nöbetçi subayı (Takım komutanları 
arasında). 

b) Taburda 
Tabur; nöbetçi subayı: (Bölük komutanları 

arasmda), 
o) Alayda: 
Mutbah onbaşısı, 
Nöbetti üsçayuşu, 
Alay nöbetçi âmiri (Alay komutan muavini 

ile tabur ̂ komutanları arasmda), 
Nöbetçi tabibi (Birden ziyade oldukları hal

de), 
Nöbetçi baytarı (Birden ziyade oldukları 

halde), 
Nöbetlerin müddetleri 24 saattir. 
d) Kışla komutanının infikâkinde yerine ay

rıca bir vekil bırakmamış ise en kıdemli olan 
nöbetçi âşmiri vekâlet eder. 

Karargâhlarda: 
a) MİM. V. ve Genelkurmay dairelerinde 

ve seferde kolordulardan büyük karargâhlarda 
nöbetçi amirliği mevcude göre binbaşılar ara
sında ve nöbetçi subaylığı da asubaylar arasın
da devfeder. 

M, M. E. 

MADDE 72 —- HUkûmetin 73 ncü maddesi 
aynen 
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b( Ordu, kolordu ve tümen karargâhlarında 
nöbet hizmeti binbaşılar ile asubaylar arasında 
devreder. 

Mekteblerde: 
Nöbetçi amirliği: Yarbay ve binbaşılar ara

sında (Muallimlerden gayri). 
Nöbetçi muallimliği (Her sınıf için) muallim

ler arasında nöbetçi subaylığı (Her sınıf için) 
mektebte mevcud yüzbaşı ve teğmenler arasında. 

Hastanelerde: 
Nöbetçi tabibi: Mevcudu 8 ve daha yukarı 

tabibi olan hastanelerde iki, tabibi daha az olan
larda tek bir tabib. 

Nöbetçi eczacı: Eczacılar arasında. 
Hayvan hastanelerinde: Baytar mevcudu iki 

ve daha ziyade olan hastanelerde bir baytar nö
betçi olur. 

MADDE 74 — Nöbetle mükellef olanların ve-
zaifi talimatname ile tesbit olunur. 

K) Karakol nöbet vazifeleri 

/ - Nöbetçiler ve karakollar 

MADDE 75 — Tarifler : 
1) Karakol nöbetçisi: Hazarda ve seferde 

emniyet, muhafaza, disiplin ve gözetleme mak-
sadlarile bir yere konulan ve muayyen bir mm-
takası ve talimatı bulunan silâhlı tek veya çift 
askerdir, 

2) Karakol: hazarda ve seferde ayni maksad-
larla konulan ve bir âmir emrinde bulunan silâh
lı bir kısım askerdir. 

3) Devriye, hazarda ve seferde ayni mak
satla muayyen bir mıntakada gezerek vazife ya
pan çift veya daha ziyade silâhlı askerdir. 

4) Her bir askerî kıta nerede bulunuyorsa 
bulunsun subay kumandasında bir nizam ka
rakolu çıkarmağa mecburdur, Bu nizam kara
kolunun vazifesi yakm emniyet, tarassut, 
muhafaza ve disiplindir. Bunun kuvveti, çıka
racağı devriye ve nöbetçilerin adedine göre he-
sab olunur. 

Uzak emniyet, ileri karakollara aiddir. 
Nizam karakol efradı seferi teçhizatlı ve si

lâhlı bulunur. 

MADDE 76 — Eğer bir kışlada, konakta 

M. M. E. 

MADDE 73 — Hükümetin 74 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 74 — Hükümetin 75 nci maddesi 
aynen 

MADDE 75 — Eğer bir kışlada, konakta, ve-
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veya ordugâhta başka başka sınıflardan asker 
bulunuyorsa nizam karakol vazifesi muhtelit 
yapıln*. Kıtası olmayan müesseselerin nöbet ve 
devriyeleri o mevkide en yakın nizam karako
lundan temin olunur. 

2 — Karakol, devriye ve nöbetçilerin, 
tevkif salâhiyeti 

MADDE 77 — Karakol hizmetinde bulunan 
subaylarla erat kendi mmtakalan dahilinde 
asker ve sivil her şehsı aşağıdaki yazılı haller
de tevkif edebilirler: 

a) Adlî takibat maksadile: 
Bir cürmü işlerken veya bir cürmü işledik

ten sonra kovalanırken her bir şahsı. 
b) Muhafaza ve emniyet maksadile: 
1) Kendi muhafazaları altma tevdi edilmiş 

olan insanlarla eşyanın himayesi için tevkifi za
rurî görülen şahıs, 

2) Karakola karşı tecavüz eden veya mües
sir fiil yapan, hakaret eden bir şahsın bu fi
illere devamının meni ancak tevkifüe kabil ol
duğu takdirde bu şahsı. 

c) Disiplin maksadile: 
İzinsiz kıtası haricinde rastlanan veyahud 

himayesi için tevkifi lüzumlu görülen askerleri. 

MADDE 78 — Karakollar yukarıdaki hal
lerden başka karakol âmirinin emrile de askerî 
ve sivil şahısları tevkif ederler. 

MADDE 79 — Tevkif: Tevkif olunacak şah
sın vücudu üzerine el koymak, veya silâhla do
kunmak ve tevkif olunduğunu kendisine söy
lemekle yapılır. Mevkufa, kaçmağa teşebbüs et
tiği takdirde silâh kullanılacağı hemen bildiri
lir ve üzerinden silâh ve sair aletler de alınır. 

Mevkuflar adlî takibatı mucib bir sebeb var
sa salahiyetli askerî ve adlî makamlara teslim 
olunur ve aksi takdirde nihayet tevkif olundu
ğunun ertesi günü serbest bırakılır. 

L) Kıtai muntazıra 

MADDE 80 — Hal ve vaziyetin icab ettirdi
ği zamanlarda derhal kullanılmak üzere her 

M. M. E. 

ya ordugâhta başka başka sınıflardan asker bu
lunuyorsa nizam karakol vazifesi komutanın ter
tibi üzerine münavebe ile yapılır. Kıtası olma
yan müesseselerin nöbet ve devriyeleri o mev
kideki en yakın nizam karakolundan temin olu
nur. 

2 - Karakol, devriye ve nöbetçilerin muvakkat 
yakalama salâhiyetleri 

MADDE 76 — Karakol hizmetinde bulunan 
subaylarla erat kendi mmtakalan dahilinde as
ker ve sivil her şahsı aşağıdaki yazılı hallerde 
muvakkaten yakalayabilir : 

A) Adlî takibat maksadile: 
Bir cürmü işlerken veya bir cürmü işledik

ten sonra kovalanırken her bir şahsı; 
B) Muhafaza ve emniyet maksadile: 
1 - Kendi muhafazaları altma tevdi edilmiş 

olan insanlarla eşyanın himayesi için muvak
kat yakalanması zarurî görülen şahsı , 

2 - Karakola karşı tecavüz eden veya müessir 
fiil yapan, hakaret eden bir şahsın bu fiillere 
devamının meni ancak muvakkat yakalanmasile 
kabil olduğu takdirde, bu şahsr, 

0) Disiplin maksadile: İzinsiz kıtası haricin
de rastlanan veyahud himayesi için lüzumlu gö
rülen askerleri. 

MADDE 77 — Karakollar 76 ncı maddede 
zikredilen hallerde karakol âmirinin emrile de 
askerî ve sivil şahısları muvakkaten yakalarlar. 

MADDE 78 — Muvakkat yakalamak şahsîn 
vücudu üzerine el koymak, veya silâhla dokun
mak ve muvakkat; yakalandığı kendisine söy-

. lemekle yapılır. 
Muvakkat yakalanan, kaçmağa teşebbüs et

tiği takdirde silâh kullanılacağı hemen bildirilir 
ve üzerinden silâh ve sair aletler de almır. 

Muvakkat yakalananlar adlî takibatı mucib 
bir sebeb varsa salahiyetli askerî ve adlî makam
lara teslim olunur ve aksi takdirde nihayet mu
vakkat yakalandığının ertesi günü serbest bıra
kılır. 

MADDE 79 — Hükümetin 80 nci maddesi 
aynen 
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kışla, konak ve ordugâhta bir kıtai muntazıra 
bulundurulur. Bunun kuvveti ihtiyaca göre ta
yin olunur. 

MADDE 81 — Krtai muntazıra gece dahi 
silâhlrve giyimli olarak harekete hazır bulunur. 
îşbu kıtanm nöbetle uyku uyuyup uyuyamrya-
cağı çıkaran komutanca emredilir. 

MADDE 82 — Fevkalâde hallerde bütün 
kuvvet dahi krtai muntazıra halinde bulundu
rulur. 

M) İdarei örfiye halinde askerin nasıl 
kullanılacağı 

MADDE 83 —- Asayişin temini için askerin 
nasü kullanılacağını ve idarei örfiye ilânı halin
de askerin vazife ve salâhiyeti hususî kanun
larla tanzim olunur. 

N) Askerin silâh kullanma salâhiyeti 

MADDE 84 — Askerler, karakol, nöbetçi 
devriye veya nakliyat muhafazası hizmetlerinde 
iken aşağıda yazılı hallerde silâhlarını kullan
mağa mezundurlar: 

a) Bu hizmetlerden birini yaparken müessir 
bir fiil ile taarruza uğradıkları veya tehlikeli 
bir taarruzla tehdid edildikleri veyahud müessir 
bir fiü ile veya tehlikeli bir tehditle bu hizmet
lerin yapılmasına mukavemet edildiği takdirde 
bu taarruzlara karşı koymak, bu mukavemetleri 
kırmak için, 

b) Bu hizmetlerin birini yapmak halinde 
olan askerin, silâhmı veyahud taarruz ve mu
kavemete elverişli veya sair suretlerle tehlikeli 
bir aleti bırakmağa davet ettiği bir kimse bu da
vete derhal itaat etmediği veyahud bıraktığı si
lâhı veya tehlikeli aleti tekrar eline aldığı tak
dirde bu kimseyi itaate icbar için, 

e) 77 ve 78 nci maddeler mucibince tevkif et
miş olduğu bir şahsı, veyahud muhafaza veya 
şevki kendisine tevdi edilmiş olan bir mevkuf 
veya mahpus kaçar veya sadece kaçmağa teşeb
büs ederse bu şahsı yakalamak için, 

d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan in
sanları ve eşyayı muhafaza için, 

Yukarıda dörd halde gösterilen maksadlan 
temin için asker silâhını lüzumu olacak derece-

M. M. E. 

MADDE 80 — Hükümetin 81 nci maddesi 
aynen # 

MADDE 81 — Hükümetin 82 nci maddesi 
aynen 

M) Asayişin temini için askerin nasıl kul-* 
lanılaçağı ve idarei örfiye 

MADDE 82 — Asayişin temini için askerin 
nasılkullanılacağım ve idarei örfiye ilânı ha
linde askerin vazife ve salâhiyeti hususî ka
nunlar hükümlerine göredir, 

N) Askerin silah kullanma salâhiyeti 

MADDE 83 — Askerler, karakol, nöbetçi, 
devriye veya nakliyat muhafazası hizmetlerinde 
iken aşağıda yazılı hallerde silâhlarını kullan
mağa mezundurlar: 

A) Bu hizmetlere" en birini yaparken müessir 
bir fiil ile taarruza uğranıldığı veyahud müessir 
bir fiil veya tehlikeli bir tehdid ile bu hizmetle
rin yapılmasına mukavemet edildiği takdirde bu 
taarruzları ve bu mukavemetleri gidermek için, 

B) Bu taarruz ve mukavemete hazırlanan ve 
silahını veya mukavemete elverişli bir aleti bı
rakmağa davet edildiği halde bu davete derhal 
itaat etmeyen veyahud bıraktığı silâhı veya ale
ti tekrar eline alan kimseyi itaate icbar için, 

C) 76 ve 77 nci maddeler mucibince muvak
katen yakalanan bir şahsı veyahud muhafaza ve
ya şevki kendisine tevdi edilmiş olan bir mev
kuf veyst mahpus kaçar veya sadece kaçmağa 
teşebbüs ederse bu şahsı yakalamak için, 

D) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan 
insanları ve eşyayı muhafaza için. 

Yukarıda dörd halde gösterilen maksadlan 
temin için asker silâhmı lüzumu olacak derece
de kullanır. Ateş etmek ancak ya bilhassa bunun 
için emir verilmiş olmasına veyahud bu vasıta
dan başka çare kalmamasına bağlıdır. Silâhın 
kullanılacağı zamanın ve istimali tarzının tayi-
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de kullanır. Ateş etmek ancak ya hususî su
rette btmun için emir verilmiş olmasma veya-
hud bu vasıtadan başka çare kalmamasına bağ
lıdır. Silâhın kullanılacağı zamanın ve istimali 
tarzmm tayini, her münferid vakanın bulundu
ğu ahval ve şerait nazara alınarak silâhı kulla
nacak asker tarafmdan bizzat takdir olunur, 

MADDE 85 — Yukarıda yazılı hallerde gös
terilen aftaksadları elde etmek üzere süâhmı kul
lanmak için kanunun tayin etmiş olduğu mü
saadeden vakit ve zamanında ve tamamen isti
fade etmeyen asker vazifesini yapmamış olmak 
fiilinden dolayı hiç bir suretle mazur tutulmaz. 

MADDE 86 —- 84 ncü maddede gösterilen 
hallerden başka, hizmete aid bir vazifeyi yapar-
ken maruz kaldığı bir mukavemeti bertaraf et
mek veyfhud askere veya askerî eşyaya karşı ya
pılan bit tecavüze karşı koymak için silâh kul
lanmak iarureti hasıl olursa, her asker silâ
hını kullanmağa salahiyetli ve vazifelidir. 

MADDE 87 — Yukarıdaki iki maddede gös
terilenlerden başka her askerî şahıs meşru 
müdafaa; halinde silâhını kullanmağa salâhi-
yettardjf. 

O) Ördü mensublan hakkmda askerî inzi-
İ batların salâhiyetleri 

MAJDİDE 88 — Garnizonlarda, askerî disip
linin mı&afazası ve askerî zabıtai mania ve 
adliye vazifeleri garnizon komutanlarına aid-
dir. Bu?; komutanlar bir ve nihayet iki derece 
astında elan bir subayı bu vazifeye tayin ede
bilir. ; 

Garnizon dahilindeki kıtaların miktarı ve 
şftbirm Vüsati ve vazifelerin ehemmiyetine na
zaran miktarı kâfi subay ve erat bu maksad-
lar için merkez komutanının emrine verilir ve 
bunlara İnzibat kuvveti denilir. Askerî inzibat 
vazifelerine memur edilecek erat ve subaylar 
vazife esmasında hususî bir alâmet taşırlar. 
Aslıerî idzibat eratı vazife esnasında diğer erata 
karşı kojrakol sıfatım ve karakolların kanunî 
salahiyet ve mesuliyetlerini haizdirler. 

Liselerden yukarı askerî talebeleri hakkm
da subaylar gibi muamele olunur. 

M. i l . E. 

ni, her münferid vakanın bulunduğu ahval ve 
şerait nazara alınarak silâhı kullanacak asker 
tarafmdan bizzat takdir olunur. 

MADDE 84 —• Hükümetin 85 nci maddesi 
aynen 

MADDE 85 
aynen 

-— Hükümetin 86 nci maddesi 

MADDE 86 '—- Hükümetin 87 rçci maddesi 
aynen 

- MADDE 87 — Hükümetin 88 nci maddesi 
aynen 

(S . Sayısı: 168} 



— 19 — 
Hü. I ' M. M. E. 

I 

MADDE 89 — Her hangi bir vakada aske- j 
rî inzibatların kuvveti kâfi gelmediği takdir- | 
de en yakın askerî kıtadan asker celbolunur, ' 
Acele ve tehirinde tehlike melhuz olan haller- j 
de en-yakın polis, jandarma kuvvetlerine de i 
müracaat olunur. Askerî inzibat memurları ta- | 
rafından vaki olacak yardım talebleri üzerine | 
polis ve jandarmalar tarafından muavenette j 
bulunulacağı gibi polis ve jandarmalar tara
fından vaki olacak yardım talebleri de askerî 
inzibat memurlarınca isaf olunur. 

MADDE 90 — Subay smıfma mensub veya 
muadil askerî şahıslar hakkında askerî zabıta 
vazifesi ancak üst rütbede veya kendi rütbesi
ne muadil askerî inzibat subayları taraf nidan 
yapılır, 

O mahalde salahiyetli bir inzibat subayı mev-
cud değilse vakaya şahid olan üst veya ayni 
rütbedeki her subayı müdahaleye ve inzibat su
bayının vezaifini ifaya mecburdur. Ancak ağır 
cezalan müstelzim meşhut cürüm halinde su
bayları dahi yakalamağa askerî inzibat memur
ları ve polisler ve herkes mezundur. 

MADDE 9İ — Devletin diğer müsellâh kuv
vetlerinin ordu mensublanna karşı salâhiyet ve 
muameleleri ayrı kanunlarla tayin olunur. 

P) Harb esirleri 

MADDE 92 — Düşman esirlerine insaniyet 
ve mülâyemet ile muamele edilir. Harb esirleri
nin silâhları ve hayvanları ve askerî evrakı alı
nır. Harb esirleri arasında üstlük ve astlık mü
nasebetleri yoktur. Harbi esirlerinin sevk ve mu
hafaza ve iaşe ve idare ve istihdamları hakkın
da hususî talimatlar yapılır. 

E) Merasim 

MADDE 93 — Cumhuriyet ve zafer bayramı 
günleri and içilmesi, alaya sancak verilmesi, 
alay günleri sancağa madalya takılması, askerî 
binalara ve harb gemilerine bayrak çekilmesi, 
subay ve erbaşların nasb ve tayinleri, eelb ve 
terhis ve cenaze işleri hususî merasimlerle ya-
püır. 

MADDE 88 — Hükümetin 89 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 89 — Subay sınıfına mensub veya 
muadil askerî şahıslar hakkında askerî zabıta 
vazifesi ancak üst rütbede veya kendi rütbesine 
muadil askerî inzibat subayları tarafından ya
pılır. 

O mahalde salahiyetli bir inzibat subayı mev-
cud değilse vakaya şahid olan üst veya ayni 
rütbelerdeki her subay müdahaleye ve inzibat 
subaymm vezaifini ifaya mecburdur. Ancak 
ağır cezalan müstelzim meşhud cürüm halinde 
subayları dahi yakalamağa askerî inzibat me
murları ve polisler ve jandarmalar ve herkes 
mezundur. 

MADÖE 90 — Hükümetin 91 nci maddesi 
aynen 

MADDE 91 — Hükümetin 92 nci maddesi 
aynen 

MADDE 92 — Hükümetin 93 ncü maddesi 
aynen 
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MADDE 94 — Harb sefinelerine karşı mera
sim ve muamele hususî talimatnamesine tevfi
kan yapılır. 

MADDE 95 — îşbu kanunda mevcud olan 
hükümlerin, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde 
hazar ve seferde ve düşman karşısında sureti 
tatbiki ayrıca talimatname ile tayin ve tafsil 
edilir. 

MADDE 96 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 97 — Bu kanunun hükümlerini Mil
lî Müdafaa vekili yürütür. 

7- V-1935 
M. M. V. 
7ı. Özalp 
Mal. V. 
F, Ağralı 

îk. V 
C. Bay ar 

Zr. V. . 
3fuhlis Erkmen 

Bş. V. 
/. İnönü 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mi\ V. 
Ah. öznıcn 
s. r. M. v. 

Dr. R. Huyda m 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V: 

Ş. Kaya 
•Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

Hana Tarlan 

MADDE 93 
aynen 

MADDE 94 
aynen 

MADDE 95 
aynen 

MADDE 96 
aynen 

M. M. E. 

Hükümetin 94 ncü maddesi 

Hükümetin 95 nci maddesi 

Hükümetin 96 nci maddesi 

Hükümetin 97 nci maddesi 

i>m<t 
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S. Sayısı: 160 
Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında kanun lâyi

hası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (I/174) 

T..C. 
Başvekâlet 8-V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 0(1349 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Posta ve Telgraf ve Telefon memurları hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 4-V-935 te tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe 

788 numaralı memurin kanununun muvakkat ikinci maddesi mucibince yapılması lâzımgelen 
Posta ve telgraf ve telefon memurları kanunu şimdiye kadar tedvin edilmemiştir. 14 temmuz 
927 tarih ve 1150 numaralı kanunla idarenin hususî vaziyeti nazarı dikkate alınarak 8 teşrini
sani 1330 tarihli nizamnamenin devamı meriyeti kabul buyurulmuştu. Bu günkü kanunî mevzu
ata ve vaziyetlere uymayan mezkûr nizamname hükümleri dairesinde memurlarımızın muame
lâtını tedvir müşkülâtı ve idare için memurin kanunu tedvinindeki mecburiyeti kanuniye goz 
önüne almarak ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Kanunun esbabı mucibesi 

Madde 1 — Posta ve telgraf ve telefon hizmetleri hususî ve teknik- malûmat isteyen bir iş 
olduğu"cihetle.P. T. T. memurlukları bir mesleki mahsus addolunmuştur. 

Madde 2 — A) Mesleki malûmat ile teçhiz ve ihzar edilebilmek ve badehu bu yetişmiş ana
sırdan uzun seneler istifade görebilmek için bu idare elemanlarının gençlikte intisablarmı te-
minen yaş hadleri tasrih kılınmıştır. Maahaza ihtiyaç halinde erbabı ihtisas için de açık kapı 
bırakılmış, sınıfları ve vazifelerinin mahiyeti itibarile hat bakıcı ve müvezziler bu kayıttan is
tisna edilmiştir. 

B) Derecei tahsilleri itibarile memur olmayan bu gibilerden memurluğa aid. malûmat arama
ğa imkân olmadığı ve bunların memur olabilmeleri orta derecede tahsil şeraitini haiz olmalarına 
mütevakkıf ve aksi takdirde terfi ve terakkileri kendi sınıflarına maksur bulunduğu cihetle ka
nunda ancak kendilerine tevdi edilecek hidematr ifaya kâfi malûmat aranılmasile iktifa edile
ceğinin tasrihine lüzum hasıl olmuştur. 

C) P. T. T. hizmetlerinin Beynelmilel aksamında lisana şiddetle ihtiyaç mevcuddur. 
Madde 3 —Bidayeten memuriyet alanların sınıflarına göre mensub oldukları vekâletler memu

rin kanunlarında miktarı tesbit edilmek üzere asgarî altı ay, azamî iki sene müddetle namzet
lik devreleri geçirmeleri memurin kanununun 7 nci maddesi muktazasmdan olduğu cihetle P. T. T. 
İdaresi memurlarının namzetlik devreleri de bu suretle tayin ve tasrih edilmiştir. 
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MadŞe 5 —r P. T. T. idaresinde asıl mesleğin fevkinde ve daha hususî ihtisasata mütevakkıf 

bazı mepsaurluklar vardır. Meselâ, posta vfe telgraf ve telefon reislikleri bu kabildendir. Buralara 
getirileceklerin, memurin kanununun 38 hci maddesi mucibince 37 nci maddede tayin olunan 
mahallemde en az üç sene memuriyet vermiş olmalarının şart ittihazı, bu şartı haiz anasır bu
lunmaması yüzünden idareyi felce uğratacağından kanuna böyle bir madde ilâvesine zaruret his-
solunmuştur.-

M^dİe 6 — P. T. T. İdaresi memurlarının; tahvillerini veya vazifelerinin tebdilini mutlak suret
te rızay| menut bulundurmak idarî müşkülâtı ve malî mahzurları badi olmaktadır. Muamelâtı 
nakdiye ̂ işinde kullanılan bir memurun şÜbheli hareketleri filiyat ile teeyyüd etmedikçe kaldı
rılamamış ve bazı mmtakalarda muhaberatın tezayüdü gibi iktisadî ve asrî ihtiyaçlar muvacehe-' 
sinde Bu babda memurların rızalarını bekîemek idarenin hassasiyet ve zaruret zamanlarındaki 
harekât ]j ve muvaffakiyetini sektedar etmekte olduğundan işte bu gibi ahvalin vukuuna mâni ol
mak içhf kanuna böyle bir madde ilvesine mecburiyet duyulmuştur. 

Mad^e 8 — Akçeye vaziülyed veya bulunduğu mahalde muhaberatı temin edecek kendisinden 
başka klbıse olmayan müstafi P. T. T. Memurlarının haleflerine devri vazife etmeksizin ayrılma
ları malfczurlu olacağına binaen bu gibilerin haleflerini beklemeleri için memurin kanununun 66 
nci madö'esile tayin olunan bir aylık müddet!uzak yerlerde nazarı dikkate alınmak ve bir ihtiyat 
olmak üĵ ere üç aya iblâğ olunmuştur. 

Madde 11 — P, T. T. İdaresinde memurlaıta tatbik olunan inzibatî cezalar, işlerin beynelmilel ol- -
masına te vüsat ve tenevvüü itibarile sair dairelere nisbet kabul etmemesine ve tabiî bunların tet
kiki de doğrudan doğruya ihtisasa mütevakktf bulunmasına binaen inzibat komisyonları teşkilât 

kanûüile teyid ve vaziyetleri hassaten derpiş edilmiştir. 
Madde 12 — P. T. T. İşlerindeki nezaketin, hatta en ufak bir lâkaydiye bile ademi tahammülü 

müsellemdir. Bununla beraber memurlar hakİında inzibatî cezalar tatbikim icab ettiren hatalar mua
melâtın füsat ve tenevvüü itibarile âdi mikyaslarla ölçülemeyecek derecede mütebeddjl ve nıülehalif-
tir. Bîtnjbra kanunda mümkün olduğu kaday yer ve sarahat vermek hükümleri teşevvüş ve tered
dütten kurtarmak ve seviyeleri henüz o derecede münkeşif olmayan memurlara kaçınacakları hatalar 
nafekmeb, bir fikir verebilmiş olmak hikmet ye kavaidi cezaiye itibarile de elzem addolunarak bu 

madde oıia göre tertib olunmuştur. 
Maddî? 16, 17 — P. T. T. Memurlarının raua- melâtı nakdiye ile de iştigal eyledikleri malûm

dur. Sui_;ahlak sahibi bazı memurin açıklarını veya ihtilaslarını kapatmağa veya daha-ziyade 
tevsia zaiâan ve imkân bulunmak için Iedelical$ kendilerini takibatı idareden kurtarmaya saik bazı ta-
allülâtta İralunduklan tecrübe ile sabittir. Bul gibi ahvalde bu gibilerin kablettahkik dahi işten mene-
dilmelerifıdeki zaruret teslim buyurulur. MemuHnin badettetkik de işten menedilmeleri lüzumu derkâr-
dır, Geılçi memurini muhakemat kanunu müfettişlere bu hususta salâhiyet bahşetmekte ise de P. T. 
T. İdaresince teftiş ve tahkik vazaifi münhasıran müfettişler tarafından ifa edilmeyib ledelhace ve 
âmirler, ^rafından da ifa edilmekte bulunmasına binaen bu bapta salâhiyet ve sarahat verilmiştir. 

Maâdj& 18 — Servisin hususî icablarma göre devam saatlerinin nöbet usullerile telifi zarureti 
vardır. Eju madde bu noktai nazara göre yazilmişto. 

Madd|l-19 — P. T. T. Servislerinin güç vej kuvvete tevakkuf eden kısımlarında .çalışan elemanla
rın yaşlandıkça verimli olmaktan başka işleri aksatmaktadır. Binaenaleyh, bu idare unsurlarını 
eskiden IfeSbul edilmiş bir haddi nizamiye kadar zorla sürüklemeğe çalışmak bu aksaklığa bile bile 
katlanmajk" demektir. İşleri bizim gibi ağır ve: meşakkatli olan dairelere uymak ve polis gibi bazı 
msslakle^te sinleri ilerleyenler hakkında kabul ve tatbik edilen kanunlardan istifade etmek zarureti 
hissedilmiştir. ; 

İdare ş;makinesinin taze, daha genç ellere, geçmiş olmasından mütevellid canlı farkları ve yeni 
sistemlerin daha feyyaz neticeleri aneak bu Suretle idrak edilmiş olacaktır. 

Maddi 21 — Muhabere ve posta servislerinde nöbet usulile gece yarılarına kadar çalışan me
murlarla îyazife başında tren ve vapur kazalarına ve günlerinin kısmı azamini seyahatta geçirerek 
maaşl-arilğ gayrimütenasib masarif ve mezahıme maruz kalan posta seyyar memurları hakkında po-
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İisler gibi müstesna bir tekaüd haddi kabulü madelete muvafık bulunmuştur. Bu memurların hiz
metlerinde idareyi minnettar edecek fevkalâdelikler vukuatı adiye meyamndadır. Bu suretle hem 
bunlarm ve hem de emsalinin tezyidi gayreti ve alelhusus efkârı memurinde temniyesi lâzimeden 
olan fedakârlık hislerinin takviyesi düşünülmüştür. 

Madde 22— P. T. T. idaresinin tamamen malî bir idare olduğu malûmdur, memurların inzibatî 
eeza tertibini müstelzim efali zrmnmda bazan idareye malî zararlar da terettüb etmekte ve bunlar 
memurlardan aranmaktadır. Ancak bir santimden başlayarak yukarı doğru çıkan bu zararların 
rniktraı ne ohırsa olsun behemehal hükme iktiran ettirilmesi lâzımgeldiği takdirde memurin ile ida
re arasmda kemiyetsiz ve ayni zamanda gayrimüsmir davalara meydan açdacağı meydandadır. 
Buna mahal kalmamak için idarenin hangi dereceye kadar olan zararlar doğrudan doğruya ma
aşlarına: müracaat etmek suretile memurlardan tahsil edileceği de kanunda tesbit edilmiştir. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafıa enĞümem • 25 V -1935 
Karar No. 11 y 

Esas No. 1/174 
• Yüksek Başkanlığa 

Posta, telgraf ve telefon memurları hakkın
da encümenimize havale buyurulmuş olan ka
nun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Posta, 
telgraf ve telefon Umum müdürü bulunduğu 
halde okünub incelendi: 

Memleketin en dar ve sıkıntılı zamanların
da ve yurdun en uzak ve sessiz yerlerinde f e-
dakârlıkla çalıkan Posta, telgraf ve telefon 
memurîarrnın mesleklerinin yüceltilmesi ve hal
lerinin düzeltilmesi amacına giden maddeleri 
birer birer gözden geçirildi. Esbbaı mucibe 
mazbatası kanun maddelerinin her birini çok 
güzel izah etmiştir. İkinci maddenin birinci fık
rası Posta, telgraf ve telefon idaresine gire
ceklerin yaşınm (18) ile (30) arasmda olmasmı 
tayin ettikten sonra bazı gerekli unsurların 
hizmete girmelerine imkân bırakmak için ikin
ci fıkra ihtisas ve liyakat sahihlerine yer ver
mektedir. 

Üçüncü'maddedeki dilek dereceden maksad 
baremin en ufak derecesi olub bunun numarası 
değişebileceğinden bu suretle yazılmıştır. Bu 
maddede onuncu dereyeee girecekler (Yüksek 
mühendis mektebinin telgrafçılığa aid kısmını 
bitirenlerden Avrupada meslek tahsil edenler) 
olarak gösterilmiştir. Yüksek tahsil görenler
den Avrupada tahsil görmüş olânlarm da onun
cu dereceye alınabilmesi için (Yüksek tahsilini 

Avrupada ikmal edenler) haline konulmuştur. 
P. T. T. memurlarının terfileri hakkmdaki 5 

nci maddede terfihe ehliyeti şart koyuyor. 
Halbuki memurin kanunu kıdemi esas tutmak
tadır. Fakat her ikisi de bir neticeye varmak
ta olduğundan olduğu gibi bırakılmış yalnız 
maddenin basma- (Terfi için her memuriyette 
en aşağı üç sene bulunmak lâzımdır) kaydi ko
nulmuştur. Teknik işlerde çalışanların terfihi 
için müfettiş ve mafevk raporundan maada bir 
de imtihan yapılması pek faydalı görülerek 
maddeye konulmuş olan (Teknik işlerde derece 
terfihi imtihanladır) cümlesinin isteği anlat
mağa yetişmediği görülerek bunun yerine' (Tek
nik işlerde derece terfihi yukarıdaki şartlardan 
maada bir de imtihanda kazanmakla olur) cüm
lesi yazılmıştır. 

Sekizinci maddede istifa eden birmemufun 
amirinin muvafakati olmadıkça üç aydan evvel 
vazifeden ayrılamayacağı konulmuştur. Encü
menimiz bu müddeti çok gördü, memurin ka
nununun 66 nci maddesinde bir ay olduğundan 
öylece değiştirdi. 

Dokuzuncu maddede hizmet müddeti beş se
neden fazla olmayanların senelik izin müddet
leri on beş gün olarak gösterilmiştir. Halbuki 
memurin kanununda 78 nci maddede her memu
run senede bir ay izin hakkı kabul edilmiştir. 
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Bundan dolayı istisna fıkrası kaldırıldı. 
Sıhhî sebeblerden dolayı alınacak izinlerin 

senelik izine mahsub edilmesi muvafık görüldü. 
Ancakfiki aydan fazla alınacak izinlerin gele
cek gebelerin izin müddetini imha edememesi 
için ((| senenin izinine mahsub edilir) denildi. 

P. T. T. İdaresinin işleri pek çok ve mühim 
ve meıfturları ihtiyaçtan az olduğundan bazı yer
lerde ıjbemurların senelik izininin tecili mecbu
riyeti hâsıl olacağı anlaşıldığından 9 ncu mad
deye sfcn fıkra olarak aşağıdaki cümle konuldu: 
(Işlerdb aksaklık olacağı idarece anlaşılan yer
lerdeki memurların senelik izinleri bir sene te
cil oluşabilir) denildi. 

İnzibat komisyonları hakkındaki 11 nci mad
de aşağıdaki şekle konuldu: 

On Jbirinci madde irade ile mansub olmayan 
vilâyet memurlarmm inzibatî kararları vilâyet
lerde t e merkez memurları hakkındaki karar
lar mefkezde teşekkül edecek inzibat komisyon-
larmcapverilir. İtiraz vukuunda vilâyet komis
yonlardın kararlan merkez inzibat komisyonun
ca ve ınerkez inzibat komisyonunun kararlan 
ikinci derecede vekâlet inzibat komisyonunca ka-
tî karaca bağlanır. 

Vilayetlerin ve merkezin irade ile mansub 
memurları hakkmda bidayeten karar vermek sa
lâhiyeti vekâlet inzibat komisyonuna aittir. 

Ancak idarenin yeni teşkilât kanunu kabul 

olunarak meriyete girinceye kadar olan müddet 
zarfındaki inzibatî cezalar hakkında bir karar 
ittihazı lâzımgelmekle aşağıdaki muvakkat mad
de iki numra ile soıta konulmuştur. 

İkinci muvakkati madde idarenin yeni teşki
lât kanunu meriyete girinceye kadar vilâyetler-
deki başmüdürlükler eneümenlerile merkezdeki 
umumî idare encümeni inzibat komisyonu vazi
fesini görürler. 

Bu veçhile yeniden yazılan kanun lâyihası 
Yüksek katmıza sunuldu. 
Nafıa E. Reisi 

Erzurum 
Efem Tuncel 

Aza 
A. itarahisar 

O. Akçm 
Aza 

Elâziz 
F. Ziya Çiyiltepe 

Aza. 
İçel 

Fikrî Mutlu 
Aza 
Kars 

Baha öngören 

•Erzincan 
A. Samih îlter 

i Aza 
Ai Karahisar 

Kâtib 
Manisa 
Osman 
Aza 

Çoruh 
MeUrure Gönenç ö. Fehmi Noylan 

Aza 
[İsparta 

M. Özdemir 
"'.-; Aza 
Eskişehir 

A. özdemir 
Aza, 

Niğde 
Halid Mengi 

Aza 
İçel 

H, Saydam, 
' Aza 
İzmir 

8, Epikmen 
Aza 

Kütahya 
1. Dalkılıç 

Samsun 
Dr. A 

Bütçe encümeni mazbatası 

l.T. B. M. M. 
BMçe encümeni 

•İT No. 92 
İsas No. 1/174 

Yüksek Reisliğe 

5 - VI -1935 

Posta, telgraf ve telefon memurlarına dair 
olup Başvekâletin 8-V-1935 tarih ve 6/1349 
sayılı itezkeresile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Nâfıa encümeninin mazbatasile bir
likte encümenimize verilmiş olmakla Nafıa ve
kili Alif Çetinkaya bulunduğu halde okundu ve 
konuşuldu. 

Pos^a ve telgraf memurlarının vaziyetlerinin 
tayini, jhak ve menfaatlerinin temini maksadile 
hazırlanan kanun lâyihasını esas itibarile mu

vafık bulan encümehimiz maddelerde aşağıdaki 
değişikliklerin yapılmasını lüzumlu görmüştür. 

1) Nafıa encümeninin aynen kabul eylediği 
birinci maddede Posta ,telgraf ve telefon me
murluğunun hususî ;bir meslek olarak gösteril
mesine mahal görülmediğinden bu kaydin mad
deden çıkarılması muvafık bulunmuştur. 

2) Kezalik Nafıa, encümeninin aynen İcabul 
eylediği ikinci maddede, memur olmak için ge
reken şartlar sayıldığı sırada 18 yaşmdan aşa-
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ğı olmamak kaydının bulunduğu görülmüştür. 
Madde olduğu gibi muhafaza edildiği takdirde 
18 yaşında bulunanların asil memur olarak ta
yin edilebileceği manası çıkabilir. Medenî kanu
numuz mucibince reşid sayılabilmek için 18 ya
şını bitirmiş olmak şart olduğu gibi memurin 
kanununun 4 ncü maddesi zeyli, 18 yaşını ikmal 
edenlerin memur olmak için lâzım evsafı iktisab 
edinceye kadar namzed olarak alınmasına cevaz 
verdiğinden 18 yaş kaydinin tayyi muvafık gö
rülmüş ve madde ona göre tashih edilmiştir. 

3) Sekizinci maddede idare hesabına okut-
turulanlarm mecbur oldukları hizmeti ifa etme
dikleri takdirde bunlardan alınacak tazminattan 
bahsedilmektedir. Bunlardan, faiz aranmaması 
muvafık olmamakla beraber memurin kanunu hü
kümlerine de muhalif bulunduğundan Nafıa en
cümeninin 8 nci maddesi bu tazminatın faizile bir
likte alınması esasına göre değiştirilmiştir. 

4) Nafıa encümeninin aynen muhafaza eyle
diği 12 nci maddede inzibatî cezalarla bunlara te
mas eden suçlar sayılmaktadır. 

İnzibatî cezayi istilzam eden ve bir çoğu mes
leğe aid bulunan suçların kanunun metninde bi
rer birer sayılmasına mahal olmayıb yalnız ce
zaları göstermekle iktifa edilmesi ve bunlara te
kabül eden suçlarm bir talimatname ile tayininin 
muvafık olacağı düşünülmüş ve 12 nci madde bu 
yolda tadil edilmiş ve lâyihada mevcud olmayan 
ihtar cezası da metne ilâve edilmiştir. 

5) 21 nci maddede 22 sene hizmet etmiş olan
ların 25 sene çalışmış memurlar gibi tekaüd edi
lebileceğinden bahsedilmektedir. Askerî ve mül
kî tekaüd kanununda tekaüd müddeti 25 sene 
olarak tesbit edilmiş olduğuna göre bu kanunla 

posta ve telgraf memurları için bir istisnaiyet ka
bul etmek tekaüd kanunu hükümlerini tevsi ma
hiyetinde görüldüğünden ve 23 ncü madde hük
mü de ahkâmı umumiye ile temin edilmiş bulun
duğundan bu iki maddenin lâyihadan çıkarılması 
muvafık görülmüştür. 

Bunlardan başka 4, 5 ve 11 nci maddelerde 
ufak tefek bazı değişiklikler yapılmış ve tadilen 
hazırlanan lâyihada gösterildiği üzere diğer mad
delerden bir kısmı Hükümetin teklifi ve bir kıs

mı da Nafıa encümeninin tadili veçhile kabul edil
miştir. 

6) Hükümet teklifinin 26 nci maddesinde; 
11 nci maddenin 1 haziran 1936 dan meriyete 
girmesi hakkındaki kayid inzibat komisyonları
nın teşkilât kanunile tesis edileceğinden ileri gel
mekte olub bu mesele Nafıa encümeninin ikinci 
muvakkat maddesile halledilmiş olduğundan ka
nunun heyeti umumiyesile neşrinden itibaren me
rî olması muvafık görülerek Hükümetin 26 nci 
maddesi 24 ncü madde halinde bu esasa göre ya
zılmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Doy 
Kâtib 

İstanbul Balıkesir Diyarbekir 
F. öymen E. Adakan R. Bekit 

Çorum Kayseri Manisa 
M. Cantekin N. Kerven T. Türkoğlu 

Srvas Muş Tokad 
Remzi Çiner Ş. Çüoğlu S. Oenca 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Potta, telgraf ve telefon memurları kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Posta ve telgraf ve telefoncu
luk hususî bir meslektir. Bu idare memurları
nın unvan, maaş ve dereceleri teşkilât kanu
nunda yazılıdır. 

Memur olabilmek şartlan 

HADDE 2 — fdareye intisab suretile ilk 
önce memurluğa gireceklerin 18 mart 1926 ta
rih ve 78$ sayılı memurin kanununun 4 ve 5 nci 
maddelerindeki vasıfları haiz olmakla beraber 
18 (dahil) yaşından aşağı ve 30 yaşmdan yukarı 
olmamaları şarttır. 

Ybancı dil bilenler tercih edilirler. 
İhtisas ve liyakatleri Nafıa vekilliğince tas

dik edilenlerle hat bakıcı ve müvezziler lüzu
mu halinde yaş kaydinden istisna edilirler. 

Muhabere memurlarile makinistler, elektrik
çi, motorcu, hat ve posta ve telgraf tevzi me
murluklarına alınacaklardan tahsil şartları aran-
mayıb yalnız bu işleri yapabilecek malûmat ara
nır. Bunların diğer memur sınıflarına geçebil
meleri tahsil şartını haiz bulunmalarına bağ
lıdır. Aksi halde kendi sınıfları içinde terfi 
edebilirler. 

Namzedîih 

MADDE 3 — Orta tahsil mezunları ilk dere
ceye, lise veya bu derecedeki fen ve sair mekteb 
mezunları 14 ncü dereceye, yüksek mekteblerden 
birini ikmal edenler on birinci dereceye, yüksek 
mühendis mektebinin telgrafçılığına aid kısmı
nı bitirenlerden Avrupada meslek tahsil eden
ler onuncu dereceye namzed olarak kabul edilir
ler. Namzedlik müddeti bir senedir. Bu müd
detin hitammda ehliyeti ve muhabere bilgisi 
âmirlerinin şahadeti ve aldıkları mahrem sicil
lerle sabit olanlar temelleşirler. Aksi takdirde 
bu kabil namzedler işten çıkarılırlar. Hususî ta
limatına tevfikan staj müddetini muvaffakiyetle 
bitiren stajiyerler doğrudan doğruya memur ola
rak tayin edilebilirler. 

MADDE 4 — Umumî müdür, Nafıa vekili
nin teklifi ve maaşları 1452 numaralı teadül ka
nununa g-öre altıncı dereye kadar olan (6 ncz 
dahil) memurlarla Vilâyet merkez müdürleri 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİRİ 

Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Olduğu gibi 

MADDE 2 — Olduğu gibi 

MADDE 3 — Orta tahsil mezunları ilk de
receye, lise veya bu derecedeki fen ve sair mek
teb mezunları 14 ncü dereceye, yüksek mekteb
lerden birini ikmal edenler 11 nci dereceye, 
yüksek tahsilini Avrupada ikmal edenler onun
cu dereceye namzed olarak kabul edilirler. Nam
zetlik müddeti bir senedir. Bu müddetin hita
mında ehliyeti ve muhabere bilgisi âmirlerinin 
şahadeti ve aldıkları; mahrem sicillerle sabit 
olanlar temelleşirler. Aksi takdirde bu kabîl 
namzetler buten çıkarılırlar. Hususî talimatına 
tevfikan staj müddetini muvaffakiyetle bitiren 
stajiyerler doğrudan doğruya memur olarak ta
yin edilebilirler. 

MADDE 4 — Olduğu gibi 

( S. Sayısı : 160) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN BEÖlŞTİRtŞİ 

Posta, telgraf ve telefon memurları -hamımı 
lâyihası 

MADDE 1 •— Posta, telgraf ve telefon idare
si memurlarmm unvan, maaş ve dereceleri teş
kilât kanununda yazılıdır. 

MADDE 2 — İdareye intisab suretile ilk 
önce memurluğa gireceklerin 18 mart 1926 ta
rih ve 788 saydı memurin kanununun 4 ve 5 nci 
maddelerindeki vasıfları haiz olmakla beraber 
30 yaşmdan yukarı olmamaları şarttır. Yabancı 
dil bilenler tercih edilirler. 

İhtisas ve liyakatleri Nafıa vekilliğince tas
dik edilenlerle hat bakıcı ve müvezziler lüzu
mu halinde yaş kaydinden istisna edilirler. Mu
habere memurlarile makinistler, elektrikçi, mo
torcu, hat ve posta ve telgraf tevzi memurluk
larına alınacaklardan tahsil şartı aranmayıb yal
nız bu işleri yapabilecek malûmat aranır. Bun
ların diğer memur smıflarma geçebilmeleri tah
sil şartmı haiz bulunmalarına bağlıdır.. Aksi 
halde kendi smıfları içinde terfi edebilirler. 

MADDE 3 — Nafıa encümeninin maddesi 
aynen kabul 

MADDE 4 — Umumî müdür Nafıa vekilinin 
teklifi ve maaşları altmcı dereceye kadar olan 
(altmcı dahil) memurlarla vilâyet merkez mü
dürleri umumî müdürün teklifi ve Nafıa vekili-
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Umumî müdürün teklifi ve Nafıa vekilinin in
hası üzerine müşterek kararname ile ve maaş
ları 7, 8j: 9 ncu derecedeki memurlar Umumî 
müdürün teklifi üzerine, Nafıa vekilinin tasdi
ki ile ve- mütebaki derecedeki memurlar Umum 
müdür tarafından tayin ve tebdil olunurlar. 

Memurların tayin ve terfi suretleri 

MADDE 5 — Terfi için ehliyet şarttır. Me
murlukta kıdemi fazla olan ehil, tercih edilir. 
Ehliyet üç senelik terfi müddeti içinde en az 
bir müfettişle her sene âmirinin verdiği notla 
sabit olur. Teknik işlerde derece terfihi imti
hanladır, Müfettişlik için en aşağı lise me
zunu olmak şarttır. Garb lisanlarından birini 
bilmek medarı tercihtir. Elli beşten yukarı yaş
ta bulunanlar müfettişlikte kullanılamazlar. 
Merkez müdürlük ve şefliklerinde terfi için 
muhabere bilgisi asıldır. Mütehassıs memurla
rın tdariei merkeziye reis ve müdürlüklerine ta
yinlerinde memurin kanununun otuz sekizinci 
maddesi: hükmü aranmaz. Mevcud ve müstah
dem melnurlarm mükteseb hakları mahfuzdur. 

Mecburî tahvil 

MADDE 6 — İşlerin emniyet ve selâmet ve 
intizammı temin için Fosta, telgraf ve telefon 
idaresi,' memurlarının vazifelerini tebdil veya 
memuriyet mevkilerini tahvile salahiyetlidir. 

Becayiş 

MADDE 7 — Becayiş iki tarafm nzasma ve 
idarenin kabulüne bağlıdır. 

İstifa 
MADDE 8 — Memurun istifası âmirin ka

bulü yer vazifesini devir ile tamam olur. istifa 
eden memur âmirinin muvafakati olmadıkça üç 
aydan eyvel vazifeden ayrılamaz. Bu kaide hi
lâfında hareket eden memur idareye tekrar in-
tisab hakkını kaybeder, tdare hesabma okuttu

ğa. E. 

Memurların tayin ve terfi suretleri 

MADDE 5 .—- Terfi için ehliyet şarttır. Me
murlukta kıdemi faşla olan ehil, tercih edilir. 
Ehliyet üç senelik teiifi müddeti içinde en az bir 
müfettişle her sene âmirinin verdiği notla sabit 
olur. Teknik işlerde de derece terfii yukarıdaki 
şartlardan maada bir de imtihanda kazanmakla 
olur. Müfettişlik için en aşağı lise mezunu ol
mak şarttır. Garb lisanlarından bîrini bilmek 
medarı tercihtir. EHii beşten yukarı- yaşta bulu
nanlar müfettişlikte kullanılamazlar. Merkez 
müdürlük ve şefliklerinde terfi için muhabere 
bilgisi asıldır. Mütehassıs memurların idarei 
merkeziye reisi ve müdürlüklerine tayinlerinde 
memurin kanununun otuz sekizinci maddesi 
hükmü aranmaz. Mevcud ve müstahdem memur
ların mükteseb haklan mahfuzdur. 

Mecburî tahvil 

MADDE 6 — Olduğu gibi 

MADDE 7 — Olduğu gibi 

MADDE 8—Memurun istifası (İstifa) âmi
rinin kabulü ve vazifesini devrile tamam olur. 
İstifa eden memur amirinin muvafakati olma
dıkça bir aydan evv^l vazifeden ayrılamaz. Bu 
kaide hilâfında hareket eden memur idareye tek
rar intisab hakkını kaybeder. İdare hesabına 
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nin inhası üzerine müşterek kararname ile ve 
maaşları 7, 8 ve 9 ncıı derecedeki memurlar 
umumî müdürün teklifi üzerine Nafıa vekilinin 
tasdiki ile ve mütebaki derecedeki memurlar 
umum müdür tarafından tayin ve tebdil olu
nurlar, umum müdür tarafından tayin ve teb
dil edilecek memurların isimleri her ay bir cet
vel ileîfafıa vekletine bildirilir. 

MADDE 5 — Terfi için ehliyet şarttır. Me
murlukta kıdemi fazla olan ehil tercih edilir. Eh
liyet üç senelik terfi müddeti içinde en az bir 
müfettişle her sene âmirinin yerdiği notla sabit 
olur. Teknik islerde terfi yukarıdaki şartlar
dan maada yapılacak imtihanda kazanmakla 
olur. Müfettişlik için en sağı liseyi bitirmiş ve 
olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şarttır. 
Cktrb lisanlarından birini bilmek medarı tercih
tir. M den yukarı yaşta bulunanlar müfettiş
likte kullanılamazlar. Merkez müdürlük ve şef
liklerinde terfi için telgraf muhabere bilgisi de 
lâzımdır. Mütehassıs memurların idarei merke
ziye reisliklerine ve müdürlüklerine tayinlerin
de memurin kanununun 38 nci maddesi hükmü 
aranmaz. Elyevm idare kadrosunda mevcud 
ve müstahdem olanlarm memuriyet bakımından 
mükteseb haklan mahfuzdur. 

MADDE 6 — Hükümetin maddesi aynen ka
bul 

MADDE 7 — Hükümetin maddesi aynen ka-
\- bul 

MADDE 8 — Memurun istifası âmirinin ka
bulü ve vazifesinin devri ile tamam olur. isti
fa eden memur âmirinin muvafakati olmadıkça 
bir aydan evvel vazifeden ayrılamaz. Bu kaide 
hilâfında hareket eden memur idareye tekrar in-
tisab hakkmı gaybeder. İdare hesabına okut-
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rulanlajf her tahsil senesi için iki misli hizmet 
atmediH§e idareden ayrılamazlar. Aksi takdir
de idarece bu maksad için ihtiyar olunan masa
riften ıŞecburî hizmetten ifa edilen müddete aid 
kısım mahsub olunduktan sonra bakiyesi ken
dilerine-tazmin ettirilir. 

İzni bitibde on beş gün içinde makbul maze
retini isbat etmeksizin işi basma dönmeyenler ve 
yahud mazeretini âmirine bildirmeden üç gün 
işini bırakanlar istifa etmiş sayılırlar. 

Mezuniyet 

MAptDE 9 — Memurun mezuniyeti kendisini 
tayine salahiyetli olanlar tarafından verilir. 
Hizmet müddeti beş seneden fazla olmayan me
murlara1 senede on beş günden ziyade izin ve
rilmez. r Sıhhî sebeblerle alınacak izinler sene
lik izinlere mahsub edilir. îzinli memurların va
zifesini vekâleten yapacaklara kâtı lüzum ve za
ruret halinde maaş kanununa göre vekâlet ma
aşı vermeğe idare salahiyetlidir. 

MADpE 10 — Fevkalâde hallerde mamurla
rın vazifelerinden ayırılmalarmda mahzur gö
rüldüğü takdirde izinleri geri bırakılır ve izin
de bulunanlar iş basma çağırılırlar. 

İnzibat konrnyoıılar 

MADDE 11 — Teşkilât kanununun hususî 
maddesine göre teşekkül eder. İnzibat komis
yonu kararları umumî müdürün tasdiki ile kati-
leşir. Merkez ve vilâyetlerdeki inzibat komis
yonları kfararları, itiraz vukuunda umumî ida
re encümenince katî karara bağlanır. 

İnzibatî cezalar 

MADDE 12 — Tevbih: Zaruret olmadan mer
cii tecavüş eylemek, vazifesine taallûk etmeyen 
evrak ve telgrafları okumak veya okutmak, res
mî muhaberelerde yılışık ve saygısızca tabirat 
kullanmak, mensub olduğu idare işleri hakkmda 
yanlış ve fena tenkitler ve şayialar ve neşriyat
ta bulunmak, âmir ve arkadaşlarile iyi geçin-

10 — 
Na. E. 

| okuttur ulanlar her tahsil senesi için iki misli 
j hizmet etmedikçe idareden ayrılamazlar. Aksi 

takdirde idarece bu maksad için ihtiyar olunan 
masariften mecburî hizmetten ifa edilen müdde
te aid kısmı mahsub olunduktan sonra bakiyesi 
kendilerine tazmin ettirilir. 

İzni bitibde on beş gün içinde makbul ma
zeretini isbat etmeksizin işi basma dönmeyenler 
veyahud mazeretini âmirine bildirmeden üç gün 
işini bırakanlar istifa etmiş sayılırlar. 

Mezuniyet 

MADDE 9 — Memurun mezuniyeti kendi
sini tayine salahiyetli olanlar tarafmdan verilir. 
Sıhhî sebeblerle alınacak izinler o senenin iz-

i nine mahsub edilir. İzinli memurların vazifesi
ni vekâleten yapacaklara katî lüzum ve zaruret 
halinde maaş kanununa göre vekâlet maaşı ver
meğe idare salahiyetlidir. 

MADDE 10 — Olduğu gibi 

İnzibat komisyonları 

MADDE 11 — İrade ile mansub olmayan , 
vilâyet memurlarının inzibatî kararları vilâyet
lerde ve merkez memurları hakkındaki karar
lar merkezde teşekkül edecek inzibat komisyo-
larınca verilir. İtiraz; vukuunda vilâyet komis-
yonlarmm kararları merkez inzrbat komisyo
nunca ve merkez inzibat komisyonunun karar
lan ikinci derecede vekâlet inzibat komisyonun
ca katî karara bağlanır. 

İnzibatî cezalar 

MADDE 12 — Okluğu gibi 

( S. Sayısı : 160 ) 
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turulanlar her tahsil senesi için iki misli hiz
met etmedikçe idareden ayrılamazlar. Aksi tak
dirde idarece bu maksad için ihtiyar olunan 
tahsil masrafı mecburî hizmetten ifa edilen müd
dete aid kısım mahsub edildikten sonra bakiyesi 
faizile birlikte kendilerine tazmin ettirilir. 

îzni bitibde 15 gün içinde makbul mazere
tini isbat etmeksizin işi basma dönmeyenler 
veyahud mazeretini âmirine bildirmeden 3 gün 
işini bırakanlar istifa etmiş sayılır. 

MADDE 9 — Nafıa 
aynen kabul. 

encümeninin maddesi 

MADDE 10 — Hükümetin maddesi aynen 
kabul. 

MADDE 11 — Müşterek kararname ile tayin 
edilen merkez memurları hakkmda Vekâlet in
zibat komisyonu ve diğer merkez memnrlarile 
kararname ile tayin edilen vilâyet memurları 
hakkında Umum müdürlük, müşterek kararna
me ile tayin edilmeyen vilâyet memurları hak
kında da vilâyet inzibat komisyonları inzibatî 
karar vermeğe salahiyetlidir. 

İtiraz halinde bu kararlar umumî hükümler 
dairesinde tetkıka tâbidir. 

MADDE 12 — İnzibatî cezalar şunlardır: 
A) İhtar, 
B) Tevbih, 
C) Maaş kesimi, 
D) Kıdem tenzili, 
E) Smıf tenzili, 
P) Muvakkat ihraç, 
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memek, sık sık işinden ayrılmak ve temaruz et
mek, iş sahihlerini sebebsiz bekletmek, iş sahih
lerine iyi muamelede bulunmamak, evrak ve eş
yayı israf eylemek, resmî salâhiyetini tecavüz 
etmek, iş sahihlerine müşkülât göstermek, 
madununun intizam bozan kusurlarına göz yum
mak, vazife görenlerden ve nöbetçi memurlar
dan başkalarının girmesi caiz olmayan yerlere 
girmek ve girilmesine müsaade etmek, tatil 
günlerinde âmire haber vermeksizin uzak yerle
re gitmek, teftiş ve tahkikleri sebebsiz uzatmak, 
teftiş lâyihalarını ve tahkik fezlekelerini vaktin
de göndarmemek veya sebebsiz olarak tahkikatı 
eksik btrakmak, teftiş iğin gidilecek yeri açığa 
vurmak, müfettişler tarafından verilen teftiş lâ
yihalarında ve sorulan suallere sebebsiz olarak 
cevab vermemek, bir meselenin evrakını kastol-
maksızm kaybetmek, vazife icabını takdir ve 
ifada müsamaha göstermek. 

Maaş kesimi; Posta ve telgraf ve telefon ser
vislerinin ehemmiyet ve gizliliğine lüzumu ka
dar riayet etmemek, postalara verilen basılmış 
evrak ve gazeteleri açıp okumak veya okutmak, 
bir telgrafı veya mektubu veya resmî tezkereyi 
kayidsizlikle kaybetmek, bir telgrafı kayidsizlik-
le tağyir etmek, telgrafların alınış ve yazılışın
da, postaları yollama, açma ve dağıtmada ge
cikmeye .meydan vermek, vaktinde hatları mua
yeneye gelmemek veya telde bir fenalık olma
dığı halde karşı merkezin muhabere için vaki 
davetine icabette gecikmek, muhabere esnasın
da karşı merkez memurları ile işlemekten ka
çınmak veya lisanen tecavüzde bulunmak, günü 
belli istüâmnamelere vaktile cevab vermemek, 
nöbetçi iken velev muvakkaten olsun merkezi 
bırakmak, telgraf hatlarındaki fenalığı vak
tile düzeltmemek ve düzelttirmemek, vazifedar 
ve kefilli olmayanları paralı işlerde kullanmak, 
postalarla zatî eşya taşımak veya taşıttırmak, 
postalara mahsus vasıtaları zatî işlerinde kul
lanmak veya kullandırmak, ücretle yolcu ta
şıyan veya taşımayan posta vesaiti nakliyesin
den ücretsiz istifade etmek, posta müteahhid 
ve sürücüleri hakkında posta mukavelename 
ve şartnameleri ahkâmını tatbik etmemek, nö
betine vaktinde gelmemek veya vaktinden evvel 
çıkmak, meslek ve meslekdaşları hakkmda yan
lış şikâyet ve ihbaratta bulunmak, gişeleri vak-
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G) Katî ibrac. 
Bu cezaların hangi suçlara tatbik edileceği 

bir talimatname ile tayin olunur. 

(S. Saymi 3M) 
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tinde açmamak veya vaktinden evvel kapat
mak, vazife başında kavga, döğüş etmek, bir 
aylık hesab kâğıtlarını diğer ay m on beşine 
kadar mercilerine göndermemek, eli işten çek
tirilen memurlar hakkındaki tahkikat bittik
ten sonra sebebsiz olarak nihayet on gün için
de fezlekesini aid olduğu makama vermemek, 
ve idarî bir engel olmadığı halde memurların 
ve istihkak sahihlerinin istihkaklarını geç öde
mek. 

Kıdem tenzili : Müfettiş ve muhakkiklerin 
gelişlerini ve hangi tarafa gittiklerini makine
den memurlara söylemek, yapmasına mecbur 
olduğu tahkikatın safhalarını ifşa etmek, va
zife başına sarhoş gelmek, resmî işlerinde ida
re zararıma meydan vermek. 

Sınıf tenzili : (En aşağı sınıfta bulunan me
murlar hakkında bu ceza azamî maaş kesimi ce
zasına tahvil olunur). 

Aczi veya idaresizliği sabit olmak, bulun
duğu sınıf itibarile paralı işlerde kullanılma
sı lâzım olduğu halde parasız işlerde istihda
mı lâzımgelmek, hesablarmı sene nihayetinde 
tamamile kapatmamak, avans alıp bunu üç 
ay zarfında ödememek, âmirini vazife başında 
veya vazifeden dolayı her nerede olursa olsun 
tahkir etmek, vazife başında madununa, ya-
hud arkadaşlarına hakaret eylemek, memur ol
duğu yerin veya mmtakanm haricinde izinsiz 
gitmek, yahud vazife icabı gittiği takdirde âmi
rine haber vermemek, cemi ianat nizamname
sine aykırı harekette bulunmak. 

Muvakkaten ihraç cezası : Âmire vazife ba
şında filen itaat etmemek, makine ve tellerde 
arıza. olmadığı halde muhaberatı'tatil eylemek, 
makineden heyecan verici ve düzme haberler 
neşir ve işaa etmek, mahreç ve mürsiH belli ol
mayan ve her hangi maksadı istihdaf eyleyen 
telgrafları tevkif ve âmire göstermeksizin ke
şideye tavassut etmek, evrakı muhabere veya 
posta evrakı müsbitesi üzerindeki pulları sök
mek, almak ve pul kolleksiyonculuğu ile işti
gal eylemek, telgrafların veya mektublarm ke
şide, sevk ve tevziinde kasten takdim ve teah-
hür vukua getirmek, zimmeti veya ihtilası zu
hur etmek, vazifede diğer gûna mühim sui 
istimali sabit olmak, telgraf muhaberatını ifşa 
etmek, mektubları hissi tecessüsle karıştırmak 
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ve açmak ve okumak veya başkalarıma karış-
trnnasnıa ve açmasına ve okumasına müsaade 
etmek, f&aret ve sanayi ile iştigali müfettiş ve 
muhakkak raporile sabit olmak, kumar ve ba
va oyuı|armı itiyat etmek, tahkik memurları 
tarafından vazedilen mühürii fekketmek, me
muriyet^ mahsusa ile mükellef memurlar için 
gidecekleri yerde mukim memurlar nezdinde 
sakin olJBak, memurlarca birbirinden istikraz 
eylemek^ veya birbirine kefil olmak, resmî mu
amele v | kayidlere muhalif işaratta bulunmak. 

Katîfjthraç cezası : Muvakkaten vazifeden çı
karma suçunun tekerrürü katî ihracı mucibdir, 

MAİJDE 13 — Muvakkaten çıkarma cezası
nın müddeti üç aydan aşağı ve bir seneden yu
karı olaânaz. Tekaüd için müddeti nizamiyeyi 
ikmal etmiş olanlar açığa çıkarılmayıb tekaüd 
edilirleri 

MAEİDE 1* — îrtikâb ve irtişaları veya va
zife ve ijaemurluk haysiyet ve şerefine uyma
yan kölİ(i itiyad ve halleri şayi olduğu ve bu 
ayrı ay&ı İM müfettiş tarafından verilen ra
porlar "ve âmirinin mahrem tezkiye varaka-
larile tefeyyüd ettioi halde maddî ve kanunî kâ
fi deliller bulunmaması yüzünden haklarında 
takibat Sapılmayan memurlar İhraç olunurlar. 

MAİLDE İB — thtar, tevbih, maaş kesimi 
cezalan ̂ memuru tayin eden makam tarafından 
doğruda!» doğruya, kıdem ve smıf tenzili, ih
raç oezaları inzibat komisyonları kararı ve me
muru tayin eden mafcamm tasdikile tatbik edilir. 

t' 

îştm el çektirme 

MABDE 16 — Posta ve telgraf ve telefon 
memurlarının aşağıda yazılı ahvalde tahkikat 
neticesine kadar muvakkaten işten el çektiril-
meleri «sizdir: 

A) jlüfettişler, murakib ve muhakkikler ve 
kendi âpirleri tarafından resmen sorulacak su-
allare c^vab vermekten veya istenilen resmî ev
rakı vermekten imtina eylemek, lüzumu halin
de kaşağım muayene ettirmemek ve hesab gös
termemek veya halefine devir vermemek veya-
hud bu -jnaksadla taalltö göstermek (Bu takdir
de tahkikatı icra eden memur tarafından bir za
bıt varakası tutulmalıdır). 

Na. E. 

MADDE 13 — Olduğu gibi 

MADDE 14 — Olduğu gibi 

MADDE 15 — Olduğu gibi 

MADDE 16 — Olduğu gibi 

( S. Sayısı ; 160 ) 



— 17 — 
R E, 

MADDE 13 — Hükümetin maddesi aynen 
kabuV 

MADDE 14 -— Hükümetin maddesi aynen 
kabul. 

MADDE 1 5 — Hükümetin maddesi aynen 
kabul. 

MADDE 16 — Hükümetin maddesi aynen 
kabul. 
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B) Haklarında yapılacak tahkikatı işkâl ey
lemek, ve etmesi melhuz bulunmak (Bu halin 
takdiri memuru tayin eden makama aittir). 

MADDE 17 — Memurun ihtilasını ve emni
yeti suiistimal ve tahrifi kuyud gibi ceraim ve 
menaffi hazineye ktillî zararı mucib tekâsül ve
ya sair mühim yolsuzluklarını tahkikatla tesbit 
eden müfettiş veya âmir bunu muhakeme netice
sine kadar işten menedebilir. 

r' 
; Çalışma saatleri 

MADDDE 18 — Posta ve telgraf ve telefon 
idarestememurlarmın çalışma saatleri 788 numa
ralı memurin kanununun umumî hükümleri için
de muhaberat ve muamelâtın gereğine göre umu
mî müdürlükçe tayin olunur. 

Tekaüd 

MAJ)DE 19 — Fosta ve telgraf ve telefon 
idaresi [memurlarının dereceleri itibarile mec
burî olarak tekaüde sevkolunmalan için yaş 
hadleri şunlardır: 

Maftş dereceleri teadül kanununa göre 
16 ilâ 15 derecedeki memurlar 55 
14 ilâ 13 derecedeki memurlar 56 
12 ilâ 10 derecedeki memurlar 58 
9 ifâ 4 derecedeki memurlar 60 

Hat başbakıcı ve başmüvezzi ve 
hat bakici ve müvezziler 55 

MADDE 20 — Bunlardan hizmetlerinin de
vamında faide olduğu mafevklerinin vereceği 
sicil ile »ulaşılanlardan dokuzuncu dereceye ka
dar olasılar ( 9 ncu. dahil ) Nafıa vekilinin, 
yukarısl da İcra Vekilleri Heyetinin kararile 
nihayet $aha beş seneye kadar istihdam edilebi
lirler. 

MÂIjşDE 21 — Telgraf ve posta nöbetlerinde 
veya seyyarlık hizmetlerinde bilâfasıla bilfiil 
yirmi ifeİ sene hizmet etmiş olanlar yirmi beş 
sene çalışmış memur hukukile tekaüd edilirler. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 22 — Posta ve telgraf ve telefon 
idaresi memurlarının haklarında inzibatî ceza 
tertibini icab ettiren efalinden idareye zarar ve-

Na. E. 

MJO)DE 17 — Olduğu gibi 

MADDE 18 — Olduğu gibi 

MADDE 19 — Olduğu gibi 

MADDE 20 — Olduğu gibi 

MADDE 21 —0|duğu gibi 

MADDE 22 — Olduğu gibi 
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MADDE 17 — Hükümetin maddesi aynen 
kabul. 

MADDE 18 — Hükümetin maddesi aynen 
kabul. 

MADDE 19 — Hükümetin maddesi aynen 
kabul, 

MADDE 20 — Hükümetin maddesi aynen 
kabul. 

Hükümetin 21 nci maddesi tayyedilmiştir. 

MADDE 21 — Hükümetin 22 nci maddesi ay
nen kabul, 
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ya tazmin terettüb edibte bunlar her defada yir
mi beş lirayi tecavüz etmediği takdirde zarar 
veya tazmin olunacak miktar bilâ hüküm bu 
memurların maaşlarına müracaat suretile tahsil 
olunur. 

MADDE 23 — Posta ve telgraf ve telefon 
memurlarının muamelât ve muhaberatın emni
yetine müteallik ahvalde içtihadı hareketlerine 
mesağ yoktur. Bu memurlar, âmirlerinden ala
cakları tahrirî emirleri mesuliyeti âmirlere aid 
olmak üzere itirazsız yerine getirirler. 

MADDE 24 — îşbu kanunda dahil olmayan 
hususat hakkında 788 numaralı memurin kanu
nu hükümleri caridir. 

MADDE 25 — 1150 numaralı kanunla idare 
iğin meriyeti kabul edilen memurin nizamnamesi 
ile bu kanuna muhalif bilcümle bükümler kal
dırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — İhtiyarî tekaüd 
haddine dahil olub kudretsizlikleri sabit ve sicil
leri itibarile şaibedar olanların rızasına bakıl
maksızın bu kanunun neşri tarihinden itibaren en 
çok üç sene içinde mecburî tekaüde şevklerine 
Posta telgraf ve telefon idaresi salahiyetlidir, 

MADDE 26 — Bu kanunun 11 ncı maddesi 1 
haziran 1030 ve diğer maddeleri neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 27 —- Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafıa vekili memurdur. 

4 - V -1935 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Âğrah 
Jk. V. 

Celâl Bayar 
Zr. V. 

Bş, V. 
/. İnönü 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ab. özmen 
S. î. M. V, 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü Araş 

Na. V. 
A. Çetİnkaya 

G. t V. 

Na. E. 

MADDE 23 — Olduğu gibi 

MADDE 24 — Olduğu gibi 

MADDE 25 ~ Olduğu gibi 

Muvakkat 7)vadde 
BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Olduğu 

gibi 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — İdarenin 
yeni teşkilât kanunu meriyete girinceye kadar 
vilâyetlerdeki başmüdürlükler encümenlerile 
merkezdeki umumî idare encümeni inzibat ko
misyonu vazifesini görürler. 

MADDE 26 — Olduğu gibi 

MADDE 27 — Olduğu gibi 

J)r, U. Saydam Bana Tarhan Muhlis Eritmen 

( S. Sayısı ; 160 ) 
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Hükümetin 23 ncü maddesi tayyedilmiştir. 

MADDE 22 — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen kabul. 

MADDE 23 — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen kabul. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE - HükÛ. 
metin maddesi aynen kabul. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE -Naf ıa en
cümeninin ikinci muvakkat maddesi aynen ka-
bul. 

MADDE 24 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 25 — Hükümetin 27 nci maddesi 
aynen kabul. 

(S. ŞayısriJİO) 





S. Sayısı: 165 
Satın alınan Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve 

tasfiyesine ve işletme muamelâtına dair kanun lâyihası 
ye Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları ( i/215 > 

T. C. 
Başvekâlet 20-V-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : öf 1537 

B, M. M. Yüksek Reisliğine 

. Satın alınan Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme ınuamelâ-
tına dair Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince lQ-5-1935 te Yüksek 
Meclise arzı Kararlaştırılan kâmın lâyihası esbabı mycibeşile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Satın alman Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme mua
melâtına dair kanunun esbabı mucibesi 

Madde 1 — 65 seneden beri Aydm şirketinin kendi usul ve teamüllerine göre işletilmekte 
olan bu hatta mubayaa tarihinden itibaren Devlet demiryollarında tatbik edilen nizam ve tari
felerin tatbiki halinde bu hattın ifa edegelmekte olduğu nakil hizmetlerini bir müddet için fel
ce uğratacağı düşünülerek bu hattı Devlet demiryolları şekline koymak için bir intikal devresi 
ihdası muvafık görülmüştür. 

Madde 2—Şimdiye kadar anonim bir ,şirket halinde idare edilen Aydın hattmm hu nevi 
şirketlerin teşkilâtına göre •-kurulmuş olan idaresinde bundan sonra bazı değişiklikler yapılması 
zarurî olduğu ve artık Deyktş demiryolları idaresine bağlandıktan sonra bir kısım memurların 
ve bilhassa yüksek ücret alan ecnebi memurların yerlerine Türk memurlar ikame edildikten 
sonra bu gibi memurların hizmetine nihayet verilmesi lüzumu göz önüne alınarak bu madde 
konulmuştur. 

Madde 3 — Devlet demiryolları İşletme" idaresinin 935 senesi bütçe kanununun Aydın hattı 
mukavelesinin Büyük Millet Meclisince tasdikmdan evvel meriyete gireceği düşünülerek bu mad
de yazılmıştır. 

Madde 4 — 934 takvim senesinde 2 300 000 lira varidat veren bu hattın 935 senesinde 
Afyon-Antalya hattma aid inşaat malzemesi ile hattan bazı mınt akalarında yeni kurulan' sa
nayi müesseselerinin vereeeği fazla nakliyat nazarı itibare alınarak 935 senesi varidatı 
(2 500 000 ) iki milyon beş yuz bin lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 5 — B u madde hükmü geçen sene mubayaa edilen İzmir - Kasaba ve şubeleri hattı
nın tesellüm ve tasfiyesi hakkındaki kanunun hükümlerine uyjrundur. Fazla olarak Devlet demir
yolları hizmetine geçen memurlara sıhhî yardım bakımından bir hükmü ihtiva etmektedir. , 

Madde 6 ^ Hükümetçe inşa edilmekte olan AFyon - Antalya hattmnı içine aldığı Aydın hattı 
parçasını Devlet demiryolları! tipine irca etmek için yapılması zarurî olan bazı masrafların Dev
let demiryolları bütçesi ile bir alâkası olmaması lâzımgeleceğine göre bu hususun bîr madde 
ile tesbit edilmesi lüzumlu görülmüştür. 



Kafa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafrn encümeni 
Karar No. 12 

Em No. i/215 

25 V -1935 

Yüksek Başkanlığa 

Satm alınan Aydın ve şuabatı demiryolları
nın tesellüm ve tasfiyesi ve işletme muamelâtına 
dair Başvekillikten gönderilib encümenimize ha
vale buyurulmuş olan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibe mazbatası Nafıa vekâleti münakalât re
isi ve hukuk müşaviri bulunduğu halde okunub 
incelendi. 

Bütün maddeleri muvafık görüldü. Yalnız 
kanunun hangi tarihten' muteber olacağı hak
kındaki yedinci maddesi: 

Madde 7 — (Bu kanun Ay dm demiryo
lunun satın alma mukavelenamesinin tasdik mu
amelesi, ikmal olunarak tesellüm muamelesine 
başlandığı tarihten muteberdir) şekline konula
rak Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek 

katmıza sunuldu. 

Nafıa E. Eeisi 
Samsun 

Etem Tuncel 
A. Karahisar 

Mebrure Gönene 
Elâziz 

F. Ziya Çiyiltepe 
îçel 

H. Saydam 
Kars 

Baha öngören 
Samsun 

Dr, A, Sirel 

M. M. 
Erzincan 
A. SamiJı 

A. Karahisar 
C. Ahçm 
Eskişehir 

A. özdemir 
İzmir 

S. Epikmen 
Kütahya 
î. Dalkılıç 

Kâtib 
Manisa 
Osman 
Çoruh 

ö. Fehmi Noylan 
İçel 

Fikri Mutlu 
İsparta' 

H. özdamar 
Niğde 

Halid Mengi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 97 
Esas No. 1/215 

Yüksek Reisliğe 

5- VI-1935 

Satın alınması takarrür eden Aydın ve şua
batı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve 
işletme muamelâtına dair olup Başbakanlığın 
20 - V -1935 tarih ve 6/1537 sayılı tezkeresile 
Yüksek Kamutaya sunulmuş olan kanun lâyiha
sı Bayındırlık komisyonunun mazbatasile birlik
te komisyonumuza verilmiş olmakla Bayındırlık 
bakanı Ali Oetinkaya bulunduğu^halde okundu 
vo konuşuldu. 

2745 sayılı kanunla satın alma mukavelesi 
tasdik edilmiş olan Aydın ve şuabatı demiryolla
rının tesellüm ve tasfiyesine-ve işletme muame-
lâtınt aid hükümleri ihtvia eden bu lâyihayı 
komisyonumuz da esas itibarile muvafık bulmuş
tur. Yalnız 3, 4 ve 6 ncr maddelerinde maksadı 
daha açık bir surette ifade edecek şekilde bazı 

değişiklikler yapılmıştır. 
Mukavelenin katî olarak meriyete geçmesi 

için şirket umumî heyetince de tasdiki lâzımgel-
mekte olup bu muamele haziran 1935 içinde te
kemmül edeceğinden kanunun meriyetine müte
allik 7 nci maddedeki meriyet tarihinin İcra Ve
killeri [Heyetince tesbit ve ilânı daha muvafık 
olacağı düşünülerek bu madde dahi o yolda ta
dil edilmiş ve diğer maddeler olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresi dileğile Umumî He
yetin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 

Beis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan M, tfnsal Sırrı Day 

( &• Sayısı ; 165 ) 



feitıb Manisa Muş Sivas 
İstanbul Balıkesir Çorum Türkoğlu S. ÇMoğlu Remzi Çiner 

Jp.&ymm E.Aâakan M. Cantekin 
Dîyarteekir Gümüşâne izmir Tokad Yozgat 

R. Bekti J)urak Sakarya K. İnanç S. Genca 8. îçöz 

( S* Sayısı : İfiİ} 



HÜKÜMETİN TBKLtFl 

Satın,alınan Aydın ve şuabatı demiryollarının 
teselli/in ve tasfiyesine ve işletme muamelâtına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2745 numaralı kanunla satın 
alman Aydrtı hattı ve şuabatı Demiryolları satın 
alma naukavelesindeki şartlara göre teslim ve 
tesellüm muamelesinin ifasına ve tasfiyesine ve 
bu hatibin işletme umuruna bilcümle hukuk ve 
vecaibiîe Nafıa vekilinin nezareti altında olmak 
üzere Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü memur edilmiştir. 

Aydın ve şuabatı demiryollarında mevcud 
talimat ve mukarrerat ve tarifeler 1 haziran 
1936 tarihine kadar aynen tatbik edilebilir, 
Devlet demiryolları umum müdürlüğü bu tarihe 
kadar işbu talimat ve mukarrerat ve tarifeleri 
Devlet demiryollarında tatbik edilenlere uygun 
bir şekilde tadil edecek ve ticarî muamelâtın 
icabına f göre Aydın demiryolu şirketince öte-
denberifteamülen tatbik edilegelmiş olan usul ve 
muamelâtı umum müdürlük aynen* tatbik ve ifa 
ya salâiüyettar olacaktır. 

MADDE 2 — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürlüğü hattın tesellümü 
tarihinden itibaren iki ay zarfında işbu hattın iş
letme teşkilâtına lâzım olan memurin ve müs
tahdemin kadrosunu tanzim ve Nafıa vekâletine 
tasdik ettirecektir. 

Bu kadronun tanzimine kadar mubayaa mu
kavelesi mucibince devralman memurin ve 
müstahdemin kadrosunu aynen muhafaza ede
bilir. Ittemurlardan tasfiyeleri icab edenlerin 
bu müddet zarfında muamelesi ikmal edilecek
tir. 

MA&DE 3 — Satm alman bu hatların 1936 
senesi mayıs gayesine kadar işletmesine taallûk 
eden âdi ve fevkalâde bütün masraflarile 
915 0001 (dokuz yüz on beş bin) liradan ibaret 
mubayaa taksiti umum müdürlüğün mümasili iş
lerde tafbik eylediği usullere göre yapılmak üze
re Devl0t demiryolları ve limanları işletme ida
resinin 1935 senesi bütçesinde ağılan (Hususî 
Aydın r hattı masrafı ) faslına konulan 
(2 5QO,ÜO0) iki milyon beş yüz bin lira tah
sisattan!. tesviye edilir. Aydın ve şuabatı 
demiryollarının varidatı sene nihayetinde Dev
let demiryolları ve limanlan İşletme umumî 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Satm alman Ay dm ve şuabatı demir yollarının 
tesellüm, ve tasfiyesine ve İşletme muamelâtına 

dair Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Olduğu gibi 

MADDE 2 — Olduğu gibi 

MADDE 3 — Olduğu gibi 

(S. Sayısı : 165) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1 — Hükümetin maddesi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin maddesi aynen 

MADDE 3 — Satın alman bu hatlarm İ ha
ziran 1935 ten itibaren 1935 malî yılı içinde ta
hakkuk edecek adi ve fevkalâde bütün masrafla-
rile ücretleri ve hattm mubayaa taksiti ve mu
kavelesi mucibince tediyesi icab eden paralar ve 
basılacak tahvillerin basım ve tesellümüne aid 
bütün resim ve masraflar Devlet demiryolları 
ve limanları işletme idaresinin 1935 bütçesinde 
açılacak (Aydın hattı umum masrafı) faslına ko
nulan 2 500 000 liralık tahsisattan ödenir. 

Bu tahsisattan yapılan masraflar malî yıl 
sonunda tekabül ettiği tahsisatı ile beraber ida
renin masraf bütçesinin mütenazır fasıl ve mad-

( S;. Sayısı: 165 
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idaresinin 1935 bütçesi mütenazırı fasıl ve mad
delerine irad ve masrafları da keza idarenin 
masraf bütçesinin mütenazırı fail ve maddele
rine masraf kaydolunur. Bunlarm yekûnu hu
susî fasıl yekûnuna tecavüz edemez. 

Şirketten devralınan mukaveleler© göre te
diyesi icabeden borçlar ve basılacak tahville
rin basım ve teslimine aid bütün resim ye mas
rafları da bu fasıldan verilir. 

MADDE 4 — Üçüncü maddede yazılı hatla
rın her türlü varidatı; 1935 senesi Devlet de
miryolları ve limanları İşletme bütçesinde açı
lan (Hususî Aydın hattı varidatı faslına) bir 
kalem olarak (2 500 000) lira tahmin edilmiş
tir. Şirketten devralman mukavelelerdeki 
matlubattan tahsil edilecek mebaliğ ile işlet
meye aid olarak tesellüm olunacak nakid bu fas
la ilâve olunur. 

MADDE 5 — Satın alma mukavelesinin 3 
ncü maddesi mucibince Devlet demiryolları 
İdaresine devrolunan terki hizmet ikramiye 
sandığı, teavün sandığı ve iaşe paraları istih
kakları nisbetinde memurlara tevzi edilerek 
bu hesablar tasfiye edilir. 

Yine bu madde mucibince Devlet demiryol
ları İdaresine geçecek olan memur ve müstah
demler, 1 haziran 1935 tarihinden itibaren Dev
let demiryolları memurlarının haiz oldukları 
hakları kazanırlar ve bunlardan müseccel olan
lar Devlet demiryollarının bir senelik müseccel 
memur ve müstahdemleri gibi memurin taK-
matnamesindeki sıhhî yardımlardan istifade 
ederler. 

MADDE 6 — Aydm hattı ile Afyon -- An
talya hattmm müşterek kısmı üzerinde yapıla
cak tesisat ve tadilât masrafları Nafıa vekâleti
nin demiryolları inşaat tesisatından tesviye olu
nur. 

MADDE 7 — Bu kanun 
muteberdir. 

tarihinden 

Na. E. 

MADDE 4 — Olduğu gibi 

MADDE 5 .— Olduğu gibi 

MADDE 6 — Olduğu gibi 

MADDE 7 — Bu kanun Aydın demiryolu
nun satın alma mukavelenamesinin tasdik mua
melesi ikmal olunarak tesellüm muamelesine 
başlandığı tarihten muteberdir. 

( a Sayısı t 165) 
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delerine naklolunur, 

MADDE 4 — Satm alman hatların 1 hazi
ran 1935 tarihinden itibaren 1935 malî yılında 
elde edilecek her türlü varidatı ile mukavelesi 
mucibince şirketten tahsil edilecek paralardan 
emanet mahiyetinde olmayanların topo 2 500 000 
lira tahmin edilmiştir. Bu varidat Devlet de
miryolları ve umanları işletme idaresinin 1935 
varidat bütçesinde açılacak (Aydın hattı vari
datı) faslına kaydedilir. Tahsil edilen varidat 
malî yıl sonunda varidat bütçesinin alâkadar 
tertiblerine naklolunur. 

MADDE 5 — Hükümetin maddesi aynen, 

MADDE 6 — Aydın hattı ye bu hat ile Af
yon > Antalya hattmm müşterek kısmı üzerin
de yapılacak tesisat ve tadilât masraf lan Na
fıa vekâletinin demiryolları inşaat tahsisatından 
tesviye olunur. 

MADDE 7 — Bu kanun Aydm demiryolla
rının satın alma mukavelesinin tasdik muame
lesi ikmal olunarak hattm tesellümüne başlan
dığı tarihten muteberdir. Bu tarih İcra Vekil
leri fleyetince tesbit ve ilân olunur. 

(S, Sayısı : 165 ) 
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MADDE 8 -
Maliye vekilleri 

Bş. V. 
/. İnönü 
Da. T-

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ab. özmen 
S. I, M. V. 

Dr, R. Saydam 

Hü. 

Bu kanunun icrasına Nafıa ve 
memurdur. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. I. V. 

Rana Tarhan 

19-V-1935 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F, Ağrah 
Ik. V. 

Celâl Bayar 
Zr. V. 

M. Eritmen 

Na. E. 

MADDE 8 — Olduğu gibi 

(S. Sayısı ; 165 ) 
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MADDE 8 — Hiîkâmettn haddesi >yaea 

«v;. , ,j4- t4mj»' ii 

(.'-S. Sayısı : 165 ) 





Siyasal̂  bibiler oJculasr 
Malîye ve Bütçe encümenterî ıttazbafcalarr f'İflîS) 

- T. C. 
Başvekâlet 2-IV-JÇJS 

KarMar Müdürlüğü 
Sayt:'6f!187 ' 

Büyük Millet mdisi Y i ö s ^ ^ 

Siyasal bilgiler okuksı hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve killer i Heyetince 
22*4-1935 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nrueîbeşile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
L inönü 

Teklifi icap ettiren sebepler 
Memleketimizde Devlet işlerine yüksek tahsil görmüş memur yetiştirmekte olan Mülkiye 

mektebine her yıl müsabaka yolile kırk talebe alınabilmekte ve bu kurumumuz yılda ancak 
otuz, otuzbeş mezun verebilmekte idi. 

Devlet kurumlarımızın pek çok işlerinin istendiği gibi verimli olabilmesi için Devlet kad
rosunda çaiışmakta olan memurlar arasında yüksek tahsil gürmüş unsurlan artırmak gereği 
karşısında Mülkiye mektebi teşkilâtının genişletilmesine ve kuvvetlendirilmesine lüzum görü
lerek bu maksatla hağh hanun taslağı tekijf edilmiştir. 

Projenin ilk maddesi Mülkiye nrçkte^^ göster- .. 
mektedir. İkinci madde ile mektebin en geniş taiet^fea#rosu ve talebelerinin her türlü mas
raflarının Devletçe temin edileceği ve alınacak tanenin dörtte üçünün Maliye bakanlığı em
rinde çalıştırmak üzere ayrılacağı tesbitolunmuştur. 

Dürdüncü madde, bu ökulada yetiştirilen taîe&etön Devlete kartı olan mükellefiyetlerini 
ve bunun ne yolda temin olunacağını göstermektedir. 

Beşinci maddede okula mezunlarının resmî mafeamJ&ra müracaat tarihinden itibaren 
nihayet altı ay içinde bir vazifeye tayin edilmezlerse hizmet mecburiyetlerinin sakıt olacağını 
tesbit etmektedir. 

Altıncı maddeye bağkeetveHerle de Siyasal bilgiler otoasımn idare ve okutma heyetle
rinin kadroları ve ınaaşlart, yüksek bir tahsil kurianunört ihtiyaçlarına uygun bir şeldlde, ve 
öteki yüksek mekteblerdeki maaş dereceleri esas tutularak düzeltilmektedir, 



Maiaüf encümeni mazbatası 

T. &. M. M. 
Maatif Encümeni 

Karw No. € 
Em No, 1/152 

ti - F-1935 

Yüksek Başkanlığa 

Siyasal bilgiler yüksek okülası hakkında o-
lub Başbakanlığın 28 nisan 1935 tarih ve 6/1186 
sayılı tezkeresile Kamutaya gönderilen ve kô -
misyonumuza verilen kanını taslağı Maliye ve 
Maarif bakanlarının katile konuşuldum 

Hükümet mazbatasında ileri sürülen sebep
ler komisyonumuzca da yerinde görülerek ka
nun taslağı esas bakımından onandıktan sonra 
maddeler üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Birinci madde kısaltılmış ve okulanın derecesi 
yüksek olduğuna göre adına yüksek sözü eklen
miştir. 

Okula, yatar ve" parasız ( Leylî ve meccani) 
olduğundan diğer buna benzer okulalarda oldu
ğu gibi talebenin yemeleri, içmeleri, elbiseleri, 
kitab ve defter ihtiyaçları tabiatile Devlet ta
rafından temin edilecektir. Bundan başka her 
parasız ve yatar okulada olduğu gibi talebeye 
pek zarurî masrafların karşılığı olmak üzere de 
ayda bir miktar para verilecektir. Bu para, ta-

amüllere bakılarak ayda beş liraya kadar verile
bilir. , 

Yatar ve parasız okulalarda talebenin yukarı
da sayılan ihtiyaçlarının temini tabiî olduğuna 
göre ikinci maddenin son fıkrası silinmiş ve bi
rinci frkraya yatar ve parasız ( Leylî, meccani) 
kaydmin konulması kâfi görülmüştür. 

Talebeden taahhüd kâğıdından başkaca bîr 
de kefalet kâğıdı alınması değerli bir kısım lise 
mezunlarının o kulaya girebilmeleri imkânlarını 
azaltacak bîr engel olarak görüldüğü için kefil 
aramak kaydı kaldırılmış fakat okulada okuyan 
veya mezun olan talebenin mecburî hizmetlerini 
yapmalarının temini için diğer bazı kanunları
mızdaki hükümlere benzer olmak üzere yeni ba
zı hükümler katılmıştır, 

Kanunun konuşulması sırasında Öğretmenler 
kadrosunun her sınıfta yüz kırkar talebe ola
cağına göre tanzim edildiği anlaşılmıştır. Mül
kiyenin sınıf mevcudiarı pek az istisnasile kırkı 
aşmamış olup mezunlarının keyfiyet bakımından 
iyi oluşunun bir sebebi de bu olduğuna bakıla
rak yüz kırkar kişilik sınıfların ikiye bölünme
si komisyonumuzca münasib görülmüş ve bu gö
rüş Kültür bakanınca da yerinde bulunarak öğ
retmenler kadrosuna iki öğretmen ilâve edil
miştir. Bu artış ile birinci ve ikinci sınıfların 
yetmişer talebe ile idaresinin mümkün olacağını 
Kültür bakanlığı da kabul etmiştir. 

(60) lira ücretle maksada yeter bir kütüpha
ne memurunun bulunması güç olduğundan (D) 
t'edvelindeki kütüphane memurunun aylığı (100) 
liraya çıkarılmıştır. 

Bu cedveldeki (500) liralık okutanın siyasal 
bilgiler yüksek okulası dersleri arasına konula
cak «Üı-banizm» dersi okutanı için olduğu an
laşılmış ve kabul edilmiştir. 

Taslak, Yüksek Kamutayın tasvibine sunul
muştur. 

Maarif En. Reisi 
Nafi Atuf Kansu 

Kâtip 
Hami Ülküm e n 

Aza 

M. M. 

Aza 
Aka Gündüz 

Aza 
İsmail Hakkı 

Aza Aza Aza 
T. Onay H. Aksoy Şevket Dağ 

Aza Aza 
Kâzım Duru Selim Sırrı Tartan 

Aza Aza 
Halil Nihad Boztepe Seniha Hutaî 
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Maliye encümeni mazbatası 

Maliye encümeni 
Karar. No 39 

Esas No. î/152 

13 - V - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Siyasal bilgiler yüksek okulası hakkında Baş
bakanlığın 28 - IV - 1935 tarih ve 6/1187 sa
yılı tezkeresile Büyük Meclise sunulan ve Maarif 
encümenince müzakereden sonra encümenimize 
havale olunan kanun lâyihası Maliye bakanı bu
lunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye bakanlığı kadrosunu keyfiyetçe yük
seltmek yolunda alman kararı encümenimiz tak
dirle karşılamış ve lâyihayı esas itibarile kabul 
etmiştir. 

Lâyihadaki esasa göre masrafları Devletçe ve
rilerek tahsil edecek talebenin Devlet işlerinde 
çalışmasını temin etmek -düşüncesile Maarif en
cümenince genişletilen dördüncü madde hüküm
leri encümenimizce ekseriyet kararile tadil edil
miştir. Bu tadilde tahsil yapan talebenin ağır 

kayidter altında bırakılmakla rağbetin şimdiden 
azalacağı düşünülmüştür, 

Lâyihanın birinci maddesinde okulanın Anka-
raya naklolunmuş olduğu ifade edilmişse de Ma
liye bakanının izahlarına göre bir ders senesi da
ha îstartbulda kalması ieab ettiği anlaşılmış ye 
bunu temin etmek üzere bir'muvâkkat madde ek
lenmiştir. ^ 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye B; Beisi M, M. 
' GHlmüşâne İsparta 
H.F. Ataç KamâlÜnal 

Bursa Çankırı 
Dr. (jfcâib Kahraman S. Çölgeçen 

îzmir Manisa 
R. Dursun T ahir Hitit 

Kâtib 
Aydın 
Adnan 

Diyarbekir 
Zülfü Tiğrel 

İstanbul 
Y. Yazım 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Bütçe encümeni 
MmMa No. 96 
Esas No, 1/162 

5. VI-1935 

Yüksek Reisliğe 

Siyasal bilgiler okulu hakkında Başbakanlığın 
28 - IV - 1835 târih ve 6/1187 sayılı tezkeresile 
Yüksek Kamutaya sunulan kanun lâyihası Kültür 
ve Mnans komisyonlarının mazbataları ile birlik
te komisyonumuza verilmiş olmakla Pinans ve 
Kültür bakanları hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu. 

Kanunlâyihasının hazırlanmasını ieab ettiren 
sebebler hakkında Bakanların verdikleri izahatı 
ve Hükümetin esbabı mucibes-inde serdolunan dü
şünceyi yerinde bulan komisyonumuz lâyihayi 
esas itibarile muvafık bulmuş ve bazı maddelerde 
aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılmasına ka
rar vermiştir. 

1) 2750 sayılı -kanunla- siyasal bilgiler okulu
nun Ankarada yapılmasına mezuniyet verilmişve 

inşaatın hitamında okulun Ankaraya nakli tabiî 
bulunmuş olduğundan birinci maddede yalnız: 
Mülkiye mektebinin adını değiştiren hüküm br-
rakdmıştır. 

2) Okulda bulunacak parasız yatılı talebenin 
azamî miktarı 420 olarak tesbit edilmiş bulundu
ğuna göre her yıl alınacak talebe miktarının 140 
sayısı ile takyid edilmesine. mahal olmayıb sınıf
larda bulunacak talebenin yekûnu 240 i aşma
mak şartile her yıl ieab ve ihtiyaca göre alınacak 
talebe miktarının alâkadar bakanlık tarafından 
tayin edilmesi maksada daha uygun görülmüş ve 
ikinci madde bu esasa göre değiştirilmiştir. 

3) Siyasal bilgiler okulunda tâîiMİihi bitiren
lerden taahhüdünü yerine getirmeyenler hakkın
da gerek. Kültür ye. gerek Fnans> komisyonlarının 
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âordüncft maddelerinde derpiş edilen müeyyede 
ve bilhassa bunlarm borçlarını vermedikçe Dev
let dairelerinde, hususî ve mülhak bütçeli ida
relerde galıştırılmıyacağma dair olan hüküm çok 
ağır bulunmuş ve bu müeyyedenin tahsil müd-
detince 'kendilerine sarfedilen paranm % 50 
fazlasile- ve tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil edileceği yolunda tadili münasib görül
müştür. t 

4) Layihanın ikinci maddesinde mikdarı tes-
bit edilen parasrz yatık talebeden başka lise me
zunlarından okula niharî talebede alinması ve 
bunların,. parasız yatılı talebelerin tabi tutul
dukları şart ve kayitlere tâbi tutulmamaları 
muvafık .̂ görülmüş ve kanuna bu maksadla bir 
madde ejklenmiştir. 

Okulun Istan bulda bulunduğu müddetçe kad
rolara taallûk eden maddelerin mevkii meriye
te konmasına mahal görülmediği ve yalnız bu 
müddet sarfında şube açmak veya ders progra
mında değişiklik yapılmak zarureti hâsıl olduğu 
takdirde; artacak dersleri okutacaklara saat he-

; HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Siyasal fiügiUr okulası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet işleri iğin yüksek tah
sil görmüş memur yetiştirmek üzere -kurulmuş 
olan mülkiye mektebinin adı (Siyasal bilgiler o-
kulası) aa çevrilmiş ve okula Ankaraya naklo
lunmuşlar. ^: 

MADDE 2 — Siyasal bilgiler okulasınm ta-
lebe kadfosu her yıl ilk smıfa almacak talebe sa
yısı yüz tarla geçmemek üzere dörd yüz yirmi 
olarak tesbit olunmuştur. Okulaya lise mezun
ları müsabaka imtihanile, alınır. Her yıl imti
hanı kapananlardan imtihan derece sırasile 
her derecede bulunanların en az ddrdde üçü 
ileride flİ&liye bakanlığı emrinde çalışmak üze
re ayrıltr. Siyasal bilgiler okulası talebesinin 
yedirilmeleri, yatırılmaları, kitab, defter ve 
başka d>rs levazımı ile fakir olanlanam giy
dirilmesi!. için lâzım gelen her türlü masraflar. 
Devletçe verilir. 

MADDE 3 — Yüz yirmiden fazla alınacak 
talebenin; tahsil masrafı her sene Maliye bütçe-

(9 . Say 

sabile bir ücret verilmesi ve bu ücretlerle aynı 
seheble müstahdem adedi artırıldığı takdirde 
bunlara verilecek ücret miktarlarının îcra Ve
killeri Heyetince tesbit edilmesi komisyonumuz
ca muvafık görüldüğilnden lâyihaya bu maksad-
ları temin edecek hükümler konulmuştur. 

Hükümetin 5 ve 7^nci maddeleri ile Kültür 
komisyonunun 6 neı inâddesi aynen kabul edil
miştir. 

Müstacelen müzakere edilmek -dileğ-ile Umu
mî Heyetin tasvibine konmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunuldu. 

Reis ' Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan M. Unsal Sırrı Day 
Kâtib 

İstanbul Balıkesir Çorum 
F. öymen S.ıÂdakan M. Caniekin 

Diyarbekir izmir Manisa 
R.Bekii K;înmıç Türkoğlu 

Muş : Sivas Yozgad 
Ş. Çiloğlu Renizi Çiner S. t göz 

MAARİF ENCÜMENİNİN BEĞİŞTİRİŞİ 

Siyasal bilgiler okulası hakkında kamun taslağı 

MADDE 1 — Mülkiye mektebi (Siyasal bil
giler yüksek okulası) adile Ankaraya naklolun- £ 
muştur. 

MADDE 2 —Siyasal bilgiler yüksek ökulasmm 
talebe kadrosu her yıl ilk sınıfa almacak talebe 
sayısı yüz kırkı geçmemek ve hepsi de yatar ve 
parasız olmak üzere v yüz yirmidir. 

Okulaya lise mezunları müsabaka imtihanile 
almır. Her yıl imtihanı kazananlardan imtihan 
derece sırasile her derecede bulunanların en az 
dördde üçü ileride Maliye bakanlığı emrinde 
çalışmak üzere ayrılır. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Siyasal bilgiler okulası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif encümeninin değiştir
diği aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Maarif encümeninin değiştir
diği aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3 — Maarif encümeninin değiştir-
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Siyasal bilgiler okulu hakkında kanun lâyihası 

MADDE İ — Mülkîye mektebinin adı (Siya
sal bilgiler okulu) na çevrilmiştir. 

MADDE 2 — Siyasal bilgiler okulunun pa
rasız yatılı talebe kadrosu 420 yi geçemez. Her 
yıl ilk sınıfa alınacak talebe sayısı Kültür ba
kanlığınca tayin olunur. 

Okula girmek için Lise mezunu olmak ve 
müsabakada kazanmak şarttır. Her yıl alına
cak parasız yatılı talebenin dörtte üçü münha
sıran Finans bakanlığı hizmetinde çalışmak üze
re ayrılır. 

MADDE 3 — 120 den fazla talebenin yatı, 
yemek ve sair masrafları karşılığı her yd Fi-
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sine konulacak tahsisattan Maarir bütçesinde 
bu okula için açılacak fasla naklolunur. 

MADDE 4 — Siyasal bilgiler okulasmda 
tahsilini bitiren talebeden Maliye kısmına ay
rılanlar, Maliye bakanlığı emrinde, diğerleri 
Hükümetçe kendilerine gösterilen yerlerde 
ve işlerde bu mektebde geçirdiği müddetin iki 
misli çalışmağa mecburdurlar. Talebeler oku-
laya alınırken bu maksadı temin edecek şekil
de birer taahhüd kâğıdı verir ve kefil gösterirler. 
Bu mecburiyeti yapmryanlar veya bir kîsmmı 
yaptıkdan sonra işten ayrılanlar tahsilde bu
lundukları müddete aid masraflardan hisse
lerine düşeni % 50 fazlası ve asimin' faizile 
birlikte ödemeğe mecburdurlar. Yalnız bir 
müddet, çalıştıktan sonra ayrılanların hizmet
leri müddetine düşen miktar borçlarına mah-
sub edilir. 

MADDE 5 — Siyasal bilgiler okulu mezun
ları resmî makamlara müracaat tarihinden 
itibaren nihayet altı ay içinde bir vazifeye ta
yin edilmezlerse hizmet mecburyietleri sakıt 
olur. 

MADDE 6 — Siyasal bilgiler okulası idare 
memurları kadrosu bu kanuna bağlı (A) cet
velinde ve okutma heyeti kadrosu (35) cetve
linde gösterilmiştir, istanbul Üniversitesi pro
fesörleri hakkındaki hüküm ve muameleler 
aynen bunlar hakkında tatbik olunur. 

MADDE 7 — 1452 sayılı kanunun % nei mad
desine bağlı (2) sayılı kadro cetvelinin Maarif 
vekâleti kısmından mülkiye mektebine aid kad-

(S, Say 

Mf.E. 

MADDE 4 — Siyasal bilgiler yüksek okula
smda tahsilini bitiren talebeden maliye kıs
mına ayrdanlar bu bakanlık emrinde, diğerleri 
Hükümetçe kendilerine gösterilen yerlerde ve 
işlerde bu mektepte geçirdiği müddetin iki mis
li çalışmağa mecburdurlar. Bu mükellefiyeti 
yapmayanlara tahsil masrafı % 50 fazlasile borç 
tahakkuk ettirilir ve Devlet vergileri tahsili 
hakkındaki hükümlere göre tahsil olunur. 

Bu gibileri, Devlet dairelerile hususî müesse
selerin hiç biri, kullanamazlar. Resmen yapıla
cak ihtara karşı kullanan hususî müesseseler yu
karıdaki fıkradaki borcu üzerlerine almış sayı
larak tahsili emval kanununa göre tahsil olunur. 

Mecburî hizmetlerinin bir kısmını yapmayan
lardan bu müddete karşı gelecek tazminat he-
sab edilerek alınır. 

Gerek okulada, gerek memuriyetinde inzibatî 
sebeblerle kovulanlardan yukarıdaki esaslara 
göre hesablanacak tazminat alınır. Talebeden 
okulaya girerken bütün bu hükümlere de boyun 
eğeceği hakkında bir taahhüd kâğıdı alınır. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 
kabul edilmiştir, 

MADDE 6 — Okulun idare işyarları kadrosu 
bu kanuna bağlı (A) cetvelinde ve okutma kad
rosu (B) cetvelinde gösterilmiştir. (B) cetvelin
deki aylıklar karşılığında tutarı ücret verilmek 
üzere Maarif bakanlığı öğretmen kullanabilir. 

İstanbul Üniversitesi okutma heyeti hakkın
daki hükümler bu okulun okutma heyeti hak
kında da tatbik edilir. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 
kabul edilmiştir, 

• • 
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Mal. E. 

MADDE 4 — Siyasal bilgiler yüksek okula-
smda tahsilini bitiren talebeden maliye kısmı
na ayrılanlar bu Bakanlık emrinde, diğerleri 
Hükümetçe kendilerine gösterilen yerlerde ve 
işlerde, bu mektebde geçirdiği müddetin iki mis
li çalışmağa mecburdurlar. - Bu mükellefiyeti 
yapmayanlardan tahsil masrafı tamamen ve de
faten tahsil olunur. Bu masrafı vermeyenler; 
Devlet dairelerile hususî ve mülhak bütçeli ida-
lerde ve sermayesinin hepsi veya bir kısmı Dev
lete aid müesseselerde çalıştırılmazlar. Bu daire 
ve müesseselerin dışmda kalan hususî teşekkül
ler istihdam edecekleri bu kabil memurların tah
sil masrafını Devlete ödemeğe borçludurlar. An
cak Maliye bakanlığınca yapılacak resmî ihtar 
üzerine alâka kesilirse borç yine okulada tahsil 
yapana rücu eder. 

Mecburî hizmetlerin bir kısmını yapmayan
lardan, bu müddete karşı gelecek masraf hesab 
edilerek almrr. 

Gerek okulada ve gerek memuriyetinde in
zibatî sebeblerle kovulanlardan tahsil masrafı 
yukarıdaki esaslara ve hizmet müddetlerine gö
re tahsil edilir. 

Talebeden okulaya girerken bu hükümlere 
riayet edeceği hakkmda bir taahhüd kâğıdı 
alınır. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi olduğu gi
bi kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Maarif encümeninin değişti-
rişi aynen. 

, MADDE 7 — Hükümetin teklifi olduğu gi
bi kabul edilmiştir. 

B. E. 

nans bakanlığı bütçesine konulacak tahsisat
tan Kültür bakanlığı bütçesinde bu okul için 
mevcud tertiblere naklolunur. 

MADDE 4 — Okula alman parasız yatılı 
talebeden tahsilini bitirenlerin Pinans bakanlı
ğına ayrılan kısmı Finans bakanlığı emrinde ve 
diğerleri Hükümetçe kendilerine gösterilen yer
lerde ve işlerde, bu okulda geçirdikleri müdde
tin iki misli çalışmakla mükelleftirler. 

Bu mükellefiyeti yapmayanlardan tahsil 
masrafı, yüzde elli fazlasile ve tahsili emval 
kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Mecburî hizmetlerin bir kısmını isteğile 
yapmayanlardan yapmadıkları müddete düşen 
tahsil masrafı ve okuldan veya işyarlıktan in
zibatî sebeblerle kovulanların dahi tahsil mas
rafları yukarıdaki esaslara göre alınır. 

Talebeden okula girerken bu hükümlere ri
ayet edeceği hakkında bir taahhüd kâğıdı almrr. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 6 -—Kültür komisyonunun madde
si aynen; 

MADDE 7 —- Hükümetin maddesi aynen. 
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ro kaldırılmıştır. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden başlar. 

MADDE 9 — Bu kanunun buyuruklannı 
yapmağa îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

22-4-1935 
Bş.V. 

/ . İnönü 
Da> V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ab. özmen A. Çetinkaya 

& I. M. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağrali 

îk. V. 
. C. Bay ar 
Ö.Î.V. 

Dr. B. Saydam 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Bana Tarkan 

M. E. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 
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&ŞVAKKAT MADDE ~ Siyasal bilgiler 
yüksek okulasmm îstanbuldan Ankaraya taşın
ması zamanı Hükümetçe tayin edilir. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi olduğu gi
bi kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi olduğu gi
bi kabul edilmiştir. 

B.E. 

MADDE 8 — Lise mezunlarından yukarıda
ki kayid ve şartlara tâbi olmaksızın okula ne-
harî talebe kabul olunabilir. 

MUVAKKAT MADDE — Siyasal bilgiler 
okulunun Ankaraya nakline kadar; alınacak 
fazla talebe için şube açılmak veya ders pro
gramında değişiklik yapılmak sebebile artacak 
dersleri okutacaklara saat hesabile ücret yerilir. 

Bu ücretlerle yine ayni sebeble müstahdemler 
adedinin arttırılması halinde bunlarm ücretle
ri İcra Vekilleri Heyetince tesbit - olunarak 3 
ncü maddede yazılı tahsisattan tediye olunur. 

MADDE 9 — Bu kanunun 6 ve 7 nci mad
deleri okulun Ankaraya nakli tarihinden ve 
diğer hükümleri işbu kanunun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 10 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay. 
nen. 
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Hükümetin teklifine bağh (A) işaretli çizelge 

Derece Memuriyet Sayı Maaş 

8 Muavin 1 45 
10 Muhasib ve kâtib . 1 35 
11 Dahiliye memuru ve mutemerî 1 30 
12 Ambar ve deppoy memuru 1 25 
12 Hastane mamuru 1 25 

Hükümetin tekMfi/nebağlı (B) işaretli çizelge 

Derece > 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 öğretme» 
7 » 

Memuriyet Sayı 

1 
2 
2 
3 
4 

12 

Mafiş 

125 
100 
90 
80 
to 
55 

Maarif encümeninin değiştirişine bağh (B) 
işaretli çizelge 

Berece Memuriyet 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 
6 öğretmen 
7 » 
8 » 

Sayı Maa$ 

1 125 
2 100 
2 90 
3 80 
4 70 

12 55 
2 45 

>>•*-<< 

( S . Say mi..: .İCîâ î> 
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