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1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Mazbatalar 
1. — istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 

Ordudaki fazla hayvanatın istilâ görmüş 
ve Yunan tahribatına mâruz kalmış müs
tahsil köylülere mukassatan tevzii hakkında 
kanun teklifinin (2/59) esasen temin edil
miş bulunduğu cihetle yeniden kanunu 
mahsus tanzimine mahal görülmediğine ve 
ancak vesaiti nakliyeye ait mazbataların 
da tekâlifi milliye mazbataları misillû na
kit makamında kabulüne dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 427:428 

2. — Niğde Mebusu Galip Beyin; Jan
darmanın tensik ve ıslahı hakkında kanun 
teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/174) 428 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; 
Lağıv ve teşkilâtı hazariye dolayısiyle 
açıkta kalan erkân, ümera, zâbitan ve 
mensubini askeriyeye tam maaş ve tahsi
sat itası hakkındaki teklifi kanunisi (2/180) 
ve izmit Mebusu Mustafa Beyin; Teşki
lâtı hazariye dolayısiyle açığa çıkarılacak 

Sayfa 
erkân, ümera, zâbitan ve mensubini aske
riyeye, 1339 senesi nihayetine kadar me
zun aıddiyle tam tahsisat itası hakkındaki 
teklifi kanunisiyle (2/172) tevhiden müza
kere edilmek üzere şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 428 

4. — Mardin Mebusu Yakup Kadri 
Beyle rüfekasının; Elcezire istiklâl Mah
kemesince mahkûm Mardinli Kasım Çele
bi ile Jandarma Abdülhalim'in bakıyei 
müddeti cezaiyelerinin affı hakkında ka
nun teklifi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası (2/165) 428 

5. — Mekâtibi askeriye talebesi maaşa-
tına ve ihtiyat zabit namzetlerine verile
cek tahsisata, dair kanun lâyihası (1/230) 
ve Muvazene Maliye Encümeni mazbatası 428 

6. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin; imar ve iskân Vekâleti teşkili hak
kındaki kanun teklifi (2/4) ve imar ve is
kân Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hakkın
da kanun lâyihası (1/224) ve Mübadelei 
ahali ve emval masarifatı umumiyesine ait 
tahsisat hakkında kanun lâyihası (1/225) 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatam 428 



Sayfa 
Kararnameler 

\. — Mülga Meclisi Mebusandan celb-
edilen kararnameler 428 

Tezkereler 
1. — idama mahkûm Erzurum'un Hı 

zır karyesinden Hasanoğlu Hüseyin hak
kındaki hükmün tasdikma dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi (3/148) 428 

Takrirler 
1. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin; 

Hereke Fabrikasının ıslahına dair Maliye 
Vekâletinden temenniyi mutazammm tak
riri (4/52) 429 

2. — İzmit Mebusu İbrahim Süreyya 
Beyin; Hendek kazasında Ziraat Bankası 
küşadı temenniyatına dair takriri (4/51) 429 

3. — Gazianteib Mebusu Ali Cenanı 
Bey ve rüfekasının; Evkaf Avans Ka
nununun müstacelen müzakeresine dair 
takriri 429:430 

4. — Dersim Mebusu Fecridun Fikri 
Beyin, barosu olan yerlerde baroda 
mulkayyet olmıyanlarm mahakime ademi-
kabülıü hakkında takriri (4/53) 430 

5. — Siird Mebusu Halil Hulki Efen
di ve rüfekasınm Düyarbekir - Muş ve 
Erzurum - Hınıs yollarının inşasına dair 
takriri (4/51 mükerrer) 430 

6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin; Kanunu Esaside geçen (İhti
lâl) tabirinin tesbiti hakkında takriri 
(4/53) mükerrer) 453:455 

3. — Sualler 430 
l. — Erzurum Mebusu Rüşıdü Paşa

nın; Kars, Erzurum, Trabzon yolları 
üzerindeki metrülk makinalara dair Nafıa 
Vekâletinden sual takriri (6/12) 430:432 

Sayfa 
4. — Muhtelif evrak 455 
1. — Sivas Darüleytamı talibatmın 

Meclise gönderdikleri halı hakkında vi
lâyetin tezkeresi 455 

5. — Müzakere edilen maddeler 433 
1. — Evkaf Hidematı umumiyesi için 

bir milyon lira avans itası hakkında ka
nun lâyihası (1/163) ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 433:438,473 

2. — Asayişin muh'tel bir şekil aldı
ğı Aydın, Ödemiş, Denizli, Burdur, Di
nar, Çivril, Sandıkltı, Eğridir ve Ulu
borlu'da idarei örfiye ilân edÜldiğiiüe 
dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi ve Da
hiliye Encümeni mazbatası 438:455 

3. — tzmit Mebusu Mustafa Beyin, 
Teşkilâtı nazariye dolayısiyle açığa çı
karılacak erkân, ümera, zâbitan ve 
mensubini askeriyeye; 1339 senesi niha
yetine kadar mezun addiyle tam tahsi
sat itası hakkında kanun teklifi (2/173), 
İstanbul. Mebusu Ali Rıza Beyin; lağıv 
ve teşkilâtı hazariye dolayısiyle açıkta 
kalan ertkân, ümera, zâbitan ve mensu
bini askeriyeye tam maaş ve tahsisat 
itası hakkındaki kanun teklifi ile 
(2/180) Eskişehir Mebusu Arif Beyin, 
hazerî teşkilât dolayısiyle açıkta kalan 
ümera ve zâbitana bir mahalle tâyinleri
ne kadar veya tekaütlüğüne değin tam 
maaş ve tahsisat itasına dair kanun tek
lifi (2/179) ve Muvaz'enei Maliye En
cümeni mazbatası. 456:459 

4. — Men'i şekavet kanun lâyihası ile 
(1/5) Yozgad (Bozok) Mebusu Süley
man Sırrı Beyin, imhayı şekavet hak
kında kanun teklifi (2/51) ve Dahiliye, 
Adliye encümenleri mazbataları. 459:472 



B İ R Î N C I C E L S E 
Bed'i müzekarat; saat : 2,05 

REÎS — Birinci Reisvekili Sabri Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karabisan Sahib), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 
lâsası okunacak : 

Zaptı sabık hu-

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
riyasetinde biliçtima zaptı sabık hulâsası kıra
at ve aynen kabul edildi. Evrakı varide aidol-
dukları encümenlere bilhavale Ziraat Bankası 
meclisi idaresine intiha'bedilen iki âza hakkın
da Divanı Riyaset kararı ledelmüzakere kabul 
edildi. Badehu Avans Kanun lâyihasının bakı-
yei müzukeratma geçilerek beşinci madde en
cümenin tadili veçhile ve altıncı madde aynen 
kabul edildi. Yedinci madde üzerinde bir müd
det müzakere cereyan ettikten sonra teneffüs 
için celse tatil edildi. 

îkinci Celse 

Ali Fuad Paşa Hazretlerinin riyasetinde kü-
şadedilerek Avans Kanun lâyihasının yedinci 
maddesinin müzakeresi kâfi görülüp Karesi Me
busu Süreyya Beyin takriri veçhile tadilen ve 
sekizinci ve dokuzuncu maddeler aynen kabul 
edildi. Ve kanunun heyeti umumiyesi tâyini esa
miyle reye vaz'olunnarak 156 rey ile kabul edil
diği Makamı Riyasetten bittebliğ salı günü iç
tima etmek üzere Celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Saruhan Karahisarı Sahib 

Sabri Ruşen Eşref 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragıb 

REÎS — Efendim. Zaptı sabık hulâsası hak
kında mütalâa dermeyan etmek isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık kabul edil
miştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

REtS — Evrakı varideye geçiyoruz. 

Mazbatalar 
1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, or

dudaki fazla hayvanatın istilâ görmüş ve Yu
nan tahribatına mâruz kalmış köylülere mu-
kassatan tevzii hakkında (2/59) teklifi kanuni
sinin esasen temin edilmiş bulunduğu cihetle 
yeniden kanunu mahsus tanzimine mahal görül
mediğine ve ancak vesaiti nakliyeye ait mazba
taların da tekâlifi milliye mazbataları misillû 
nakit makamında kabulüne dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
ALÎ RIZA B. (îstanbul) — Efendim. Müsaa

de buyurur musunuz? Usul hakkında arz ede
ceğim. Bu doğrudan doğruya ret mahiyetiin-
dedir, ret mahiyetinde bulunan mazbata ruz
nameye ithal edilmez, bir kere okunur, bende
niz de fikrimi söylerim. Netice Heyeti Umumi-
yenin kanaatine kalır. 

REÎS — Efendim bir kere ruznameye alı
rız, badehu sıra ile müzakere ederiz. Zira red
di mutazammın değildir. Çünkü kendileri de 
ayrıca bir teklifle ruznameye v az'ol un m asını 
teklif ediyorlar. 

ALÎ RIZA B. (îstanbul) — Efendim mesele 
ordudaki hayvanat hakkındadır. Bu, şimdi 
ruznameye geçecek, iki üç ay sonra ancak mü
zakeresine sıra gelecektir. Benim noktai naza
rım, çiftçinin faydasınadır. Her halde bir kere 
okunmalı, bendeniz de bu hususta mütalıamı 
söylemeliyim, mesele çok mühim ve müstacel
dir. 

REÎS — Muvazene» Maliye Encümeni esa
sen bir mazbata tanzim etmiş ve müzakeresinin 
icrası içim ruznameye alınmasını teklif etmiş-
tir. Halbuki Beyefendinin mafcsaldi; bu takrir 
hakkındıa müzakere açılmasıdır. Bu, zannederdim 
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ruznamıeye alınmaiklıa mıaksat temin edilmiş ol-
ınıaz. 

ALÎ RIZA B. '(.İstanbul) — Mü&ade buyu
runuz efendim! Teklifi kanuni hakkında encü
menim kararı ret malhî netâınıdödıir, ret mahiye
tinde olduğu ıtakdirdje bunun sureti katiyede 
•okunması teamül iktizasındandır ve behıemahaîl 
okunması iıcaıbeder. 

REÎS — Bfendiim! Esasen .aynı maksadı te
min içim 'bit teklifte bulunuyorlar, tamajmen 
reddi mutazıamlmın değildir. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Efemdiım bende
nizin teklifim, zatıâlinıizi tatmin ıötmi|yoTisa rıe-
yıe koyunuz. ıBeninı teklifim çiftçimin nefftne-
dir, mütalâatımı söylemek mecburiyetindeyim. 

REtS — Efendim Muvazenei Maliye Enıcü-
memi mazbatası müzakereye vaz'edildiğıi vakit 
esasen mesele teşrih olunacaktır. Aynıca şimdi 
bunun müzakeresine lüzum yoktur. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Hayır efendini, 
bunun bulgun ruznaımeye laiıınmaısı birçok zama
nın geçmesini mucibıolaiöalktır. Halbuki bu çift
çinin zaraırmadır. Meclisi Âlinin nazarı di.ktoa-
tkue arz ediyorum. 

REÎS — Huzmameye laldık efendim. 
RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey bu me

sele için bir kelime söiylemefeMığıiıme müsaade 
ediniz. 

RElS —• Ruznamıeye aldık.. 
RAGIB B. (Kütahya) — Ruznameye alın

dığına nazaran bulgun müstacel ruznamıeye alın
masını reye koyunuz! Efendim bu hayvanlar 
her gvan. satılıyor. 

ALI RIZA B. (îstanbuli) — Efendim 'hiç 
olmazsa müstaceliyetle müzıakeresikıi reye ko
yunuz ! 

RElS — Efendim! A l Rıza Bey, ruanameyıe 
kabul ettiğiniz bu mazbatanın müstaceliyetini 
teklif ediyorlıaır. Müstaceliyetini ;kabul buyunan-
lar lütfen el kalichrısın, Ikalbul edilmeımişîtiiır. 

2. — Niğde Mebusu Galib Beyin jandarma
nın tensik ve ıslahı hakkında (2/174) numaralı 
teklifi kanunisi şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası (Dahüiye Encüme
nine) 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin lağıv 
ve teşkilâtı hazariye dolayısiyle açıkta kalan er
kân, ümera, zabıtan ve mensubini askeriyeye 
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tam maaş ve tahsisat itası hakkındaki (2/180) 
teklifi kanunisinin İzmit Mebusu Mustafa Beyin 
teşkilâtı hazariye dolayısiyle açığa çıkarılacak 
erkân, ümera, zabıtan ve mensubini askeriyeye 
1339 senesi nihayetine kadar mezun addi ile tam 
tahsisat itası hakkında teklifi kanunisiyle (2/172) 
tevhiden müzakere edilmek üzere, şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbata
sı (Muvazenei Maliye Encümenine) 

4. — Mardin Mebusu Yakup Kadri Bey ve rü-
fekasınm Elcezire İstiklâl Mahkemesince mahkûm 
Mardinli Kasım Çelebi ile Jandarma Abdülha-
lim'in affı hakkında teklifi kanunisinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası (2/165) (Adliye Encümenine) 

5. — Mekâtibi askeriye talebesi maaşatına ve 
ihtiyat zabit namzetlerine verilecek tahsisata dair 
lâyihai kanuniye (1/230) ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

NECATI B. (izmir) — Efendim! Bunun 
müstacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

REtS — Zaten bir takrir de vardır. 

6. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin İmar ve İskân Vekâleti teşkili hakkındaki 
(2/4) teklifle, İmar ve İskân Müdiriyeti Fmumi-
yesi teşkili hakkındaki (1/224) lâyihai kanuniye 
ve mübadeli ahali ve emval masarif atı umumiye-
sine ait muhasebat hakkındaki lâyiha (1/224) ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

Kararnameler 
1. — Mülga MecUsi Mebusanda celbedilen ka

rarnameler 
RElS — Mülga Meclisi Mebusandan bu kere 

de elli tane kararname gelmiştir. Bunları aid-
oldukları encümenlere havale ediyorum. 

FERİDUN PlKRl B. (Dersim) — Kanunu 
Esasi Encümenin de bir mazbatası vardır. Dâ
hil midir, hariç midir? 

REtS — Dâhildir. Efendim. Tezkereleri 
okuyoruz : 

Tezkereler 
1. — İdama mahkûm Erzurum'un Hızır 

karyesinden Hasanoğlu Hüseyin hakkındaki 
hükmün tasdikine dair Adliye Vekâleti tezke
resi (3/149) (Adliye Encümenine) 
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Takrirler 

1. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin Her eke 
fabrikasının ıslahına dair Maliye Vekâletin
den temenniyi mutazammın takriri (4/52) (7c-
ra Vekilleri Heyeti Riyasetine) 

2. — İzmit Mebusu İbrahim Süreyya Be
yin Hendek kazasında Ziraat Bankası küşadı 
temenniyatına dair takriri (4/51) (İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetine) 

3. — Oaziaıüeb Mebusu Ali Cenanı Bey ve 
rüfekasının Evkaf Avans Kanununun müsta
celen müzakeresine dair temenni takriri. 

REİS — Okuyoruz : 

Riyaseti Ceüieye 
Evkaf' Avans Kanununun Maliye Avans 

Kanunu takiben müstacelen müzakere edilme
sini teklif ederiz. 

Gazianteb Trabzon Mebusu 
Ali Cenan i Nebi Zade Hamdi 

Konya 
Refik 

ALt KIZA B. (İstanbul) — Müsaade 
buyurunuz efendim; Meclisi Âli Avans Kanu
nunu mütaakıp Açıkta bulunan zâbitan hak
kındaki Kanunun tereihan müzakeresini tahtı 
karara almıştı. Binaenaleyh o kanundan son
ra bunun müzakeresi icabeder. 

MUSTAFA B. - (Tokad) '—. En mühimmi 
Men'i Şekavet Kanunudur. 

ALÎ FETHÎ B. (istanbul) — Efendim; 
ruznamemizde şimdi idarei örfiye ilânına 
dair olan mazbata ile îzalei Şekavet Kanunu
nun müzakeresi vardır. Bundan sonra Ev
kaf Vekâletinin Avans Kanunu ile açığa çı
kan zâbitana maaş tahsisi meselesi mevzuu-
bahsoluyorsa da ehemmiyet itibariyle şimdi 
Riyasette okunmuş olan mübadele îmar ve 
İskân Vekâleti veya Müdüriyeti Umumiyesi 
teşkiline dair olan lâyihanın biran evvel mü
zakeresi lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — En mü-
himrnidiı\ 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hay 
allah razı olsun... 

ALÎ FETHİ B. (Devamla) — Çünkü mü
badele ve imar için - mukavelename mucibin
ce - teşkili tasavvur olunan heyet teşekkül 
etmiş azaları Cemiyeti Akvam tarafından gön-
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derilmiştir. Bugün, yarın işe başlıyaeaktr. 
Memleketimizde de bu işin biran evvel vü
cut bulması için takibediloıesi lâzımdır. Zan
nederim diğer mesaile nazaran haizi ehemmi
yet ve hattâ birinci derecede haizi ehemmi
yet olduğu için Îzalei Şekavet Kanunundan 
sonra müsaade buyurursanız bu mübadeleye 
mütaallik olan kanunu ve buna mütaallik 
olan tahsisatı da müzakere edelim. (Muvafık 
sesleri.) 

VEHBİ B. (Karesi) — Meclisi Âli, ge
çen gün Fethi Beyefendinin buyurdukları 
meselenin müstaceliyetine karar vermişti. 
Bundan sonra gelecek müstaceller alelusul nu
mara sırasiyle bunu takibedecektir. Esasen 
Vekil Beyefendinin sözleri de doğrudur. 

REİS — Efendim Fethi Beyefendinin 
mevzuubahsettiği İmar Vekâletine ait kanun 
henüz daha tabolunmamıştır, onun için bugün 
tabiî müzakere edemiyeceğiz, yarın müstacelen 
müzakeresini temin ederiz. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Ruz-
nabede Îzalei Şekavet Kanunu vardır. 

ALİ RİZA B. (İstanbul) — Meclisin ka
rarına göre Açıktaki zâbitana ait Kanunun 
müzakeresi lâzımdır. 

REİS — Efendim, malûmu ihsanınız, Avans 
Kanunu hakikaten büyük bir ehemmiyeti haiz
dir. Diğer vekâletlere ait avans çıktı, hal
buki evkaf idaresi kendi avans kanunu çıkma
dığı için muamele göremiyor. Eğer tensip bu
yurursanız kısa bir kanundur, evvelâ bunu 
müzakere edelim, sonra diğerlerini müzakere 
ederiz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim mü
saade ediniz. Zâbitan açtır. 

MUSTAFA. NECATİ B. (İzmir) — Mec
lisi Âlinin her gün bir saati, hangisini evvel 
hangisini sonra yapalım ile geçiyor. Îzalei Şe
kavet Kanununun müzakeresi kabul edilmiş
ti. Sonra zâbitan kanunu var. Mübadele İmar 
Kanunu ondan sonra müzakere olunsun, boy
la şey olur mu? 

REİS — Efendim, Ali Rıza Beyin mevzuu
bahsettiği kanunu encümen getirmemiştir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Encümenin 
getirmesi lâzımdır, Ali Cenani Bey encümenle 
beraber vazifesini yapmamıştır, 
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ZEKİ B. (Gümüşane) — tik evvel Avans I 

Kanunu müzakere edelim. 

RElS — Diğer müstacel kanunlara tercihan 
Evkaf Avans Kanununun müzakeresini reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin 
barosu olan yerlerde baroda mukayyet olmı- | 
yanların mahakime ademikabul temenniyatma 
dair takriri (4/53) (îcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetine) 

5. — Siirt Mebusu Halil Hulki Efendi ve 
rüfekasının, Diyarbekir - Muş ve Erzurum -
Hınıs yollarının inşasına dair takriri (4/51) 
(Ruznameye) 

3. — SUALLER 

1. — Erzurum Mebusu Rü§dü Paşanın, Kars, 
Erzurum ve Trabzon yolları üzerindeki metruk ı 
makinalara dair Nafıa Vekâletinden sual tak
riri (6/12) I 

REİS — Nafıa Vekili Bey de buradadır. 
öevap vermek İstiyorlar. Tensip buyurursanız | 
cevap versinler! Sual takriri şundan ibarettir, j 

Riyaseti Celiflıeye j 
Nafıa Vekilinin âtideki suallere cetvap ver-

ımeısinıi arz ve teklif «derim. 
Erzurum Mebusu 

Rüşdü 

1. Metruk'âttan Karış dile Erzurum caddesi 
üzenimde ve Erzurum iıle Trabzon caddesi »ara
sında pek (kıymetli ve motorlu yüzlerce tazyik 
makinası taş kırma makinası ve yol inşaasına 
dair ısair fbingo'k makinalar vardır. Bunlar mu
hafaza edilmiyerek birçoklarının zıya ve tahrip
lerine kimler ımeydan vermiştir? 

2. Elyeivm. mevcut kalanların cins ve mik
tarları nedir? Nerelerdedir? Bunların muhafa
zası kimlere !tevdi edilmiştir? Mevcut kalan ve 
pek lüzumlu 'olan işbu makinalar niçin müna
sip mahallere 'toplanarak muhafaza edilmiyor? 

3. Tercan civarında bulunan gaz 'ocakları 
için Bakü'den eelp ve Yeniköyde bulunan ga
yet iyi ve Ikıymetli maikinalar kimlere teslim 
^edilmiştir, bunlar da açıkta sahipsiz kalarak 
mahvolacak mı? 
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4. Kars, •Buzumun arasındalki şimendiferler 

yevmiye seksen ton kadar lodun sarf'ediyor. 
Sarıkamış'lonmıanları böylle ıgiderse ıaz müddet 
içinde ım-alhvolacıaktır. Kükürtlü kömür ocakları-
rısa niçin ehemmiyet verilmiyor. Ve işbu »ocağa 
ordu tarafından temddıdedilen dar hattın ıon beş, 
yirmi kilometre kadar bir kısinıı kaldığı halde 
ve iki üç lay 'zarfında ikmali mümlkün iken ni
çin yapılmıyor? 

NAFIA VEKlLÎ FEYZÎ B. (Diyarbekir) — 
Erzurum Mebusu Muibt ereımi Rüşdü Paşa Has
retleri Ruslar zamanında terk lediimliş bâzı ma-
kinalarm neden dolayı ziyama sebebiyet veril
miş olduğu takrirlerinin birindi maddesinde su
al buyuruluyor. Heyeti Celilenin malûmudur ki, 
Harbi Umumiyi mütakıp mütareke ve (ondan 
sonra Hükümeti Milliyemin (tevekkülüne kadar 
hâdiısat ve zaman buna hiçbir suretle muhafa
za imkânını vermemiştir. Ondan sonra Ibiır kıs
mı ordu tarafından ve bir kısmı da tesira'tı ha
vaiye vıe motorlarda lasıl lâzım >ollan mafeina krs-

| mı sahipsiz kaldığından o taraf halkının ıgötür-
| meşinden illeri (gelmiştir. 

ikinci maddesinde, mevcut kalanların «ins 
ve miktarı nedir diye sual buyuruluyor. Mev-

I cudun cins ve miktarı şudur: istimale salih 
i 29 tamire muhtaç, 54 ve istimale gayrisalih olan 
! da 97 dir. Bunlardan Kars Senmühendisliğinden 

gelen malûmata . göre 6 tane hayvanla çekilir 
silindir, 1 aded de buharlı silindir vardı. Art-

i vin'de bir aded gaz, benainfli, 1 aded hayvanlı 
1 aded de buharlı silindir vardır. Erzurum'dan 
gelen malûmata göre 6 tane hayvanla çekilir, 

! 78 tane buharlı silindir ki, bunlar 84 tanedir. 
Bayezid'de 4 tane hayvanla çekilir, 14 tane bu
harlı silindir, 'Tralbzon Şubesinde de, 3 tane 
gazlı, 23 tane hayvanla cer'olunur silindir ve 
Gümüşaıne'de yine 4 aded gazlı, 1 aded de hay
vanla çekilir silindir vardır. Malûmu Âliniz 
Hükümeti Millîye teşekkül edinceye kadar orada 
doğrudan doğruya ordu bulunuyordu. Bendeniz
den evvel seleflerim zamanında 1337 senesi Mar
tında ve Eylülünde müteaddit defalar oraya ya
zılmıştır. Hattâ Erkânı Harbiyei Umumiyeden 
de Dokuzuncu Kolorduya, Şark Ordusu Kuman
danlığına da yazılmıştır. O vakit Dokuzuncu Kol
orduda bulunan zat tarafından verilen cevapta 
deniyor ki; bunlar yollarda tahribedilmiş, motor
ları alınmış ve yollarda kalmış. Bunları nakle-

I delbilecek kabiliyette ne vesaitimiz var, ne de bun-
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lan hilen var. Hattâ Erzurum'da iş ocağı varmış, ı 
oraya da müracaat etmişler, fakat bunları ka'bili 
istimal bir hale getirmeye imkân bulamamışlar
dır. Bilâhara 1338 de yine havale verildiği hal
de matlup derecede bunları toplayıp işletecek bir 
hale 'koymamıştır. 

Son aldığımız raporda diyor 'ki; taş kırma ma- j 
kinalariyle silindirleri ne Erzurum'da, ne de is
tanbul'da yapacak mütehassıs zevat yoktur. Er- ı 
zurum şimendiferlerini Vekâlet beş ay mukaddem 
tesellüm etti. Oradaki heyeti fenniyemize yazdık. 
Diyorlar ki, bir kısmı Mayısa kadar tamir olunur. 
Mayıstan sonra bunların ancak yüzde ibeşi kabili | 
istimaldir, diğerleri iskelet halindedir ve kabili i 
istimal değildir. Kabili istimal olanları depolara 
vaz'etmişlerdir, muhafaza ediliyor. 

Tercan civarında bulunan gazocakları için 
vaktiyle müracaat edilmiş ve amele verilmiştir. j 

Dördüncü suallerinde Kars - Erzurum arasın
da yevmiye 80 - 100 ton odun Sarıkamış orman
larından sarfediliyor, niçin o dekovil hattı ileri j 
gitmiyor? Buyuruyorlar. Evvelce de arz ettiğim | 
gibi hütün hattı ordu işletiyordu. Biz yeni tesel
lüm ettik, tesellüm ettiğimiz zaman müdüriyetine 
memleketimizde en mütefennin ve en mütehassıs 
bir zatı tâyin ettik, gönderdik. Hallbuki evvelce j 
aldığımız raporla bu zatın raporlarında 'büyük I 
bir fark ve tefavüt vardır. Evvelce hize iki yüz | 
bin liraya lüzum göstermişlerdi. Hallbuki hattın I 
yeniden tamiri için dört yüz bin liraya lüzum gös
teriliyor. Bunu bu seneki 1340 senesi bütçesine 
ithal ettik. Zaten o hat da 21 kilometredir. Bu
nun oniki kilometresi tamir edilmiştir. Altı kilo
metre de gelecek sene üç av zarfında tamir edi
lir ve bu suretle bu hat vasıtasiyle Erzurum hattı 
için de lâzım olan kömürü bununla naklederiz. 
Yeni müdürümüz faal, gayyur ibir arkadaşımız
dır, iyi çalışacağını ümidediyoruz. 

SÜLEYMAN SUDÎ B. (Bayezid) — Bayezid 
hattı ne oluyor efendim? 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Bayezid hat
tını da yaptıracağız efendim. 

REÎS — Efendim ruznameye devam edeceğiz. 
RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendiler; Kare 

ile Erzurum arasında Tra'bzon ile Erzurum ara
sında hirçok metruk mal ile, yol malzemesi vardır. 
Bunlardan yüzlerce, motorlu tazyik makinası, yüz-
ler2e taş kırma makinası, malzeme vardır ki, bun
lar 'gayet kıymetli şeylerdir, tleride çok lüzumu | 
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olacak şeylerdir. Bu malzemenin, maalesef üç, 
dört sene kimse ıbakmadığı, alâkadar olmadığı için, 
ahşap kısımları söküldü, bu milyonlarla kıymet
te olan mallar kayboldu. Takrir vermekten mak
sadım hazırı muhafaza etmektir. Çünkü Ibunlarm 
ziyamdan Vekil Feyzi Bey mesul değildir. Daha 
evvelki Vekiller zamanında olmuş vukuattır. Mak
sadım bunlar teshit edilsin ve muhafaza edilsin. 
Çünkü bunlar gayet kıymetli şeylerdir. Rusya'da 
bile şimdi mevcudu yoktur. Hattâ geçen sene iki 
tanesini hizden istediler, verdik. Tazyik makina
sı idi, gayet kıymetli şeylerdir. Maksadım, bunla
rın İbir yere toplattırılarak muhafaza edilmesi
dir. 

İkincisi; Tercan civarında bir gaz membaı 
var. tik zamanlarda gaz çıkarmak için ordu ta
rafından teşebbüs edildi, Baku'dan gaz ihracına 
mahsus büyük makinalar getirildi - bunlar gayet 
büyük şeylerdir - bunları, Tercan civarında Ye
ni köy'e kadar getirdik. Sonra gayet ağır oklu
ğundan gaz mahalline kadar götüremeclik. Kont-
rato suretiyle naklini düşündük. Fakat bunu 
kimse gazın yerine kadar götüremedi. Bunlar da 
orada açıkta kaldı. Gayet kıymetli şeylerdir. Eğer 
("ester arzu öderse ona devredilir, satılabilir. Kor
kuyorum, bunlar da böyle açıkta kalırsa zayi 
olur. Ne Nafıa bunlara sahiboluyor ne de İktisat 
Vekâleti orada memuru olmadığından tesahüb-
cdiyor. Hattâ iktisat Vekilinden sorduk. Orada 
böyle makina olduğundan bile haberi yoktu. Zan
nederim, bunların şimdiye kadar Nafıa Vekâle
tinde de kaydı yoktu. Bu vesileyle bunları teshit 
etmiş olduk. Nafıa Vekilinin sözlerini senet itti
haz ettik. Şimdiden sonra bu tosbit edilen eşyalar 
zayi olmaz (inşallah sesleri) 

•Sonra Kars'la Erzurum arasında bir şimendi
fer hattı var; şark şimendiferi... Bunlar yevmi
ye 80 - 100 ton odun yakıyor, senede ne kadar 
odun gideceğini lıesabediniz. Bu gidişle birkaç 
sene sonra Sarıkamış ormanlarından hayır kal-
mıyaeaktır. Bu kıymetli orman elden gidecektir. 
Geçen sene orduda iken yeni bir dekovil hattı 

;' yaptık. Yeniköy'de bir kömür ocağı vardı. O 
ocaktan yevmiye 200 amele ile belki 40 ton kömür 

l çıkar, gayet zengin bir kömür madenidir. Bu 
hattı askerle yapmıştık. Sekiz kilometre kadar 
bir yer kalmıştı, iki ay zarfında bu dekovil ocağa 
kadar temdidedilebilirdi. Bu da yapılmadı. Kor
kuyorum ki, bu kısmın inşası bir iki sene daha 
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teaıhhur edecek, ormanlar da elden gidecektir. I 
Vekil Beyden rica ederim, bu hattı süratle yap
sın, 'bununla hem ormanlar zıya'dan vikaye, hem 
de memleketin ibrakiyesi temin edilmiş olacaktır. 
Çünkü bilirsiniz ki, Erzurum'da odun olmadığın
dan tezek ve saire yakarlar, İhrakiyede müşkü
lât vardır. A'hali de bu suretle müşkülâttan kur
tulur. Vekil Beyden çok rica ederim, bu hattı 
ikmal buyursunlar, çabuk bitirsinler, biz de dua 
ederiz. Verdikleri cevaba kaani oldum. 

NAFIA VElKltlJİ FEVZİ B. — Elendim Pa
şa Hazretlerinin talep buyurdukları şimendifer 
hattı için arz ettim, altı kilometre bir yer kalmış
tır. Üç ayda ikmalini katiyen Heyeti Celüenize 
vadederim. (İnşallah sesleri) Bu altı kilometre ! 
yeri ikmal ederek hattın mahrukatını temin et
mek ve kışın şiddetle hüküm ferma olduğu bu j 
yerlerdeki halkın kışlık ihtiyacını tatmin etmek 
bizim için ehemmiyetle derpiş edilecek bir mese
ledir. Bunun için kükürtlü madenine vâsıl olmak j 
üzere tren hattını temdidedeceğiz. ! 

ıSÜLEVMAN SIRRI B. (Bozok) — Orman 
bitmeden övvel yapılsın. 

ıNAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Devamla) — 
Efendim biz, tesellüm ettiğimiz tarihten itibaren 
tamir ettik işletiyoruz. Fakat gelecek sene maden 
ocağına kadar giden bu altı kilometrelik hattı 
ferşedeceğiz. 

HAKKI B. (Van) — Şimdi yapılmasında bir 
mâni var mıdır? 

.NAFIA VEKİLİ FEVZİ B. — Evet, vardır. 
Kış (geldi. 

REİS — Efendim bâzı takrirler- vardır oku
yoruz : , 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin yedinci maddesinde muharrer 

olan Kuvayı milliye mensubini hakkındaki Ka
nunun îzalei Şekavet Kanunundan sonra müsta-
celen ve diğer mevadda tercihan müzakeresi hu- j 
susunu teklif eyleriz. 

2 . 10 . 1339 

İzmir Konya 
Mustafa Necati Refik 

Kozan İstanbul 
Ali Saib Hamdullah Suıbhi 

Urfa Gelibolu 
Ali Celâl Nuri I 

Bursa 
Necati 

Antalya 
Rasih 
Van 

Hakkı 
Muş 

Osman Kadri 
Gazianteb 

Ahmet Remzi 

REİS — Bu takriri reyi âlinize vaz'ediyo-
rııın. (İşitemiyoruz sesleri) 

Dikkat buyurunuz. Biraz lâkırdıyı keserse
niz daha iyi işitirsiniz. Tekrar okuyorum efen
dim. 

(İzmir Mebusu Necati Bey ve rüfekâsınm 
takriri tekrar okundu.) (Muvafık sesleri) 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
mübadele meselesi daha mühimdir, bunu ondan 
sonra müzakere edelim. 

REİS — Efendim, takrirdeki teklif veçhile 
Mübadele Kanunundan sonra, olmak üzere «Ku
vayı Milliye mensubini» hakkındaki Kanunun 
m üst acelen müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Keza Dersim Mebusu Feridun Fik
ri Bey ve rüfekâsı tarafmlan verilmiş bir takrir 
vardır. Müsaadenizle okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Sülüsanı müddeti eezaiyelerini ihmal eden 

mahkûmînin affına ve müebbeden küreğe ve ka
lebentliğe ve nefye mahkûm bulunanların cezala
rının on beş sene kürek ve kalebentlik ve nefye 
tahviline dair- kanun lâyihası ve Adliye Encü
meni mazbatasının müstaceldi, tercihan raüza-
keresini teklif ederiz. 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

Malatya Mebusu 
Dr. Hilmi 
Antalya 

Ahmed Saki 
Diyarbekir 
Ziya Gökalp 

Antalya 
Rasih 

Kayseri 
Sabit 

.Dersim Mebusu 
Ahmed Şükrü 

Antalya 
Murad 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 
Gelibolu 

Celâl 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 
Kütahya 
Cevdet 
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Karahisarı Sahip 

Ruşen Eşref 
Ertuğrul 
İbrahim 
Siird 

Halil Hulki 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Erzurum 

Okunamadı 
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Urfa Bitlis 

Yahya Keınal Resul 
Trabzon 

Nebizade Hajndi 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
müsaade buyurunuz, arz edeyim. Kuvayı Milliye 
mensuplarının Kuvayı Mililyeye memsubolup da 
cürüm irtikabedenlerin affı hakkındaki Kanun
dan sonra bunu müzakere edelim, (Hayır sesleri) 
Oünkü; bunların birbirine irtibatı vardır. 

ALt RIZA B. (İstanbul Müstacel değil 
dir 

REİS — Efendim, bu takriri reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Diğer müstacel mevaddan sonra sıra-
siyle bunun müstacel en müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. —- Evkaf hidematı umumiyesi için bir mil

yon lira avans itasına dair kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (1/163) 

REİS — Efendim. Evkaf Avans Kanununun 
müzakeresine başlıyoruz. Müzakereden evvel 
Umuru Seriye Vekâletinden gelmiş olan tezkereyi 
okuyoruz : 

T. ıB. M. (Meclisi Riyaseti Üelilesine 
İki gündür' esirfiraş bulunduğundan evkafın 

bin üç yüz otuz dokuz senesi ikinci altı aylık 
Avans Kanununun müzakeresinde lâzımıgelen 
izahatı Meclisi Âlii Milliye arz eylemek üzere Ev
kaf Müdürü Umumisi Şemsettin Bey îzam edil
miş olmakla ifayı muktazasma müsaade buyurul-
masmı maal ihtiram arz.olunur efendim. 

22 Safer 1342 ve iki Teşrinievvel 1339 
Umuru Seriye ve lEvkaf Vekili 

Mustafa. Fevzi 

22 . 8 . 1339 
T. ıB, M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Evkaf Hidematı Umumiyesi için bir buçuk 
milyon lira avans itasına dair Seriye Vekâletince 
tanzim ve Meclisi Âliye sevkı îcra Vekilleri He
yetinin 22 . 8 . 1339 tarihli içtimamda takarrür 
eden lâyihai kanuniyi iktisabı kanuniyet eyleme
si mâruzunda leffen takdim kılınmıştır. 

Iera Vekilleri Heyeti Reisi 
Âl i Fethi 

Esbabı mucibe lâyihası 
Bin üç. yüz otuz dokuz senesi evkaf hidematı 

umumiyesi için 'birinci altı aya .mahsus olmak 
üzere bir milyon lira avans alındığı gibi ikinci 
altı ay için de aynı miktarda avans itasına dair 
kaleme alman lâyihai kanuniye leffen arz ve tak
dim kılınmıştır. 

Birinci altı ay için Meclisi Âlice avans olarak 
verilen miktar bir milyon lira olmasına ve ikin
ci altı ay zarfında da bu miktar tahsisata ihtiyaç-
olacağı tabiî ve zaruri bulunmasına mebni İâyi-
hanm birinci maddesi bu suretle arz ve teklif kı
lınmıştır. Evkafın bin üç yüz otuz dokuz senesi 
için Muvazenei Maliye 'Encümenince tesbit ve 
tasdik ve ita edilen bütçenin ihtiva ettiği tahsi
sat «1 878 414» lira olduğuna ve buna mahsuben 
berveç'hi mâruz evvelce bir milyon lira avans ita 
buyurullmuş olmasına nazaran ikinci alftı ay için 
ancak 878 414 lira avama alıramiak icabeti ense de 
ferağ ve intikal hasılatı ve icraatı müeccele i}e 
muikataatlta meşhudoHau fazlalığa maisraf 'kıs
mında d'a 'bâzı tertiplerin kifayetsizliğü görül
mesine mebni ikinıci altı ay için de bir milyon 
lira .avans ziaıruıii görülmüş ve encümende ııııı-
saddaîk miktara nazaran farkı olan 121 586 İra
nın encümence kabul ve tasdikine talikan fu-
sıi'l ve iinevaddı 'muhtelife anasında sureti tevziî 
ve taksimimi. irae etlen pusla leffen aırz ve tak
dimi edilmiştir. 

Tetkik ve .'mütalâasından müsteban buyuru-
laeağı üzere Evikafı Mülhaka Müdüriıyeitd teşki
lâtına ait yüz yirmi linadan maıada zam ve !tez-
yüdi teklif edilen tertipler ya müsmir veyahut 
zaruriyü 1 ifâ masariften, olmak dolayısiyle aynen 
kabul ve tasdik buyurulacağı kaviyyen melhuz
dur. 

Bütçe fusul ve mevaddının tâyini Muvazenei 
MMiye . Encümenince i't'a buyurulmıalkta olmakla 
beraber evkaf bütçesi asasen encümence kabul 
ve tasdik buyurulmıuş olmasına mebnti işbu ka
nun ile ita buyurulacak tahsisatın dıa fusul vo 
mevad arasında tevzi ve taksimi husukunldla en
cümene terk edileceği mülâhaza edilerek ükıinci 
madde ona binaen arz ve teklif edil]mistir-. 

âdedi on bin liraya balliğ olan ve şimdiye 
kadar müştakı1! ve kâfi teşikilâta mıaldk bir iidla-
•ı-eye tevdi edilleınefmesi ııden dollayı tanzimi umu
runa muvaffakiyet lıâsı'l oJımıyan evikafı mül-
hıaika umurunun esasen vazifesi pek ağır bulu
nan İstanbul Müdüriyetinden alınarak Şuabatı 
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Velkâleti! meyanmda blir müdüriyet ihıdası ile 
onaya tevdii zaruri görülerek üçünıoü madde 
burna binaen kaleme alınmıştır. Evkafı müliha-
kaya 'ait varidat ve masarifatı kayıt ve itesfoit 
ve mütevellilerin muhalseb elerini rü'yet ve (inhi-
lâl edecek veya suıilistimallari dolaıyıısiyle umu
runa vaziyed olunacak vakıflarda itevliilyete ait 
Mdemıaıtı ifa ve mütevdliller üzerinde murakabe 
dcria edecek olan bir müdüriyetin buran evvel 
teşkilndeki lüzum ve zarureit ımüstiaığııâi izahtır. 
Gerçi ara ve teklif edilen teşkilât ile de bu mak
sadın İtamamii istihsali mümkün olacağı lidldia 
edilemezse de kuyudatı mevcude peyderpey ten
sik ve ıslah ve muamelât tanzim edildikçe tabak 
kuk edecek ihtiyaca göre ıtevisi edilmek üzere as
gari olarak arz edilen teşkilâJtın aıynen kabulü 
arz olunur. 

Şehrî yirmi iki bin altı yüz kuruşa baliğ olan 
maiaşattan on bin. altı yüz kuruş fiilimi Isıtlanbu1 

Müdüriyeti kadrosu dâhilinde ifayı vazife eden 
memurin maaşatım teşkil etmekte olnıasiyle bu 
miktar para 1/3 ten tenzil ve 1/2 ye nakledile
cek ve bu süratle teşkilâtı 'mâruza için tfcaleb-
edlillen ımiktar ancak şehrî on iki bin kuruttan 
ibaret kalacaktır ki, istiksâr olunacak bir ma
hiyette değildir. 

Dördüncü ve beşânei maddeler alelûsul vaz'-
edilmiştir. 

Hükümetçe teklif oıanan lâyihai kanuniye 

1339 senesi Evkaf Vekâletinin ikinci altı aylık 
Avans kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1339 senesi Eylülünden Şuba
tı gayesine kadar evkaf hıdamatı umumiyesine 
sarf edilmek üzere 28 Mart 1339 ve 15 Nisan 
1339 tarihli kanunlar ile verilen bir milyon lira
ya ilâveten bir milyon liranın da'ha avans olarak 
sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — işbu tahsisat 1339 senesi Mu-
vazenei Maliye Encümenince tesbit edilen fusul 
ve mevadda tevfikan sarf olunur. 

MADDE 3. — Evkafı gayrimülhaka umuriyle 
meşgul olmak ve şualbatı Vekâlet meyanmda bu
lunmak üzere Evkafı Mülhaka Müdiriyeti ihdas 
edilmiştir. Bu Müdiriyetin kadrosu Muvazene! 
Maliye Encümenince tesbit olunacaktır. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 
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MADDE 5. — îşjbu kanunun icrayı ahkâmı

na Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 
22 . 8 .1339 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Şer'iye Vekili 
Musa Kâzım 

Adliye Vekili 
iSeyyid 

•Hariciye Vekili 
(Bulunmadığı) 
Maarif Vekili 

ismail Safa 
İktisat Vekili 

Ma'bmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 

Dr. Rıza Nur 
Bıkanı Harlbiyei umumiye Vekili 

Fevzi 

Teklif edi
len kadro 

Lira 
Adecl ı 

40 
25 
40 
15 
12 

8 
10 

8 

12 

8 

10 

8 

8 
7 

15 

226 
106 

Halihazır 
kadro 

Lira 
^.ded Aded Aded 

1 0 0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 
1 
1 

16 

25 
30 
15 

' 10 
0 
8 

0 

10 

0 

0 

0 

8 
0 
0 

106 

1 
2 
1 
1 
0 
1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 
0 
0 

8 

Esamii memurin 

Müdür 
Mümeyyiz 
Muhasebe Memuru 
Muhasebe Memuru 
Hare Memuru 
Hare Kâtibi 
Varidat ve Masraf 
Kâtibi 
Varidat ve Masraf 
Kâtibi 
Kaymakamlık Vâkıf
ları Memuru 
Kaymakamlık Vakıf
ları Kâtibi 
Muhasebe Memuru re
fiki Mübeyyız 
Muhasebe Memuru re
fiki Mübeyyız 
Evrak Kâtibi 
Dosya Memuru 
Tahkik Memuru 

Tahsisatı mevcudesi 

120 ilâvesi lâzımgelen 
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Aded 

720 
10 000 
31 100 
4 500 
4 500 
5 766 

30 000 
10 000 
20 000 
5 000 

Lirfa Fasıl 

1 
o o 
4 
4 
5 
5 

5 
8 
8 
8 

Madde 

2 
3 
3 
7 
3 
4 

6 
1 
2 
5 
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Nev'i tahsisat 1 

Merkez maaşatına 
Ormanlar masarifine 
Vergi 
Aidat 
Muayyenat 
Hayratı şerife mü
teferrikası 
Talebei ulûm 
Düyun I 
Reddiyat 
Harcırah ve yevmiye 

26 Eylül 1339 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Evtkaf Vekâletinin son altı aylık hidematı 
için bir milyon lira avans itasına dair îcra 
Vekilleri Heyetince tanzim ve 22 . 8 . 1339 
tarihli tezkere ile Meclisi Âliye biittakdim en
cümenimize havale buyurudan lâyihai kanuni
ye, Evkaf Müdürü Umumisi huzuriyle tet
kik ve müzakere olundu. 

Evkaf Vekâletimin talebettiği avans mik
tarının tâyini ve tahsisatı munzammanın ka
bulü hakkında müzakerat icrasından evvel 
evkaf varidatının tetkiki münasip görülmüş
tür. 

Vâki olan talep üzerine Evkaf Müdürü 
Umumisi tarafından izahat verilerek bütçe
nin esnayı tetkikinde 1330 senesi varidatı 
umumiyesinin 1 892 902 lira tahmin edildiği, 
şimdiye kadar vâki olan tahakkukat ve tah
silata nazaran tahmin edilen miktarda vari
dat husulü -memul bulunmakla beraber 11 Kâ-
nünisani 1339 tarihli Kanun mucibince emlâk 
ve müsakkafatın kıymetleri kıymeti mukayye-
denin altı misline iblâğ edilmiş olmasına ve 
icarei müeccelenin sureti tarh ve tevzi ve tah
siline dair mevcudolam kanun mucibince de 
kıymetlerin tezayüdü icarei müeccelenin 'art
masını istülzam 'eylemesine mebnd icarei mü
eccele 'hasılatından 1339 sen'esi izarfmda 
300 000 liraya yakm fazlai varidat tahakkuk 
etmekte bulunduğu ve binaenaleyh bu seme 
evkaf varidatının yekûnu 2 192 902 liraya va
rabileceği beyan 'edilmiştir. Encümen de bu 
izahata nazaran 1339 varidatının tahmin edi-
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len işbu miktara baliiğ olacağını ümideyltemek-
tedir. 

Varidata dair bu izahatı verdikten sonra 
talebolunan avans hakkındaki mâruzâta geçi
yoruz. 

Evkaf Vekâletinin 1339 senesi maaşat ve 
masarifi için 28 Mart 1339 tarihinde beş yüz 
bin ve 15 N&saıi 1339 -tarihinde kezalik beş 
yüz hin ki, ceman 1 000 000 liralık avans ve
rilmiş ve 12 Msan 1339 tarihli Avans Ka
nununun ikinci maddesiyle 1339 senesi Ev
kaf bütçesinin Muvazemei Maliye Encümenin
ce tesbit ve tasdikinde işbu bütçenin mute
ber olacağı tasrih edildiği cihetle sabık en
cümen, Heyeti Celilenin vermiş olduğu bu sa
lâhiyete istinaden 22 Nisan 1339 tarihimde 
Evkaf bütçesi yekûnu umumîsini 1 878 414 
lira olarak tiesbit ve bütçeyi tasdik etmişti. 
Binaenaleyh senenin kısmı ahîri sarfiyatı için 
878 414 liranın daha avans olarak itası zaru
rî bulunmuştur. Ancak 11 Kânunisani 1339 
tarihinde neşredilen blir kanun ile Müsakka
fat vergileri tezyidedildiğinden Evtkaf idare
sinin Hazinei Maliyeye senevi tediye etmek
te olduğu vergiye mukabil Evkaf bütçesinin 
dördüncü faslının üçüncü maddesine mevzu 
8 900 liranın yetişmiyecegji .anlaşıldığı cihet
le mezkûr maddeye 31 000 Uranın ilâvesi ta
karrür eylemektedir. Bundan maada talebei 
ulûm iaşe masarifi olarak beşinci faslın altın
cı maddesine 52 000 lira tahsisat vaz 'edilmiş 
ise de evvelce Şer 'iye bütçesinden tesviye edi-
legelen iaşe memurları tahsisatının, 1338 se
nesi Şer'iye bütçesine konulması encümence 
kabul edüm'ediği bibi Evkaf bütçesine de ko
nulmadığından mezkûr tahsisatın bÜzzarure 
talebei ulûm iaşe masarifi meyanından tesvi
ye edildiği ve sene bidayetinden beri -me'kûlât 
fiyatının tereffü eylediği ve binaenaleyh 
Dersaadet'te mevcut 1 100 talebei ulûmun iaşe
sine sarf edilen mezkûr 52 000 liranın sene 
nihayetine (kadar kifayet etmiyeeeği beyanıiy-
lie 10 000 liranın ve mülhakat darülhiİâfe med
reselerinden bâzılarında bikes birçok talebe 
mevcudolmakla talebenin iaşesine başlanaca
ğından bunlar için de 20 000 liranın ki, ce
man 30 000 liranın marrül'beyan beşinci fas
lın altıncı talebei ulûm iaşesi maddesine ilâ
vesi talıebedilmektedir. Her ne kadar azadan 
Mazhar Müfid Bey iaşe memurları tahsisatı-
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nm iaşe masrafı mey anında gösterilmesi büt
çe usulüne muvafık olmadığından tefrikiyle 
ayrı bir madde olarak bütçeye vaz'ı teklifin
de bulunmuş ise de m'eakûr tahsisatın sene
nin ilk altı ayında iaşe masrafı meyanında 
sarf edilmiş olmasına ve işbu kanunla bir 
madde küşadedilerelk iaşe memurları üeura-
tının tefriki heşabatta ^karışıklık tevMdetme-
sinin tabiî bulunmasına binaen Mazhar Mü-
fid Beyin teklifi 1340 bütçesinin tanziminde 
nazarı dikkate alınmak üzere bu sene hâli 
sabıkında ipkası ekseriyetle tensibolunmuştur. 

Bâlâda arz ettiğimiz 11 Kânunusani 1339 ta
rihli Kanun mucibince emlâk ve müsakkafat kıy
metleri tezyidedilmi'ş olduğu cihetle emlâk ve'mü
sakkafattan cibayet olunan Ferağ ve İntikal 'harç
ları da tezayüdetmiş ve bu harçlardan evkaf mü
tevellilerine ret ve iade edilen para da artmış bu
lunmakla reddiyat tertibine de "20 000 liranın 
zammı lüzumu dermeyan olunmuştur. 

Evkaf Vekâletinin talebeylediği işbu tahsisa
tı munzammanın lüzumuna ledettetki'k encüme-
nimizce de kanaat hâsıl olmuştur. . Marülbeyan 
üç maddeye verveçhi, mâruz ilâvesi teklif olunan 
ceman 811 000 lira, İ 878 414 liraya ilâve edilin
ce 1339 senesi bütçesinin yekûnu 1 969 4114 li
raya baliğ olmaktadır. Evvelki iki avans kanu
nu ile verilmiş olan 1 000 000 lira avans, işbu 
yekûndan tenzil edildiği halde 959 414 liraya ih
tiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. Binaenaleyh 
birinci madde bu yolda tasnih ve tadil edilmiş
tir. 

İkinci madde, cüzi sarahat ilâvesi suretiyle 
kabul ve üçüncü madde de bâlâda arz edilen tah
sisatı munzammalarîn sarfına 'mezuniyet itası için 
yeniden tertip olunmuştur. 

İcra Vekilleri Heyetince teklif olunan lâyihai 
ikanuniyenin üçüncü maddesi Evkafı Mülhaka 
Müdiriyeti namiyle Ibir müdiriyet ihdası için me
zuniyet ve tahsisat istihsaline dairdir. Halbuki 
Evkaf bütçesinin se$cizmci faslının dördüncü 
maddesinde gerek merkez ve gerek mülhakatta 
teşkiline lüzum görülecek devairi vakfiye ve saire 
için 4 500 lira tahsisat vardır. Ledettahkik iş
bu tahsisattan ancak 120 liranın sarf edilerek ba
kiyesinin henüz mevcut bulunduğu anlaşıldığı ve 
binaenaleyh vekâlet, Evkafı MüHhaka Müdiriyeti 
teşkilâtını yapmak için işbu madde ile salâhiyet 
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ve tahsisata sahip bulunduğu cihetle üçüncü mad
denin kesbi kanuniyet etmesine encümenknizce 
lüzum, görülmemektedir. 

Lâyihanın tarihi meriyeti ve sureti icrası hak-
kğındaki son iki madde aynen kabul edilmiştir. 

Evkaf varidat ve masarifinin sureti cibayet 
ve sarfında birtakım ıslahata ihtiyaç bulunduğu
na encümen kaanidir. Ancak pek müstacel olarak 
kesbi kanuniyet eylemesi iktiza eden işbu avans 
kanunu vesilesiyle icabeden tetkikatın icrasına 
imkân (görülmediğinden 1340 senesi bütçesiyle bu 
bapta tetkikatı lâzime yapılmak üzere şimdilik ta
dilâtı 'mâruza dairesinde Avans Kanununun ka
bulünü Heyeti Celileye arz eyleriz. 

Reis 
Kütahya 

Ferid 

Kâtip 
Konya 
Fuad 

Âza 
Denizli 

Mazhar Müfid 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Âza 
Sivas 
Rahmi 

Mazbata Muharriri 
'Gaziantep 
Ali Cenani 

Âza 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza: 
Hakkâri 

Âsaf 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülnalik 

Encümence tanzim olunan kanun lâyihası 

MADDE 1. - 1339 senesi Eylül iptidasından 
Şubat gayesine kadar evkaf hidematı umumiye-
siııe sarf ve bütçesinin tasdikında mahsubu ic
ra edilmek üzere 28 Mart ve 15 Nisan 1339 ta
rihli kanunlarla sarfına mezuniyet verilen bir 
milyon liraya zamimeten 959 414 liranın daha 
avans olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 



t :3Ü 2.10 
MADDE 2. — İşbu tahsisat 22 Nisan 1339 I 

tarihinde Muvazenei Maliye Encümenince tes-
bit ve tasdik edilen 1339 senesi Evkaf Bütçesi
nin fusul ve mevaddına tevfikan sarf olunur. 

MADDE 3. — îşbu kanunun birinci madde
siyle verilen avanstan tefrik edilmek üzere 
1339 senesi Evkaf bütçesinin dördüncü faslının 
üçüncü (Akaratı vakfiye vergii senevisi) mad
desine 30 000 ve beşinci faslın altıncı (Talebei 
ulum muhassasatı) maddesine 30 000 ve seki
zinci faslın ikinci (Reddiyat) maddesine 20 000 
lira ilâve edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE T): — tşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Seriye ve Evkaf Vekili memurdur. 

REİS — Efendim bu kânunun heyeti umu-
miyesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Mazbata Mu
harriri izafeıt versin! (Hacet yok sesleri) 

REİS — Efendim! Kanunun maddelerine ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz efendim : 

1339 senesi Evkaf Vekâletinin ikinci altı 
aylık Avans Kanunu 

MADDE 1. — 1339 senesi Eylül iptidasın
dan Şubat gayesine kadar evkaf hidematı umu-
miyesine sarf ve bütçesinin tasdikmda mahsu
bu icra edilmek üzere 28 Mart ve 15 Nisan 1339 
tarihli kanunlarla sarfına mezuniyet verilen bir 
milyon liraya zamimeten 959 414 liranın dalha 
avans olarak sarfına mezuniyet, verilmiştir. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı?. ('Hayır sesleri) 

HAKKI B. (Van) — Efendim bendeniz bir 
şey sual edeceğim; tahsisat meyanına eevamiin 
tamiri için tahsisat konulmuş mudur? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMÎSİ ŞEMSED-
DÎN B. — Efendim, 1339 senesi Evkaf •büt
çesinde yani bundan evvel takdim <xlunan 
bütçede inşaat ve tamirat tertibi olaraik'sırf 
evkafı mazbutaya aidolmak üzere 330 000 lira 
vardır. Bunun 180 000 lirası vilâyet ve elviye-
ye havale olarak verilmiş ve inşaat devam et
mekte bulunmuştur. Şimdi kalan 150 000 lirası 
için bu Avans Kanununun tasdiki üzerine ha- | 
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I vale verileceği gibi diğer bir kanunla memaliki 

müstahlasada bulunan mebanii hayriyenin imar 
ve inşası için ayrıca ikiyüz elli bin liralık tah-

I sisat istiyoruz. (Kâfi, kâfi sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
I Bey! Bendeniz 'bir sual sormak istiyorum. (Re-
I ye, reye sesleri) 

REÎS — Efendim birinci maddeyi reyiâlini-
I ZR vaz'ediyorum. Birinci maddeyi kabul buyu

ranlar lütfen, el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — tşbu tahsisat 22 Nisan 1339 
I tarihinde Muvazenei Maliye Encümenince tes-
I bit ve tasdik edilen 1339 senesi Evkaf bütçesi-
I nin fusul ve mevaddına tevfikan sarf olunur. 

REÎS — Efendim ikinci madde hakkında 
I söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) İkinci mad-
I deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
I Kabul edilmiştir. 

I MADDE 3. — îşbu kanunun birinci madde 
I siyle verilen avanstan tefrik edilmek üzere 
I 1339 senesi Evkaf bütçesinin dördüncü faslının 
I üçüncü (Akaaratı Vakfiye Vergii senevisi) 
I maddesine 31 000 ve beşinci faslın altıncı (Ta-
I lebei ulûm muhassesatı) maddesine 30 000 ve 
I sekizinci faslın ikinci (Reddiyat) maddesine 
I 20 000 lira ilâve edilmiştir. 

I , REÎS — Efendim üçüncü maddeyi kabul 
I edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

I MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
I itibaren meriyülicradır. 

I REİS.:— Dördüncü maddeyi kabul edenler 
I lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
I B:>s;in.oi son maddeyi okuyoruz : 

I MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı a'hkâmı-
I na Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 
I REİS — Efendim beşinci maddeyi kabul 
I edenler* lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

I İSMET B. (Çorum) . —. Efendim kanunun 
I "heyeti umumiyesi hakkında bir söz söyliyeee-
t iğim.. (Gürültüler) Bir mebusun kanunun heyeti 
I umumiyesi hakkında söz söylemeye hakkı var
i ldi r . (Olmaz, olmaz sesleri) Bir mebusum, söz 
I söylemeye hakkım vardır. 
I . REÎS — Kanunun heyeti unıumiyesini tâyini 
I .esamiyle reyi âlinize vaz'ediyorum. 
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'(OBozok) - İkinci SÜLEYMAN SIRRI B. 

sorma <ver kanunu... 
(Âra istimal edildi.) 
BEİS — Efendim rey vermiyen var mı? Is-

tihasali âra 'hitam bulmuştur, 
Efendim neticei arayı arz ediyorum: (153) 

arkadaş iştirak etmiş. (147) kabul, (4) ret ve 
('2) müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun ekse
riyetle kabul edilmiştir, 

Efendim ruznamemizin ikinci maddesinde 
Posta lâyihai kanuniyesi vardır. Fakat bâzı 
maddeleri encümene havale edilmişti. Encümen 
henüz tet'k'ikatını ikmal etmemiştir. Onun için 
diğer maddeye geçiyoruz. 

2. — Asayişin muhtel bir şekil aldığı Aydın, 
ödemiş, Denizli, Burdur, Dinar, Çivril, San
dıklı, Eğridir ve Uluborlu'da îdarei örfiye ilân 
edildiğine dair îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresiyle (3/50 mükerrer) Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

REİS -— Okuyacağız: 
1 . 9 ..1339 

T. ıB. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Asayişin pek muhtel ;bir şekil aldığı Aydın 

livasiyle ödemiş kazasının ve Denizli ve Bur
dur livalariyle Afyon Karâhisar'mm (Dinar, 
Çivril, iSandı'klı ve İsparta'nın Eğridir, Ulubor
lu kazalarında şekavet hâdisatma münhasır ol
mak ve jandarma ve lordu kuvvetlerinin temer
küz ve teksifi suretiyle ve müddetle mukayyed-
olma'k üzere îdarei örfiye ilânının Dalhiliye Ve
kâletinin olbaptak'i 'teklifi üzerine İcra Vekille-, 
•ri Heyetinin 5 . 8 . 1389 .tarihli ihtimamda ta
karrür eylediği berayı malûmat mâruzdur efen
dini. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fetihi 

Riyaseti Celileye 
Asayişin pek muhtel bir şekil aldığı, Aydın 

livasiyle 'ödemiş kazasının ve Denizli ve Bur
dur livalariyle Afyon Karahisar'ınm Dinar, 
Çivril, ISandıklı ve İsparta'nın Eğridir, Ulubor
lu 'kazalarında şekavet hâdisatma münhasır ol
mak ve jandarma ve ordu kuvvetlerinin temer
küz ve teksifi suretiyle ve müddetle mukayyed-
olroak üzere Îdarei örfiye ilânının Dahilîye Ve
kâletinin olbaptaki teklifi üzerine İcra Vekille
ri Heyetinin 15 Ağustos 1339 tarihli içtimamda 
takarrür eylediği Heyeti Müşarilünileyha Ri-
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yasetinin 1 Eylül sene 1339 tarih ve '6/2605 nu
maralı tezkeresiyle berayı malûmat Heyeti Ce
lileye arz edilmiş ve Encümenimize havale 'Du
yurulmuştur. 

Îdarei Örfiye kavanin ve nizamatı mülkiye
nin muvakkaten tatilinden ibaret fevkalâde bir 
idare olmakla bunun ilânı ıKanunu Esasinin mu
addel 113 ncü maddesinde mülkün bir cihetinde 
ihtilâl zuhur edeceğini müeyyit asar ve emarat 
(görülmesine ve kezalik îdarei Umumiyei Vilâyat 
Kararnamesinin '28 nci maddesinde 'vali dâhili 
vilâyette, ihtilâl zuhur edeceğini müeyyit asar 
ve emarat gördüğü takdirde o mahalle mahsus 
olmak üzere muvakkaten îdarei lörfiye ilânını 
Dahiliye Nezaretinden istizan etmesine veya vak
tin ademimüsaadesi halinde ilk vasıtada haber
dar etmek üzere ilân eylemesine müsaade edip bu 
da ancak ihtilâle münhasır olduğuna nazaran şe
kavet meselesi için îdarei örfiye ilânı kanuna 
muvafık değildir. Asayişi temin için Ibâzı tedabire 
'gelince : îdarei Vilâyat Kanununun 26, '27 nci 
maddeleri mucibince vali gerek zabıtai mânia.ya 
ve ıgerek zabıtai adliyeye mütaallik vazaifin ic
rası ve kavanin *ve nizamatı Devletin tenfizi ve 
asayiş ve emniyeti mahalliyenin muhafaza ve 
takviyesi için kuvvei meveudei zabıtayı gayrikâf i 
gördüğü halde mahallindeki Berrî ve Bahrî ku
mandanlara vereceği emri tahrirî üzerine ıkuvvei 
askeriyeyi dahi istihdam edeceği ve kıtaatı aske
riye kumandanları vali tarafından bu bapta tah
riren ita olunacak emri infaza mecbur oldukları 
ve bir vilâyetteki kuvvei askeriye kâfi gelmezse 
diğer vilâyetlerden asker celbolunabileceği gibi 
İcra Vekilleri Riyasetinin tezkeresinde bu kuv
vetlerin teksif olunduğu iş'ar edildiğine göre esa
sen Îdarei örfiyeye 'lüzum görülememiştir. Ma
mafih şekavet yüzünden yüz binlerce halkı velev 
nıuvakkaten Örfî idare etmektense kanuni ve fev
kalâde bir surette.şekavet izale edilmek üzere He-, 
.yeti Umumiyede bulunan İzalei Şekavet Kanıir 
«unun müstacelen müzakeresi muvafık olacağı 
tezekkür ve Heyeti Umumiyeye arz ve takdim 
kılındı. 

Dalhiliye Encümeni 
Reisi 
Niğde 

ıHâzım 
Kâtip 

Karesi 
Ali iŞuurî 

'Mazbata Muharriri 
namına 
Karesi 

Mehmed Vehbi 
Aza 

Ankara 
İhsan 
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Âza Âza 

Çorum Niğde 
İsmail Kemal Galib 

Âza Âza 
Kütahya Cariik 
•Cevdet Süleyman Neem i 

Âza 
Karahisarı Sahib 

İzzet Ulvi 

ALÎ ŞUURÎ IB. (Karesi) — Efendim mesele 
malûm. Heyeti Vekile Aydın, Denizli, Burdur 
livalariyle Dinar, Çivril, Sandıklı, Eğridir, Ulu
borlu kazalarında îdarei Örfiye ilân etmiş, yan: 
balta ile tırnak kesmeye kalkışmıştır. îdarei ör-
f iyenin Meclisin şeklihazırma göre 'Heyeti Vekile 
tarafından ilân edilip edilmemesi bahsi ahardır. 
Biz yalnız eşkâli kanuniyeye muvafık olup olma
dığını tetkik ettik ve bunu encümen namına arz 
edeceğim : 

Îdarei örfiye Kanununun tarihi 1293. Şu hal
de anlaşılıyor ki, bu bâzı uzuvları mefluç, bâzı 
uzuvları maktu' bâzı uzuvları zinde bulunan Ka
nunu esasî ile îdarei örfiye memleketimize dâhil 
edilmiş oluyor. Kanunu Esasî gûnağûn musibet
lere mâruz kaldığı halde (bu fena kanun uzun öm
re malik olarak ilelebet payidar olmuş. 

BÎR MEBUS B. — İşitemiyoruz, efendim!. 
ALİ SÜRURÎ B. (Karesi) — Muhavere ya

sak! Takrir verirsiniz efendim. İlelebet payidar 
olmuş ve bugün de Heyeti Vekilemizin misafiri 
bulunmuştur. Îdarei örfiye Fransa'dan gelmiş. 
Fakat inkılâp hükümetlerinde îdarei örfiye na
mına hiçbir şeye tesadüf edemiyoruz. Bilâhara 
zaruret bunu ıcadetmiş, fakat ilân hakkı kuved 
teşriiyeye bahşolunmuş. Nihayet bir zamanlar 
Hükümet bu kuvveti - kuvvei teşriiyenin mazha-
rı itimadı olduğu için olacak - eline almış ve sui
istimal etmiş. O kadar suiistimal etmiş ki, Fransa 
mâhkemei temyizleri divanı harb hükümlerini 
temyizen tetkik ettikleri zaman nakza kadar kı
yam etmiş ve bundan kuvvei teşriiye de müteessir 
olarak verdiği hakkı istirdadetmiş. 1878 Kanu
nunda bu hak yine münhasıran kuvvei teşriiyeye 
alınmıştır. îdarei örfiye kelimesi biraz tuhaf. 
Fransa'da (bunun ismi (îîlat de siege) yani muha
sara hali. Malûmauâliniz (örf) âdet, teamül mâ
nasına geldiği gibi (örfî) kelimesi de keyfî mâ
nasına geliyor. Her halde Îdarei örfiye birtakım 
ahkâmı mahsusaya tâbi olması icabederse de bu de-

.1339 d : 1 
fa pek keyfî olmuştur. Îdarei örfiye ilânını müş
tekim ahval mevcudolsa bile bunun şeklen ta
mam olması iâzımgelir ki bu da iki şartı icabetti-
rir: Birisi; hududunun muayyeniyeti, birisi; za
manın muayyeniyeti... Encümenimizin mazbata
sında zaman meselesinin meskûtünanh geçilmesi 
belki bir nakîsa gilbi görülür. Fakat encümeni
miz bunun şeklinden ziyade ruhuna muarız ol
duğu için bu zaman 'meselesini nazarı dikkate al
mamıştır. Bu hususta Fethi Beyefendi encümen
de izahatta 'bulunmuştur. Bu, encümeni ikna et
miştir, etmemiştir meselesini mevzuubahsetmiyo-
rum. Efendiler! Îdarei örfiye ilân edilebilmek 
için behemehal mülkün bir cihetinde bir ihtilâl 
bulunması şarttır. Bendeniz bu ifademi metni 
kanunla teyidedebilmek için Kanunu Esasinin (bir 
maddesini okuyacağım. Kanunu Esasinin 113 neü 

- maddei muaddelesi : 

«Mülkün bir cihetinde ihtilâl zuhur edeceği
ni müeyyit asar ve emarat görüldüğü halde Hü
kümeti Seniyeııin o mahalle mahsus olmak üzere 
(muvakkaten)- îdarei örfiye ilânına hakkı var
dır.» Bundan muktebes îdarei Umumiyei Vila-
yat Kanununun 28 nci maddesi : 

«Vali, dâhili vilâyette ihtilâl zuhur edeceğini 
müeyyit asar ve emarat gördüğü takdirde o ma
halle mahsul olmak üzere (muvakkaten) îdarei 
örfiye ilânını Dahiliye Nezaretinden isıtizan 
eder. Bu müracaata yirmi dört saat zarfında ce
vap ialamadığı yahut muhabere imkânı bulun
madığı takdirde mesuliyeti deruhde ederek Îda
rei örfiyeyi ilân etmek salâhiyetini haizdir. Bu 
halde ilk vasıtayla keyfiyeti esbabı mucibesiyle 
beraber DahiHye Nezaretine iş'ar etmeye mec
burdur.» 

Şu halde bundan anlaşılıyor ki, mülkün bit 
cihetinde ihtilâl zuhur edeceğine dair asar ve 
emarat görülmedikçe Îdarei örfiye ilânı gibi bir 
sıklet altında ahalinin bulunması doğru değil. 
Zaten Heyeti Vekile tezekeresinde buna sebeb-
olarak asayişin muhtel olduğunu gösteriyor ve 
şekavete münhasır olduğunu da ayrıca tasrih 
ediyor ki, bununla ne dereceye kadar kabili te
lif olduğu bedihîdir ve takdiri Heyeti Celileye 
aittir. Mamafih encümenimizin bunu bu suret
le ref etmekle asayişi ihmal ettiği fikri hâsıl ol
mamalıdır. Asayiş mühim bir iştir. Asayiş her 
cemiyet için asıldır. Bir Hükümet için asayişi te
min edeceğim demek umuru tasarrufiyenin mah-
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fuziyetine riayet edeceğim demek gibi bir şey 
dir. Aslolan asayiş olduğuna göre memleketimiz
de asayişsizlik ve şekavet, mirastan sonra serma
yesiz mal getiren bu sanat o derece teammüm 
etmiştir ki, umdelerimize dâhi] olmuş, Büyük 
Millet Meclisimizin Büyükt Eeisi tarafından Mec
lisin iptidayı küşiadmda iradedilen nutukta zik
redilmiş, Heyeti Vekile Reisi Muhteremi beyan 
namesinde bunu ehemmiyetle, kaydetmekten sar
fınazar edememiştir. Bittabi asayiş mühimdir. 
Bir lâzimei hayattır. Bir miftahı huzurdur. Fa
kat asayiş-için. yapılacak muameleyle ihtilâl için 
yapılacak muameleyi kanun tâyin ve tasrih et 
mistir. Asayiş için yapılacak tedabir de mevcut
tur ve yalnız bununla iktifa edilmesi lâzımdır. 
Bu yapılmamıştır. idarei Örfiye ilân edilmeden 
bu mesele hallolunabilirdi. îdarei Umumiyei Vi-
lâyat Kanununda, «Vali gerek zabıtai mania ve 
gerek zabıtai adliyeye mütaallik vazaifin icrası 
ve kavianin ve nizamatı Devletin tenfizi ve asa
yiş ve emniyeti mahliyenin muhafaza ve takvi
yesi için kuvvei mevcudei zabıtayı gayrikâfi gör
düğü halde mahallindeki Berrî ve Bahrî kuman
danlara yereceği emri tahrirî üzerine kuvvei as
keriyeyi dahi istihdam eder. Kıtaat kumandan
ları vali tarafından bu bapta tahriren ita oluna
cak emri infaza, mecburdurlar» diyor. 27 nci 
madde : «Vali, vilâyetin bir tarafında kuvvei 
mevcudei askeriyeyle dahi temini asayiş oluna-
mıyacağını anlar, ya emniyeti âmmeyi sâlib bir 
hatar ve tehlike görürse dahilî vilâyetteki meva-
kii sairede mevcudolan kuvvei askeriyeden lü
zumu kadarını üzerine sevk için mahallî ku
mandana emri tahrirî ita ve şayet vilâyet dâhi 
linde bulunan kuvvei askeriyenin de temini mak
sada gayrikâfi bulunduğunu anladığı takdirde 
mahalli saireden kuvvayı kâfiye celp ve sevkını 
kolordu kumandanlarına iş'ar eder'. Kolor
du kumandanları valiler tarafından vuku-
bulan müracaatleri derhal infaza mecbur
durlar'» demek ki, bu fıkrai kanuniye tevfik 
hareket cdilej^di, Idarei örfiye ilân etme
den bu mesele bertaraf edilebilirdi. • Efen-
•1'])^r\ bm-Kİn da vakıa kuvvei askeriyenin 
istihdamından bahsolunuyor. Burada kuvvei 
"askeriye muin ve müzahirdir, fhtilâl zuhuru 
üzerine, ilân edilecek îdarei örfiyede ise kuv
vei askeriye müdahil ve hâkimdir. Bunun 
farkını izah.•• etmek bence zaittir, çünkü, tda-
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rei Umumiyei Vilâyat Kanununda mündemiç 
maddeler böyle bir hâdise zuhurunda yalnız 
şakiler ve şekaveti hedef ittihaz eder. Idarei 
örfiyedeki idarei askeriye ise bütün halkı he
def ittihaz eder. Bendeniz yine bunu idarei ör
fiye Kararnamesini başlıca mühim nokta! ariy-
le arz etmek istiyorum. 

1. — «îdarei örfiye ilân edilmesiyle Kanu
nu Ksasi ve nizamatı askeriyeden muhalif olan
ları tadil olunur ve hükümeti mülkiye hüküme
ti askeriyeye tebeddül eder.» Efendiler! Asker 
şayanı takdistir, askerlik şayanı tebcildir. Hele 
•hakkın kuvvet telâkki edildiği bu asırda onun 
tebcili namında taksiri lisan, körlük ve nankör
lüktür. Muazzam bir eser; şu geniş ülke onun 
şahidi •. •.kutsiyetidir. - Fakat efendiler! Ne'olur
sa olsun biz isteriz - ki ordu toplarının ağızlan 
memlekete değil, memleketin haricine baksın ve 
asker elindeki 'Süngüsünü yalnız haricî düşman
ların-göğsüne kaksın. 

ikincisi : «Devletin dahilî ve harici emniyeti
ni ihlâl edecek bilcümle cünha ve cinayetin 
asıl failleri ve zimethal olanlar ne sıfat ve hay
siyette bulunursa 'bulunsun, divanı harb huzu
runda muhakeme edilecektir.;» Bizim, demin kay
dettiğimiz yer hemen bir milyon halkı ihtiva 
ediyor. Müdafaa Vekili bile 'kabul edilmiyen 
mahkemelere bir milyon halkın şevki bilmem 
adaletle ne dereceye kadar muvafık olur. 

Üçüncüsü : «(Hükümeti askeriye lüzum gö
rülen eşhasın hanelerini leylen ve neharen ta
harri edecektir.» Efendiler! Hukukun en mü-
himmi malûmuâlinizdir ki, masuniyeti mesa-
kindir. föğer köylü oturduğu viran kulübesini 
gayrikabili teshil' bir- kale farz ederek onun 
içerisinde emniyetle oturamaz ve kanunun tâyin 
ettiği adamlardan maada her şahıs onun duva
rı önünde gayrikabili teshir bir kale duvarı 
önündeymiş gibi irkilmezse, irkilmek ihtiyacını 
hissetmezse o memleketin hükümet ve emniye
ti var demek muvafık olamaz. (Yaşa sesleri) 

Dördüncüsü : «Şüpheli ve sabıkalı olanlarla 
ikametgâhı olmıy anlar teb'idedileceklerdir» 
bunlar' ötekilerin yanında hafif kalıyor. Beşin
cisi : «Hükümeti askeriye ahalinin silâhlarını 
da toplamaya mecburdur.» Efendiler! Hükümet 
«üç beş şakiden izharı aczettim» diye Idarei 
örfiye ilân eder de halkın silâhını da elinden 
alırsa bunu hangi mantıkla telif edebiliriz? Hem 
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şakı elde edilmesin, hem de halk müdafaadan 
mahrum edilsin. Buna gülmek mi, ağlamak mı 
lâzımgelir? Bunun tâyininde tereddüdediyorum. 
Tabdişi ezlmnı mucibolacak gazetelerle cemiyet
ler de seddedilir, yani; şekavet vardır, soydular 
falan denem ivecek. Vakıa ansamîm itiraf et
mek lâzımgelir ki Fethi Beyefendi silâhlan 
toplamaya başlattığı sırada bundan sarfınazar 
edilmesi için evamiri şedide vermiş. »Her ne de ol
sa asayişin temini irin Îdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun tatbiki, asayişin temini için kâfidir. 
•Jandarma vazifelini ifa ettiği takdirde Îdarei 
Örfiye ilânına lüzum kalmadan eşkiya tenkil edi
lebilir ve- bu mesele de bertaraf olabilir. Nitekim 
(Yeni dün) gazetesinin dört gün evvelki nüsha
sında tenkili eşkiya sütununda, îdarei örfiye ha
ricindeki on, onbeş ımntakada jandarmanın mu
vaffakiyetleri sayılıyordu. Demek ki, jandarma 
böyle yıldönümü, hareketi haşarat ıgibi, senede 
bir defaya mahsus değil, 'her vakit tesirini göste
recek olursa bu memlekette asayiş her vakit müs
takar olabilir. Şimdi, efendiler! Asayişi arz etti
ğim veçhile encümenimizde pek mühim farz et
miş ve mazbatasının nihayetinde İzalei Şekavet 
Kanununun müstacelen müzakere ve intacını ri
ca etmiştir. Gerek encümen namına ve ıgerek şah
sım namına îdarei Örfıyenin kalkmasını rica 
ediyorum. Kalktığını istihbar ediyorum, kalkma
mış ise bir an evvel halkın üzerinden lüzumsuz 
ve haksız idarenin kalkması lâzımdır. Bu idare
nin devamı caiz değildir. Yoksa tekâlifi gûnagfın 
ile beli bükülmüş, ayağı zincirli, ağzı kilitli bir
takım halkı çağırıp da «Ey ahali! Hâkimiyet gibi 
saadet de senindir. Sen artık daima mesutsun, 
esir değilsin, hürsün, senden para alan iher cüz', 
her kül ve her memur senin saadetine çalışıyor 
ve bütün mesai buma; masruftur» dersek ve yine 
sen artık esir değil, efendisin! diye tekrar eder 
durursak, bu halka karşı bir istihza teşkil eder. 
Encümen namına bendenizin temennim bunun 
halkın üzerinden ref'ine karar vermektir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ R E M VE 
DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHÎ B. (İstan
bul) — Efendiler! Bundan takriben iki ay evvel 
Aydın mm'takasmda asayiş gayet endisebahş bir 
şekil almıştı. O 'havalinin'hususiyetini bilen arka-
daşlarımızca da malûmdur ki, orada öteden beri 
zeybeklik ve efelik ananatı cari olduğu için şeka
vet âdeta 'mezmûm bir sanat addolunmuyor. Bi
lâkis efelik, eşkiyalık bir nevi mertlik ve baha-
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dirlik addolunuyor. Bu itibarla ve bundan evvel 
o havalinin bu suretle birçok meşhur şakiler ye
tiştirmiş olması ve 'bâzılarının affa nail olması 
dolayısiyle bunların canlı olarak gösterdikleri 
suimisal veya hüsnü misal - artık noktai «azara 
göre değişebilir - dolayısiyle Aydın ıgibi memle
ketimizin en zenigin ve en mâ'mur bir livası ikti
sat ve ziraat noktai nazarından, 'hulâsa birçok 
noktai nazardan âdeta mefluç bir hale (gelmiştir. 
.Jandarmanın, biliyorsunuz, bir kısmı mühimmi 
terhis edilmişti. Yerlerine abnan efrat acemiydi 
ve 'henüz yerlerine vâsıl olmamıştı. Ordunun kuv-
vei külliyesi daha ziyade boğazlarda, Bursa ve 
İzmit civarlarında tekasüf etmiştir. Binaenaleyh 
ahali daha ziyade bizar olmuş ve bize mütaaddit 
defalar tedabiri şedîdeyle, tedabiri fevkalâdeyle 
bu şekavetin izalesini rioa etmiişierdiir. Bâzıları 
cila bu şekavet izale edilmediği takdirde ihiıcreite 
âmâde olduikilannı yazıyorlar. Efendiler haki
katen o zamian mahsul zaımanıydı ve o zannan 
halkın idrak edeceği nıahısnıfânü satıp .elide ede
ceği parayı üzerinde taşıması bir tehlike teşkil 
ediyordu. Heııkes 'mahsulünü terk etmiş, gayet 
miüh'iim bir buhranı iktiisaidsi ailtmda builunuiyıordu. 
Bendeniz bilmünase'be o zaman İzmir'de butiumu-
yordum. Aydın ve havalisinde ve Ödemiş tta-
raflarınd'aaı ıgelmiş oJanlanm birçokları herçjibâd-
âbâd 'bu şeıkavetin izalesini musırrane bir susreft-
te taleibettiier. Sonrta lef endiler! Denizli, Afylon 
KarahİRa;r'ı ve İsparta livalarında üc seneden 
beri icrayı şekavet tamiş dlam ve ahiren tenkil 
edilmiş bulunan bir Koeaımustafa çetesi var. Bu 
şiajkî hakikaten şilmdilye kadar onMi nâdir görül
müş /mezalimde ve hunharlıkta bulunmuş, bir
çok alslker ve jandarmailarımızı şehakletımiş, cep
hane alımış, silâh aılmış, birçoklarını katletmiş 
şalkî b&r adam. 

REFİK B. (Konya) — Tuttuikflannı dini diri 
ya kıyorilarmış. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Bu da o hava
linin aisayiişini fena halde tehlikeye sokmuştur; 
Bu itibarla orada asayişi temin edebilmek, müm
kün olan tedabiri behenıahal ailınıalk için *mu-
hakkak bir surette Îdarei Örfiyeııdin ülânını ım-u-
vafık gördüm ve bunu Heyeti Vekile larikadaşla-
rılma iziah ettim.. Onllar da muvOifakat eStltÖer. 
Bir ay müddetle muvakkat olmak ve lüzum görül* 
düğü takdirde telkrar temdidi düşünülmek ve 
sırf şekavet hâdmatına münhasır olmak şart&§$o 
Mân etifim. Îdarei örfiyelerden geçen »ene Mteo-

— 441 — 



t : 80 2.1 
lalse malûmat verilmek âdelt olduğu için Meclisi 
Âlinizi Ibundan haberdar ettim. Bu suretle me
sele Dahiliye Encümenine intikal etmiş ve Dahi
liye Encümeninin nolktai nazarını şjmdd Mazba
ta Muharriri Ali Şuurî Bey Meclisi Âlinize izah 
etmiştir. Ali Şuurî Beyin izahatından anlıyorum 
M, ikendileri halkikabtaın dahia ziyade nazıariyat 
vadisinde ve daha doğrusu evham vadisinde yü
rümüşlerdir. (Evham değül, hissiyat sesi) Evet, 
hissiyat dairesinde yürümüşlerdir. Evham şu 
elemektir ki, Hükümetlin vazifesi ahalinin bil
cümle hukukunu gaslbetmek, meskenlere teca
vüz etmek veyahut masuniyeti şahsiyeyi büsjbü-
tün ihlâl etoıek ve pek mukaddes tanıdığımız hu
kuku şahsiyeye tecavüz etmek suretinde düşü
nülmesi demektir. Halbuki efendiler! Bugün 
bilâkis o 'havaliyi üç seneden beri kasıp kavur
makta bulunan Koca Mustafa çetesi de rüfefea-
siyle beraber tenkil 'edilmiştir. 

Efenidlüer! idarei örfiye ihtilâl halinde l an 
olunutr. Fakat ihtilâl ne detoıefetlilr? Emniyeti 
dâhiliyenin mubtel oıliması ıdemelk imidir ? Yo)ksa 
siyasi bir mahiyeti haiz mlidir. Hükümete karşı 
'isyan husul bulacağı zlaman mı ihtilâl dluır? 
Bunu tekik etmek lâzımgelir. Pekâlâ biliyorsu
nuz ki, ilki sene evvel Yunan donanması Sam
sun'a geldiği zaman, ve birçok mebaniyi yaktı
ğı zaman derhal idarei örfiye ilân etmek lü
zumu hâsıl oldu ve muvakkat bir müddet 
için idarei örfiye ilân 'edildi. Böyle fevka
lâde zamanda idarei örfiye ilân edilmezse 
birtakım çapulcu herifler karışıklıktan isti-
fade ederler, yağmagerliğe ve birçok evleri 
yakmaya teşebbüs ederler. Bu böyle olduğu 
surette emniyeti umumiye muhtel olur. Bun
dan da bütün erbabı namus mutazarrır olur. 
Buna mâni olmak için, bu gibi fena ana
sırı derhal tedibedebilmek için idarei örfi
ye ilâh edilir ve buna mümasil emsalleri irae 
edebilmek mümkündür. Pekâlâ bilirsiniz M, 
efendiler! istanbul şimdiye /kadar hemen he
men idarei örfiyeyle idare olunmuştur. Yal
nız bendeniz idarei örfiye ilânının suiistimal 
edilmemesi taraftarıyım ve buna fevkalâde 
itina etmekle mükellefim, idarei örfiyenin 
matbuatı susturmak veya sansür mahiyetinde is
timal etmek veya kanunlarımızla ahaliye bahşe
dilmiş olan hukuku esasiyeyi ihlâl etmek ve 
yahut şimdi beyefendinin buyurduğu gibi bir
takım adamları başka tarafa sevk etmek gibi 
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sırf siyasî bir maksatla ilân edilebileceğini 
katiyen reddederim ve böyle bir fikirle ilân 
olunmamıştır. (Alkışlar) 

istanbul'da şimdiye kadar devam etmekte 
olan idarei örfiyelerin zamanı çoktan geç
miştir ve Meclisi Âliniz ne böyle bir İdarei 
Örfiyenin ilânını kabul eder, ne de böyle bir 
idarei örfiyeyi ilân edecek vekilleri kabul ede
bilir. Ancak düşününüz. Aydm livasında bü
tün halk mahsul zamanında bu tedhişten ve 
şekavet yüzünden evlerinden çıkamıyacak bir 
hale gelirlerse ve milyonlara baliğ olan mah
sulât ağaçlar üzerinde çürüyecek olursa ve 
hattâ bütün memleketin büyük ümitler bağ
ladığı Aydın livasının hayatı iktisadiyesi ihlâl 
edilecek olursa; bütün bu havalide idarei ör
fiye ilâniyle fenalıkları izale ederek elde ede
ceğimiz menfaat mi daha büyüktür? Yoksa, 
bu tadadettiğim ahvalin temadisi suretiyle 
hâsıl olacalk ahval mi daha iyidir? idarei ör
fiye ilân edilmeden bu da hallolunabilirdi di
yorlar. Hallolunamaz ve hallolunamamıştır. 
idarei örfiyenin neticesinde bu üç seneden 
beri orasını kasıp kavurmakta olan eşkıya an
cak tutulabilmiştir. Diyeceksiniz iki, jandar
ma niçin tutmuyor? Efendiler! Şekavetin 
izalesi Kanununun müzakeresi sırasında taf
sile» görüşürüz. Şekavetin memleketimizde 
devamı ve tamamiyle izale edilememiş olma
sı birçok evamile, birçok esbaba müstenittir. 

RASlH Ef. (Antalya) — Başlıcaları nedir? 
ALt FETHİ B. (Devamla) — Başlıcalarım 

Izalei Şekavet Kanununu müzakere ettiği
miz zaman tafsilen arz edeceğim, Rasih Efen
di! Binaenaleyh birtakım tedabir almazdan 
evvel yalnız jandarma talkibatiyle şekavet 
kamilen zail olur kanaatinde iseniz bendeniz 
bu kanaatinize iştirak edemem. Her halde 
bâzı tedabir almak lâzımgelir. Gerek yatak
lar hakkında, gerek eşkıya hakkında şiddet
li bâzı tedabir almak lâzımgelir. Bu teda
bir alınmadan memleketimizde takibat yapıl
mıştı)*. Şimdiye kadar yüzlerce e'şkıya çetesi 
mahvedilmi'ştir. Onun yerine tekrar birtakım 
çeteler zuhur etmiştir, bu itibarla idarei örfiye 
ilân olunmadan bu mesele 'hallolunur yolunda'ki 
itikada bendeniz 'iştirak edemiyorum, idarei 
örfiyeyi zannettikleri gibi alelıtlak t eşkıyayı 

I takibetmek için ilân etmenin lüzumundan bah
setmedim. Oranın hususiyeti vardır, oranın 
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hususiyeti hali ve bilhassa gayet âni ve müessir 
tedbirlerle halka emniyet ilkası gibi lüzumlu 
birtakım tedbirler karşısında bulunduğumuz 
için bu ıtedabir ittihaz edilmiştir. Yoksa bâzı 
yerlerde gezmekte olan eşkıya çetelerini tenkil 
etmek için şimdiye kadar hiçbir zaman Îdarei 
örfiye ilân etmedim ve böyle bir lüzum da gös
termedim. Yalnız buranın birtakım hususiyeti 
avhalini nazarı dikkate alarak ilân ettiğimiz bu 
idarenin tekmil memlekete teşmil edilmiş gibi 
mâna çıkarılması hakikate müstenit değildir. 
Arz ettiğim gibi ahvali fevkalâdede, meselâ 
Samsun bombardımanı esnasında îdarei örfi
ye ilân ettik. Efendiler! Buna dair birçok 
misaller vardır. Japonya'da zelzele olmuştur, 
harekâtı arzıye olmuştur. Derhal ilk yapılan 
şey îdarei örfiye ilânı olmuştur. Böyle fevka
lâde, zamanlarda birçok anasır iğtişaştan, ufa
cık şeylerden istifade eder. Daha büyük tehli
keler, daha büyük malhazîr tevlidedebilir. Buna 
karşı tedabir almak Hükümetin vazifesidir ve 
yapmalıdır. Her halde birçok memleketlerde 
böyle zamanlar için îdarei örfiyenin derhal 
ilân edildiğini ve edilmekte olduğunu her gün 
görüyoruz ve kitaplarda da yazılıdır. Bizim 
ilân ettiğimiz îdarei örfiye, evvelce arz ettiğim 
gibi bir ay için ilân edilmiştir. Yirmidokuz 
Ağustosta ilân edilmişti. Yirmidokuz Eylülde 
müddeti hitama ermişti. Heyeti Vekilece tek
rar tezekkür edildi. En başlıca çeteler elde edil
diği için bu müddetin temdidine lâzum görül
medi ve ilgasını derhal mahalline tebliğ ettik. 
îdarei "Örfiye yirmidokuz Eylülde derhal ilga 
edilmiştir. Mamafih bu bir ay zarfında birçok 
müfrezeler, birçok yerlerde dolaşmış ve bâzı 
köyler rahatsız olmuştur. Fakat buna muka
bil arz ettiğim çeteler tenkil edilmiş Ve asayiş 
teessüs edebilmiştir. Yani Îdarei örfiyeden 
mühim fayda görülmüştür. 

Efendiler! Herkes asayişsizlikten müşteki
dir. Fakat bu asayişi temin edebilmek için ted
bir almak icab ettiği vakît o tedbirin tevlidetti-
ği aksi tesirden de müşteki oluyoruz. Binaen
aleyh hakikî, ciddî ve samimî bir surette asa
yişi tesis edebilmek için fevkalâde bir surette 
müşkülat vardır. Bu müşkülâtı bendeniz naza
rı dikkate almadım değil ve îdarei örfiye ilâ
nını Heyeti Vekileye teklif edeceğim zaman bu
nun mucîbolacağı itirazatı daha evvelden keş-
fetmemiş değilim. Fakat ne yapayım 'ki bunu 
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memleketin menfaatine daha ziyade tercih et
tiğim için bütün mesuliyeti üzerime alarak bu 
teklif atta bulundum ve meseleyi de Meclisi 
Âlinize arz ettim. Bundan sonra, yani Meclisi 
Âliniz vaziyeti derk ettikten sonra hattıhare-
ketimi tasvip buyurmıyacak olursa karar ve
rirsiniz. Bundan sonra o suretle hareket edi
lir efendim. 

RBÎS — Müsaade buyurursanız bir şey arz 
edeyim: Fethi Beyefendinin vermiş olduğu iza
hata göre îdarei örfiyenin kalmamış olduğu 
anlaşılıyor. Halbuki Dahiliye Encümeninin 
mazbatası iki şıkkı ihtiva ediyor. Birisi îzalei 
Şekavet Kanununun müstacelen müzakeresi. 
Halbuki bu evvelce karara iktiran etmiştir. 
Müstacelen müzakere olunacaktır. İkincisi; bu 
ilân edilmiş olan îdarei örfiyenin ilânına lü
zum olmadığı meselesi. Heyeti Vekile Reisinin 
izahatından anlaşıldığı veçhile îdarei örfiyeye 
lüzum kalmamıştır. Halbuki şimdi Men'i Şe
kavet Kanunu hakkında, zannederim, Söz isti-
yenler var. Eğer münasip görürseniz bu mad
de hakkında bu hususta müzakere cereyan et
mesin, Men'i Şekavet Kanunu müzakere edil
sin ! (Muvafık sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bu me
sele halledilmelidir. Heyeti Vekile re'sen böy
le îdarei örfiye ilân edebilir mi? Bu nokta 
hakkında söz söyliyeceği'm. Efendim! Bu me
sele muhtacı tenvirdir. Heyeti Vekile re isen 
böyle îdarei örfiye ilânına ve ilân ettikten son
ra ve müddetin inkızasmdan sonra işi Meclise 
getirmeye mezun mudur, değil midir? 

İCRA VEKİLLERİ HEYETÎ REÎSÎ ALÎ 
FETHİ (İstanbul) — Heyeti Vekile, müddetin 
inkızasmdan sonra Meclise getirmemiştir. En
cümeninizde müzakere edilmiş ve sonra Mec
lise arz edilmiştir ve bir aydan beri Meclisi 
Âlinizdedir. îfadat doğru değildir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis 
Beyefendi! Evvelemirde îdarei örfiye mesele
sini müzakere etmeliyiz. Dahiliye Vekili Bey
efendi îdarei örfiye hakkında Meclisin noktai 
nazarını anlamak istiyor. Binaenaleyh bundan 
sonra memlekette îdarei örfiye ne gibi husu-
sat da ve ne vakitte olacaktır? Bu müzakere 
edilmek lâzımdır. îzalei Şekavet Kanunundan 
gayrı bir de îdarei örfiye meselesi vardır. Mec
lis, îdarei örfiye meselesi hakkındaki noktai 
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nazarını arz etmek için müzakere küşadetme-
yi ihzar etmelidir ki o müzakere de şimdi açık
tır. Binaenaleyh iki meseleyi birbirine teda
hül ettirmiyelim. Binaenaleyh îdarei Örfiye 
hakkında Heyeti Vekilenin salâhiyeti neden 
ibarettir? Kanunu Esasinin bu baptaki me-
vaddı neleri tazammun ediyor? iBunları tahkik 
ve tetkik ve bu bapta Heyeti Vekileye bir veç
he tesbit etmek için şimdi îdarei örfiye mese
lesinin ayrıca müzakeresi lâzımedendir ve iki 
müzakereyi yekdiğerine kanştırmamayı rica 
ederim. 

ALİ ŞUURÎ B. (Karesi) — Bendenizin be
yanatım şahsım namına değildi de onun için 
ıtlakı lisan eylemedim; yoksa bu îdarei örfiye 
Meclisin şekli hazıriyle ne dereceye kadar muva
fık olduğunu müdellel hir surette izah ederdim. 
Fakat mukayyettim, encümen namına söylüyor
dum. Eşkâli kanuniyeye tevfik edilip edilmediği-

' ııd söyledim. Ve sonra Hükümet şu fenalığı yap
mış, hu fenalığı yapmış demödim. Hem ben ken
di cüz'ümüzü tezli! taraftarı değilim. Yalnız 
mesele haddizatında gayet ağırdır. îdarei örfi
ye ahalinin heyeti umumiyesini 'bütün kütlesiyle 
hedef ittihaz eden bir kanundur; hunun için bu
na lüzum görmedik. îdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun bahşettiği kuvvetle bu iş temizlene-
(bilir ve yapılabilir dedim ve misal de gösterdim. 
Heyeti Vekilenin hüsnüniyetine, ve samimiyetine 
kailiz. Fakat efendiler;' hüsnüniyet merkezden 
muhita kadar aynı saffet ve samimiyetle intikal 
eden bir şey midir? Merkezden muhita doğru gi
derken intikal ettiği kaıbların şekliyle şekil alır 
bir mahiyette ve bir hassai maneviye değil mi
dir? Fethi Beyefendi îdarei Örfiyeye katiyen ta
raftar değildir. Ve kendi sözlerini 'bir senet ol
mak üzere arz edeceğim. 'Samsun'da îdarei ör
fiye ilân edildiği zaman Fethi Beyin umuma irat 
buyurduğu beyanat: «îdarei örfiye ilânı husu
sunda 'bendeniz de zatıâlileri kadar mutaassıp bir 
haldeyim. Her halde memleketin îdarei örfi
ye ile idare olunması caiz değildir. Bendeniz Da
hiliye Vekâletine gelmezden evvel Karadeniz sa
hilinde îdarei örfiye ve sair teşkilât vardı. Fa
kat Vekâleti deruh.de eder etmez bunlar birer bi
rer nihayet, bulmuştur. Tehlike! hariciye nihayet 
(bulduğu vaMt îdarei örfiye ref olunacaktır.» Bu, 
Fethi Beyefendinin beyanatıdır. Şu halde benim 
kadar o da îdarei örfiyeyle memleketin idare 
edilmemasi taraftarıdır. Şimdi efendim, yalnız 
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I o zamanki hali arz etmek lâzım. Ben de bunu He

yeti Celilenize arz etmek istiyorum. Samsun 
bombardıman edilmiş ve memlekette birtakım is
yan ocakları vardı. O halde iken. hile huna lüzum 
görülmemişken zihniyetin tebdiline sebep nedir? 
Madem ki, bizimle beraber îdarei örf iyenin aley
hinde Ibülunuyorlar ve mademki ref'edilmiştir; or
tada mesele kalmamış demektir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim, Samsun meselesinde Îdarei ör
fiye ilân ettikten ve bir hafta kadar - hatırım
da kaldığına göre - (15 gün -sesleri) Evet.. On
dan sonra ilga ettik ve ilga esnasında da söylemiş 
olduğum sözler aynı sözlerden ibarettir. Bundan 
evvel de arz ettiğim mâruzâtta aynı fikirleri 
tasvibettim ve •teşekkür ederim ki, o sözleri Ibura-
da hatırlattınız. Bu ba'hsolunan Îdarei örfiye de 
bir ay kadar devam etmiştir ve eşkıyanın 'bâzıla
rını ve en mühimlerini derdest etmek hususunda 
en müessir tedbir olmuştur ve bundan fayda hâ
sıl olmuştur. Fakat bundan evvel de arz ettiğim 
gilbi Îdarei örfiye siyasî maksatlarla ve hukuku 
siyasiyeyi ayaklar altına almak için hir vasıta ol
mak üzere ilân edenler aleyhinde evvelâ bendeniz 
bulunacağım. 

Fakat şekavete münhasır olmak ve hirkaç 
livanın Mikibalini, Ihaıyatı âıktiısadi'yeski'i kurtar
mak üçaım ittihaz dilen hu tedbir fiile, hir de Bey
efendimin izah ettiği gibi sırf birtıakım hukuku 
esasiyeyd ayaklar altına almak iıçin filân edilen 
Îdarei örfiye arasında fark vardır zannederim 
ve bu, zamanla taikyıidediltmiştdr. Kendıiİ!e<ri za
man ve mekân meselesine itiraz ettiler. Heyeti 
Vekilenin mazbatasında zaman vıardır: mukay
yettir. Fakat haz hunu ilân etmedik. Çünkü bu
nu biz kendimiz ibilecektik. İlân 'ettiğimiz ma-
'hallerde İdareli örfiyenin yalnız bir ayı mah
sus ve 'münhasır olduğunu (biıldirmiş olsaydık; 
tesiri daha az olacaktı. Fakat ibir ay zarfında 
derhal önünü aldık. 

Heyeti Vekilenin hugünkü şdklihazırı daire
sinde îdarei .Örfiye -ilân etmeye salâhiyeti var 
mıdır, yok mudur meselesine gelince: Bugünkü 
şekli idaremizi t%ıin ve teslbit ieiden Kanunu 
Esasinin, Teşkilâtı Esaısd(ye Kanuniyle liligıa ediî-
mdyeın alk&aımmda. îdarei ör&y enlin Heyetü Ve
kile taırıafından ilân 'olunacağına dair sarili ku 
yudaıt vardır. 'Ofeçen sene .Heyeti Vökileoniın va
zife ve mesulüyetiinie dair Meclisi Âlice Eneü-
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iıiİLiıd '̂faihşüs tarafından kademe aİMnrıuş ve 
henüzi kesbi katiyet etnieimjiş 'bir 'kanunda îda 
t-eiÜrfiyenin lliâııı yiıiıe Heyeti Vekiieye tevdi 
olunmuştur. "Bâır şartla... Îdarei ö l m e n i n ila-
nınd&n mum Meclisi Âliye .arz etmek şartiyle... 
Hebüz 'kesfoi kaınuniyet etmemiş olan 'bu ikaydı 
•baz :âde'ia ikanuniyet keısbeıtmiş gibi muteber ad 
dedâyonız. 

AHME1) '•'•SÜKKYY'A B. (ıKaresi) — Nasıl 
olur? Kesbi fcainuniyet etmemiş beyim... 

tCRA YEÎİİLLEBİ HEYETİ R E M ALÎ 
"METHİ B. (Devamla) — Yıani demek istdyiorsıu-
ıııız ki, Îdarei örfiyeyi Meclise bil dirmiy ellim. 
Omi mu demek istiyorsuınuz? 

AHMED SÜREYYA B. (Kanesi) — Kesbi 
kanubiyet etmeTnıiş buyuruyorsunuz. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ALÎ 
METHİ B. (I>eiya;mlia) —- Evet, keisbi Ikanuniyet 
etnıeınıiştir. Onun ilişin etmemiştir diyorulm ve 
elbette etmemiştir diyeceğim. Yani Meclisi Âli
nin' bu bapta daima ndktai Tiazarını aümaik içim 
o ke^bi "kîainıiniye't eıtmemıiş olan şelkiildleki lâyo-
ha'ı-i 'kaınunİ3-:we-kenjdiimM tabii addedersek der
hal Meclisi Âliye arz ediyonız. Mesele bundan 
ibarettir. Yani mevcııt kânunlara göre Heyeti 
'Yekile değil, hattâ şimdi Ali Sururî Bey bira-
derrmıiizdın dkuduğu maıdde mucibince doğrudıaaı 
doğruya vali yiırmiidört saat 'zarfında Merkezi 
haberdar etmek şart/iyie îdarei örfiye ilân et
mek salabiy etini 'haizdir. Bir valıiı Îdarei örfiye 
il.Pi.ri etmek salâhiyetini baiz olursa, eilbetıte He
yeti . Vefeile de tdarei örfiye ilân etmek saM'bi-
yetini baiz olur. Vaziyet bundanı übaırıettir. 

MASHAR MÜFİD ıB. (Denizli) — Efendim ; 
Îdarei örfiye ister zararı animi defi' için zararı 
hâssı ihtiyar ıkatballinden olsun, isteme nmva)k-

"kat bir zaımam için solsun, me için olunsa «llsun, 
lı-er ıha] de Ibir ekmek kadayıfı değiildftr. Îda
rei örfiye" elbeStte demiir bir lıeblebidir. Ma
kat ibâzı rüfeka buyurdular ki, İdanei Vilâyat. 
Kanununda îdarei örfiyeyi icabettircn ahval 
ihtilâl kelimesi altında toplanmıştır. Doğrudur 
(efendiler! îdarei Vilâyat Kanununun 26 hattâ 
25, 26, 27, 28 nci maddeleri - batın âeizanemde 
kaldığına göre - bu salâhiyeti valilere veriyor. 
Hattâ îdarei Vilâyat Kanununun 41 nci madde
sini nazarı itibara alırsanız, mutasarrıfın bile 
salâhiyeti vardır. Makat Îdarei örfiye de değil. 
nelerde olduğunu arz edeceğim. Sonra 53 neü 
maddeyi tetkik edersek kaymakamın bile salahı-

.1339 C : 1 
yeti vardır. (Okur musunuz sesleri) 'Eğer îdarei 
Vilâyat Kanununun 26, 27 nci maddelerinin bir 
valiye verdiği salâhiyet ve yine îdarei Vilâyat 
Kanununun 41 nci maddesinin mutasarrıfa ver
diği salâhiyet ve eğer yine îdarei Vilâyat Kanu
nunun kaymakama verdiği 53 ncü maddedeki sa
lâhiyet istimal edilseydi emin olunuz îdarei ör-
fiyeye lüzum yoktu. 'Bugün için değil, bu kanu
nun neşrinden beri maalesef efendiler, bu îdarei 
Vilâyat Kanununun valilere, mutasarrıflara, 
kaymakamlara verdiği salâhiyetin, bu kanunun 
neşrinden sonra bir defa tatbikine imkân basıl 
olamamıştır. Esbabı : Efendiler! Acaba bir kaza
da şekavet zuhur ettiği zaman - ufaktan başlıyo
rum - 53 ncü maddenin kaymakama verdiği bu 
salâhiyeti kaymakam istimal edebilir ini, edemez 
mi? Etmiş mi? 53 neü madde mucibince kayma
kam aJhvalden mutasarrıfa malûmat itasiyle bera
ber dahili kazada mevcut kuvvei askeriyeyi he
men istihdama mezundur. Ve sonra bu bapta vu-
kubulacak tebligatı askerî kumandanlar derbal 
infaz edeceklerdir. Beyefendiler; kaymakam, ka
zasında eşkiya olduğundan dolayı askere lüzum 
görüyor, oradaki kumandana tezkere yazıyor, ri
ca ederim, oranın kumandanı da istenilen askeri 
veriyor mu? Bunun hiç vukuu var mıdır? (Ver
mez sesleri) iBeyefendiler, başımdan igeçmiştir, 
bu hususta yüreğim yanıktır. Bitlis'te asayiş 
mubtel; orada bulunan kolordu kumandanına di
yorum ki; îdarei Vilâyat Kanununun 26 nci 
maddesinin bana vermiş olduğu salâhiyete binaen 
bana bir bölük asker veriniz. Rica ederim vermiş 
midir r Haydi bir tarafa demiştir. iEğer Aydın 
havalisinde, bu eşkiyanın ee'velângâbı olan yer
lerdeki kaymakamlar, mutasarrıflar şu salâhiyeti 
kanuniyelerini istimal etmiş olsalardı ve istimal 
etmek ihakkı verilmiş olsaydı, îdarei Örf iyeye lü
zum kalmazdı. Eğer oradaki Aydın Mutasarrıfı 
yanındaki kıtaatı askeriye kumandanına «Şimdi 
kıtanı istiyorum, eşkiyayı yok edeceğim» diye 
emir verseydi, dinlenir miydi? Dinlenmezdi bey
efendiler! 

ıSADIK B. (Karahisarı iSa'hib) — Mademki 
dinlenmiyor; maddei kanuniyeye ne lüzum var? 

iMAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Binaen
aleyh. asayişin böyle hiâd bir devreye girişi ve 
bizi îdarei Örfiye ilânına mecbur edişi, îdarei 
Vilâyat Kanununun valiye, mutasarrıfa, kayma
kama pek sarili olarak verdiği bu salâhiyeti - ma
atteessüf - istimal edememelerinden neşet etmiş-
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tir. îşte, asayiş için en güzel tedbir îdarei Vilâ 
vat Kanunundaki saJâ'hivoti valilar, ınuta,?arr<'p 

lar, kaymakamlar tarafından istimal edilmesi
dir. Izalei şekavet için kanun mu istiyorsunuz? 
îşte îdarei Vilâyet Kanununun bu maddeleri 
bunu temin eder. Efradını eâmi, ağyarım mâni 
elinizde bir kanun var, icra edemedikten sonra 
istediğiniz kadar kanun yapınız. Efendiler! De
mek oluyor ki : Bütün dertler kayaninin tama-
miyle infaz edilememesinden ileri geliyor. Bütün 
dertler gelip buraya dayanıyor. Çünkü îdarei 
Vilâvat Kanunundaki bu maddelerde verilen 
salâhiyet, az bir salâhiyet desrildir. Başınızı aff-
Htmazsam bu madde hakkında biraz izahat ve
reyim. Madde divor ki : Vali, polisi, jandarma
yı, asaMri istediği gibi kullanacak. Asayiş ve 
emniyeti dahiliyeyi muhafaza için kuvayı aske
riyeye lüzum görürse Berrî ve Bahrî, eğer o ma
hal sahil ise gambot veyahut filo varsa onlar da asa
yiş noktasından valinin emrine verilmek lâzım-
gelir. Hattâ madde; kendi vilâyetindeki, asker 
kâfi denilse yakınındaki askeri dahi celbetmeve 
salâhiveti vardır diyor. Fakat maateessüf bu tat 
bik edilemiyor. Biraz da meselenin amelî cihe
tinden bahsedelim. Eşkıya zuhur eder, mutasar
rıfın, kaymakamın sekiz on jandarması vardır. 
Bu jandarmaları eşkıyanın arkasından göndere
mez. Karakolları tatil edemez. Çünkü karakolla
rın vazaifi adliyesi, vazaifi mülkiyesi ve birçok 
vazifeleri vardır. Eşkıya zuhur ettiği zaman 
jandarma ve askerin vaziyeti ne olmak lâzımge-
lir beyefendiler? Serian kuvvetli bir müfrezenin 
izamı depil mi? Halbuki raporda kırk beş kişi 
görülmüştür diye yazılır, buna mukabil iki jan
darma sevk olunur. Başka bir şey yoktur. Kaza
nın tâbi olduğu livada veyahut livanın tâbi ol-
dueıı vilâyette fırkalarla asker varken memuri
ni mülkiyenin kanunî saâhiyetlerini istimal ede
rek askeri serian celbedem em esidir ki, bizi îda
rei örfiyenin ilânına mecbur ediyor. Ve fazla 
olarak da birçok masrafı ihtivar ettiriyor. Çün
kü eşkıya meselesi bidayette, bir yangının zuhuru 
gibi bastırılamazsa, sonra hâd bir devreye gi
rer. 

Sonra bâzı rüfekâ buyurdular ki : Asayiş için 
valinin, mutasarrıfın, kaymakamın salâhiyeti 
vardır. Fakat ihtilâl olmak şarttır. îdarei örfi
ye ilânı için ihtilâl olmak şarttır. Ben Dahiliye 
Vekili olsaydım, şimdi burada derdim ki ; evet 
îdarei örfiye için ihtilâl şarttır, fakat asayişsiz-
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lik o dereceye varmıştır ki, memurlarımdan al
dığım varakalara göre ihtilâl emareleri görünü
yordu, onun için îdarei örfiye ilân ettim. O va
kit ne diyecektiniz efendiler? Bir şey diyemezdi
niz. Binaenaleyh bunlar gayet elâstiki şeylerdir. 
Evet efendiler! Hakikaten düşünürsek, asayişin 
hâd bir devreye dâhil oluşu neticesi olarak halk 
mahsulünü toplıyamıyor. Köyden köye gidemi
yor. Emniyeti ırz ve mal ve candan ve namustan 
eser yok. Bunun neticesi ihtilâl olmak ihtimali 
mevcuttur. Binaenaleyh ihtilâli hissettim, onun 
için îdarei örfiye ilân ettim diyebilirdi. Binaen
aleyh, ben Dahiliye Vekili Beyefendiden istir
ham ediyorum; taki, îdarei Vilâyat Kanununda
ki bu maddeler fesih ve tadil edilinceye kadar 
bu mevaddm valiler, mutasarrıflar ve kayma
kamlara verdiği bu salâhiyetin tamamen tatbi
kine himmet buyursunlar! Emin olunuz, bu mad
deler tamamen tatbik olunacak olursa îdarei 
örfiye ilânına lüzum görülmez. îdarei örfiye 
ilânı meselesine gelince; îdarei örfiye ilân olu
nur mu, olunmaz mı? Onu d& hukukçu arkadaş
larımız söylesinler. 

ZEKÎ B. (Gümüşine) — Efendim! Bendeniz 
Dahiliye Vekili Beyefendiden bir sual sormak 
istiyorum. îdarei örfiye ilân etmek mademki 
Meclisin salâhiyeti dâhilinde... 

ALİ SAÎB B. (Kozan) — Heyeti Vekik-
nin salâhiyeti dahilindedir. 

ZEKÎ B. (Gümüsane) — Bu hapta bir ka
rarı kanuni var mıdır? (Vardır sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler ! Mazhar Müfid Bey arkadaşımız buyurdular 
ki : - Aynen kendi ifadelerini tekrar ediyorum -
Efradını eâmi, ağyarını mâni elimizde kavanin 
mevcuttur. Bu kavanin, bütün arzu ve matale-
batimızm temini is'afm'a kâfidir. Ancak belâlı 
nokta, bu kanunun hüsnütatbikme muvaffaki
yet hâsıl olmaması, tatbiki ahkâmında suimua-
mele veya ademikifayet gösterilmesidir. Mem
leketin en büyük veya yeerâne derdi işte budur!.. 
Böyle olduğu içindir ki îdarei örfiyenin ne za
man ve ne suretle ilân edilebileceğine dair olan 
ahkâmı kanuniyeye riayet edilmemiştir. İlân 
edilmiş olduğuna muttali bulunduğumuz şu 
îdarei örfiye memlekette bir kanunsuzluk ya
şatmıştır. Onun için mucibi feveran, en büyük 
derttir. 

Efendiler! Kanunu Esasi memlekette îdarei 
Örfiyenin şu veya bu hâdisenin vukuu ile mu-
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ksıyyeden ilânını tesbit etmiş ise, onun ahkâmı 
esasiyesinden zerre kadar inhirafa hiçbir vakit 
cevaz verilemez. Kavanini saireden meselâ îda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanunu da aynı esası 
ihtiva ederek o âa, bir nokta ile bunu tesbit et
miş ise bunun haricinde bunun fevkinde bir ka
naat, bir zehapla, bir arzu ile ister samimî, is
ter neticesi mukayyedolsun, bir muamele yapı
lamaz. Yapılırsa o muamele gayrikanuni yapıl
mış olması itibariyle her vakit mülk ve millet 
mülâhazai umumiyesine göre gerek memleket 
ve gerek millet için muzırdır velev ki bir defa 
fayda bahşolmuş bulunsun! 

Efendiler, evvelce de bu Kürsü Muallâdan 
arz ettim. Yine tekrar ve teyidederim, bütün 
mücadelât ve bunca fedakârlığımızın yegâne 
gayesi memlekette hakkı ve kanunu hâkim kı
larak halkı müreffeh ve mesut kılabilmek im
kânını hâsıl edebilmekti. Hâkimiyet ve müessi-
riyeti kanunive bulunmadığı zaman saadet ve 
refah tahayyülü zaittir, bâtıldır. Saadet ve re
fahı muhavyele vücut bulsa bile ona ben sa
adet diyemem. Ve binaenaleyh böyle bir müta-
lânva, bir muameleye iştirak edemem. Bana 
felâket srelsin, elem gelsin, fakru zaruret gel
sin, hattâ isterse zillet ve felâket gelsin; fakat 
hak diye kabul ettiğimiz, milletin heyeti mü-
messiiesi olan bir Meclisi Âlinin kanun kutsi
yetiyle verdimi hükümden gelsin! Zandan, ka
naatten, şahsî zehaptan, şahsî icraattan de
ğil efendiler! (Bravo sesleri) Bu itibarla Da
hiliye Encümeni Heyeti Muhteremesinin ka
nuna ve ahkâmı kanuniyeye karşı gösterdik
leri pek büyük inkıyattan dolayı encümen 
azasına an samimülklab arzı şükran ve beyanı 
takdirat eylerim. Muhterem Heyeti Vekile-
miz Reisi Beyefendi buyurdular ki : Heyeti 
Vekilenin vazife ve mesuliyetini tâyin ve tes
bit eden ve fakat henüz iktisabı kanuniyet et
memiş bulunan bir lâyihai kanuniyede îdarei 
örfiye ilânı salâhiyeti Heyeti Vekileye bah
şedilmiş. (Hayır sesleri.) 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstanbul) 
— Hayır öyle söylemedim. Îdarei örfiye ilâ
nı salâhiyeti mevcut kanunlarla zaten öteden 
beri Heyeti Vekilededir. Beyefendi! Bu vazife 
ve mesuliyet kanunda Îdarei örfiyenin ilâ

nından sonra Heyeti Vekileye bir mecburi
yet verilmiştir. O da; ilân olunan Îdarei örfi-
yeyi Heyeti Âliyenize tebliğ ve arzı ımalûmat 
eylemekten ibarettir., O vazifeyi yaptık. Zatı-
âliniz anlamadınız! 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — He
yeti Vekilenin vazife ve mesuliyetlerini muhtevi 
olarak tanzim edilen ve fakat iktisabı me
riyet etmemiş olan kanun zaten ahkâmı umu-
miyeyi kanuniyemize göre Îdarei örfiye ilâ
nına müstakillen mezun bulunan Heyeti Ve-
kileyi, ilân ettikleri Îdarei örfiyeden dolayı 
Meclise malûmat vermek (mecburiyetini tah
mil etmiş imiş. Bunu buyurmuşlar. Telâkkide 
bir zehabını olmuş tashih ettim. Lâkin; ben
deniz bir defa Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
tarafından tanzim ve neşredilmiş veya edilme
miş olup da makbul bulunan kavanin içeri
sinde Heyeti Vekilenin Îdarei örf iyeyi re'sen 
ve hodbehod ilân edebileceğine dair bir kanu-
kanuniyeyi inkâr ediyorum. Denilebilir ki, mün-
deris Osmanlı İmparatorluğu tarafından tan
zim ve neşrolunan kavanin ve nizamattan 
el'ân Büyük Millet Meclisinin neşir ve ilân et
tiği bir kararla makbul olan, yani 1336 sene
sinden evvel neşrolunan kavanin ve nizamat 
ahkâmı umumiyesinden bunu istimbat ettiler. 

O zaman bu Kürsü Muallâdan dedim ki ve muhte
rem Büyük Millet Meclisinin her âzası dedi ki! 
«Heyeti Vekile; Büyük Millet Meclisi Hüküme
tinin ve binaenaleyh Büyük Millet Meclisini 
teşkil eden her âzanm vekili icraîsidir ve fakat 
hakkı kaza, hakkı icra bütün âzanm uhdesinden 
mündefi, ve müntezi' olmuş değildir. Binaen
aleyh bizler, Meclisi Âli, direktifimizi Heyeti 
Vekileye veririz ve onlar bizden aldığı direktife 
»öre hareket ederler.» İstirham ederim, Heyeti 
Yekilemiz Îdarei örfiye ilânına dair bizden bir 
direktif almışlar mıdır, böyle bir şey var mıdır? 

ALİ SAİB B. (Kozan) — G-eçen Mecliste 
almışlardır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Hayır 
nuna zamimeten nazarı dikkati cali'bolmak üzere 
bir şey daha arz edeceğim. Heyeti Vekile lüzum
lu gördüğü Îdarei örfiye kararını beş Ağustos 
tarihinde vermiş. Meclisimiz Riyaseti Celilesine 
de bir Eylülde tezkeresini yazmı§; aradan yirmi 
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beş gün geçiyor; kararın ittihazı akabinde bu I 
tezkerenin Riyaseti Oelileye takdimi pek kolay ve 
pek mümkündü. Niçin takdim; edilmemin? Ve ni
çin İdarei örfiyenin ilân edildiği 29 Ağustos 1339 
tarihine kadar bu mesele için Meclisi Âlinin 
noktai nazarı, fikri, kanaati alınmamış? Burası da 
şayanı dikkattir! 

t€RA VEKİLLERİ , HEYETİ REİÖİ VE 
DAHİLÎYE VEKİLİ Alil F E T H l B. — Beş 
Ağustosta Meclis yoktu. Meclis henüz birbueuk 
aylıktır. 

AHME1) SÜRKYYA B. (Karesi) —Meclisin 
birbuçuk aylık hayatı vardır. Sonra imyurdu
lar 'ki; eşkıyanın tenkili her halde İdarei ö r f iye
nin ilânına lüzum gösteren bir -hâdise değildir. 
Ancak muhitin hususiyeti ve mahsul zamanı ora
daki şekavetin mahiyetini düşündük, îdarei örfi- I 
ye ilân ettik ve yine buyurdular ki: •Jandarmay- I 
la şekavetin önü alınamaz. .Jandarmayla şekâve-
tiıı önü alınamazsa jandarmanın ne vazifesi var- I 
dır? Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunumuz valile
re, mutasarruıflara bahşetmiş Olduğu hükmü ka
nun, hüsnü tat bika mazhar olduğu surette - ki ol- I 
duğu beyan ediliyor - kuvvei. askeriyeden .istedi- I 
ğî kadai' asker alınabilirdi. Maahaza eşkıya taki- I 
îbi için İdarei örfiye ilânına neden zaruret hâsıl I 
olmuş? Ve şekavetin vücudu haliyesi yalnız Aydın 
livasına mı münhasır imiş? Gazetelerde her gün I 
görüyoruz, memleketin ötesinde berisinde şeka- I 
vet aynı derecededir. Çok teşekkür olunur ki, bu I 
bir ay zarfında hu şekavet az çok tenkil edilmiş- I 
tir. Eğer sebebi tdarei örfiye ise 'ben diyeceğim I 
ki: Şekavet bir ay daha sonra tenkil edilsin. Fa
kat mâfevkal kanun 'bir idarei örfiye ilân edilmiş t 
bulunmasın. Çünkü efendiler! Hükmü kanunu, I 
mühmel ve meskût, metruk bırakarak yapılan fa- I 
ideye faide denilmez, izmir'de bulundukları müd- I 
detçe Aydın, ödemiş havalisinden gelen bâzı ze- I 
vatın harici bâdabâd ve her neye mal olursa olsun I 
o havalide ruhu vşekaveti kökünden katletmesini I 
ve şakilerin tenkil buyurulmasmı kendisinden is- I 
tirbam etmişler. Bunu ben de istirham ederim, I 
her kes de eder. Fakat şekli icraatın da tdarei I 
örfiye suretiyle olmasını mı rica etmişler? Bilâ- I 
talep yapmaya mecbur ve mükellef oldukları bir I 
vazifenin icrasını talebetmek İdarei Örfiye -ilân I 
etmeyi müstelzimmiş gibi (gösterdiler. Bu da gay- I 
rivârittâr. Bu itibarla buna da nazarı dikkati I 
celbeder-im. ve nihayet efendiler! ilân edilen ve I 
lehül'hamd müddeti münkazi olduğu anlaşılan. J 
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İdarei örfiye memleketin ötesinde, berisinde -
şüphesiz şekavetkârane değil -. eşkıyanın zaman 
zaman bâzı eşhas aleyhinde ika' ettikleri zarar ve 
suitesir kadar, birçok insan kütlelerinde tesirler 
ve zararlar vücuda getirmiştir. Bunu nitekim 
kendileri de itiraf buyurdular. Ancak kendileri, 
arada Ibir fark buldular ve bendeniz ibu farkı' 
makûsen buluyorum. 

İşte, elimde bulunan bir telgraf" : Bundan 
anlaşılıyor ki, tdarei örfiye esasen Hükümetçe 
meskûn bulunan, yani kışlaklarında haneleri olan 
bir yörük aşiretinin Yaz mevsimi olmak ve tarzı 
maişetleri itibariyle yaylaklarda bulunmak, ça-
dırnişin olmak iztırar ve ihtiyacında bulunduk
ları halde /çadırları ellerinden alınarak Denizli 
Fırkasından giden bir taburla abluka edilmek 
suretiyle kendilerinin her halde köylerine sevk 
edilmesini istilzam etmiştir. 

Efendiler! Maişetlerini hayvanının sırtından, 
yününden -ve sütünden bekliyen bu zavallı insan
lar iskân edilmek bahanesiyle veya /her lıangi bir 
sebeple Kışın açlığa mahkûm bırakılamazlar. 

REİS — HJfendim; demin arz ettiğim veçhile 
bunlar, ıMen'i Şekavet Kanununda bahsedilsin. 
İdarei Örf iyenin müddeti münkazi olmuştur. 
•Şimdi yalnız 'Idarei örfiye 'hakkında söyleyiniz! 

AHMEI) SÜREYYA B. (Devamla) — Hay
vanatın ölmesini intaceden bu is, bu meseleyle 
alâkadardır. iBıına mümasil daha .çok haberler, 
mektuplar, var. Şimdi onlardan . vazgeçiyorum. 
Efendiler! tBir memlekette iyilik veya fenalık ola
bilir. 'Biz, onun esbap ve avamilini ararız. Onları 
kal've izale ederiz. Burada esbâb ve avamil, fa
lan şahıs, filân hâdise, -filân iş değildir. Memle
kette mevcut bulunan kanunun zaman zaman 
zanla, zehapla, kanaati şahsiyeyeyle fevkine çı-
kılmasmdadır. Mademki (Kanunu Esasi -ve ma
demki diğer kavanin meselâ; idarei Umumiyei 
Vilâyat ^Kanunu memlekette idarei örfiyenin 
ilânını ancak ve ancak ihtilâl zuhuruna hasret
miştir ; bu dairei mahsusa dâhilinde Hükümet ka
bine usulünde olsun, (Heyeti Vekile şeklinde ol
sun ihtilâl vukuunda Idarei örfiye ilân eder ve 
illâ başka zaman edemez. Mazhar Müfid Bey bi
raderimizin buyurduğu gibi Heyeti Vekilemiz 
Reisi ve Dâhiliye Vekili Beyefendi Hazretleri 
ben, aldığım haberlerle bu bâdişat ve şekavet va
kasını bir ihtilâlin mukaddemesi gibi telâkki et
tim, ihtilâl derecesinde mühim buldum ve bu su-
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retle ilân edilmiştir, derse ne yaparız! v/ zaman 
da Ibaşka surette söylerim, öyle söylemeyi isterse 
ona da o cihetten cevap veririm. 

, Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Aydın'da asa
yişsizlik, kalkı, hakikaten bihuzur etmiş, Merkezi 
Hükümete karşı acı denecek kadar şikâyetler ve 
temennilerde bulunmuşlardır. Fethi Beyefendi 
tzmir'i teşrif ıbuyurmuşlar, İdarei Örfiye ilânını 
tensibetmişler ive tatbikata ibaşlanmıştı. Bendeniz 
Heyeti Vekilenin îdarei örfiye ilân etmeye salâ-
hiyettar olup olmadığını mevzuübahsetmek ta
raftarı değilim. Meşrutiyeti idareyi idrak ettiğim 
ve ıgazetelerde bu 'gibi şeyleri okuduğum zaman
larda gördüm ki, Meclisi Mebusanda bu mesele 
eo'k mevzuubahsülmuştur. Çünkü her zaman 
îdarei örfiye ile tedviri Hükümet eyliyen hükü
metler geçmişlerdir. Onlar zamanında da böyle 
birçok şikâyetler olmuştur. Fakat hiçbir izaman 
takyidedi/ci bir kıanun. yapmamışlardır. Bundan 
amil aşılıyor ki, hem şikâyet edilir ve hem de 
memnun olunıaeaJk 'bir 'kanundur ve 10nun iiçin 
olduğu gibi dıevam ©diyor. Yalnız şajyıaıraı te
mennidir ki, bunda kelimelerden istifade etmek 

tarikine düşmektense iheir türlü şaibe ve şüphe 
ve tereddütleri izale edecek surette tâyin ve 
teisibit etmıeye çalışmak lâzımdır ve ıbunu yap<a-
h'm. Meselâ ihtilâl kelimesi ine 'demektir? isyan 
mânasını mı mutazammındır, yoksa hali tabiînin 
uıulıteil. oknası mı demektir? Hâli talbiî 'asayiş
tir, aJsaîtşisizlü'k ise ihtilâl demliktir. Bu gübi 
tefsirleri herkes kendisinde ıgörelbilir. Binaena
leyh o tarafın da ihalkkı varsa fou tarafın da 
hakkı vardır. Ve bu kadar dedikoduları ımucib-
oluyor ve senelerden (beri olagelmiştir. Bu de
fa sonuncu olmak üzere müzakere olunsun da 
artık 'böyle tefsirlere im alhıal kail'masm. Buna en
cümen derhal ibir şekli katî versin. Yalnız ben
deniz ibir şey iarz etmek istiyorum. Aydın'da. 
îdarei örfiye âlân edildiği 'zaman oradaki şe
kavet gıöçmiş senelerim şekavetinden daiha yük
sek değildi'. Herkes pekâlâ 'bilir, hemen ibütün 
dünyada tanınımış ve şöhret kuz aramış olan Ça
kıcı zamanında ibiıle îdarei örfiye ve saire ilân 
edilmemi'ştir. Yani arz etmek .istediğim şey eş
kıyanın tenkitli, îdarei ö r f iyeden gajyri vesait
le kaîbil 'olmadığına (bizi ikna edecek (bir vaziyet 
hadis değildir. Bundan çok kuvvetli şekavetler 
oldu ve daiha fena sekililerde şekavetin hüküm
ran olduğu zamanda bile Îdarei örfiye ilân edil
medi. Fakat belki 'onlar î>u tedibine müracaat et-
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nıemekte İhata etmişlerdir. Bu da caizdir. Bu 
tedbiri io vakit icra etmiş olsalardı (belki asa
yiş ^ zaımajı temin edilelbilirdi. Ancak şu nok
tada dalhi iddia etmeik caizdir iki, ımemleikıet dâ
hilinde asayişi temin etmek için istihdam edi
lecek 'kuvvetlerin istihdam ve istimali edilmedi
ğinden asayiş temin edilemiyor. Yoksa (bu kuv
vetlenin fevkine çıkacak bir '»hâdise ımeveut de-
ğildiır. Yıani ;bu 'kuvvetlerin kuvvei tenkıiliye ve 
kuvvei Inzılbâtiyesinden daha ziyade îbiır Ihâdi-
se olduğundan artık îdarei örfi yeden başka kuv
vet ve sebep kalmamış demek doğru değildir. Her 
halde ibuıgün Aydın'daki şekavet geçmiş z.a-
m anlardaki şekavet dere«elemnden çok aşağı
dır ve şakiler de gedmiş zamıaralardaki şakîle-
re nislbetle onlardan daiha dûn ve zayıftiTİai'. 
Fakat Hükümetin asayişi temini edecek, eışkir 
yayı tenkil edecek kıwvetinin noksanından .do
layı ibunlaıra eıhemmiyet ve kıymet veriilımiiştir. 
Yoksa haddizatında kendileri 'mühim ve 'kuvvet
li bir şey değildirler. Bunu nazarı dikkati âli
nize vaz'ederim. Hükümet de mutlaka asayişi 
temin etmek, yani eşkıyayı tenkil etmeik mak-
sadiyle îdarei Örfiyeyi iılân etmemiştir. Hükü
met Fethi Beyefendinin 'buyurdukları veçhile 
efkârı umumiyeyi temim etmek için îdarei ör
fiyeyi İlân etmiştir. Yani îdarei örfiye ilân 
edilmiş demekle fevkalâde 'bir iş yapılmış diye 
efkârı umumiyede bir his hâsıl edecek, askerin 
gitmesiyle eşkıyaya İbir korku' ıgeleeek, halk da 
bunlar artık ıgelme'z diye seıibest ola;raik 'bağı
na ve (bahçesine gidecek ve nıalhsulünü idnak 
edebilecektir, bu maksatla yapılmıştır. 

Simidi üzüm ve incir mahsûlünün nihayeti
ne gelindiğfaden dolayı idarei Örfiye de kalkı
yor. Şunu da nazarı dikkati âlinize arz etmeik 
isterita, ki Hükümet mutlaka asayişi temin için 
îdarei Örfiye illân etmiştir. Fakat maattees
süf Hükümetin bey'anaitı hilâfına olarak şunu 
isöylemek ıztırarındayım ki Aydın'da îdarei 
Örrfiyenin dervam (ettiği müddetçe şakilerin 
adedli teiDakuıs etmemiştir. Ve bu çetelerden 
falan veya filan çete tenkil edilememiştir. Bu 
gün idarei Örfiye ilga ediliyor, fakat çelte-
ler tenkil edildiğinden dolayı ilga edilmiyor. 
Bunun müddetini ibir ay koymuş olmalarım
dan »ve mahsul zamanı da geçmiş ollmiasından 
dolayı kaldırılıyor. Yoksa şekavet musırran ve 
'mlüstemirren mevcuttur. îdarei Örfiye ilân 
edildiği zaman halişakavette bulunan şakiler 
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el'ân mevcuttur. Ve o çetelere bir kat dlaha 
zamimolmuştur, çoğalmıştır. Demek (ki tedbir 
nâlkâfildir. Eski ımaraz, eski hastalık devamı 
ediyor. Hükümetten çok rica ederdim, bunu 
böyle uyuşturucu tedbirlerle değil, bunu kö
klünden kal' ve izale eldülci ve bu hastalığı cid
den tedavi edici tedbMedi bulsunliar ve tatbik 
etisinler ve bu sayede üimidederka iki bu şeka-
velt çok zaman devanı edemilyeeektâr. AncaJk 
daha muktedlir ve öhil dilere ve daiha did'dî ve 
[kanunî tedbirlere ahltiy.ajç vandılr. Eskiden kiay-
malkamların, mutasarrıfların çoik alâkadar 
olduklarını görürdüm. Berideniz Aydın'dlan 
ayrıMı bir hafta oldu. Bu zevatın vtazifesi me
seleydi yalnız jandatrtma zabitlerine ve memur
larına ihbar etmekten İbaret (kalıyor. Memu
rini mülkiyenin takibatı ve tazyikleri yok
tur. Bu hususta fikirleri yoktur âıcraattları 
yoktur, ben ayrılanken bir tmebus olmak- ıdo-
layısâyte muitalsarrıf ve jandarma kumandanı
nı bir araya toplıyarak ricanız varsa söyleyi-
(nliz, (merkezi Hükümete glidilyoırum, memleke-
ttin asayişini temin ettmek için ne lâzumsa tavas-
sult edeyim dediğim halde bu hususta hiçbir 
şey söylememişlerdir. Çünlkü bir fikre ma-
lik değildirler. Bu hususta ıarar ettim ve 
binnetice ellerinden bir liste alabildim. Aydın 
livasında bulunan jandarma zâbitanından on 
bir tanesinin jandarmalıkta ve bir kısmının da 
şekavetle melûf yerlerde istihdam edilmesinin 
katiyen gayricaiz olduklarına dair jandarma 
kumandanlığından ve mülkiye müfettişlerinden, 
mutasarrıf ve saireden müteşekkil komisyon ta
rafından bendenize bir liste verdiler. Bir tabur 
dahilinde on bir zabitin istihdamının gayricaiz 
olduğuna dair verilen listeye göre meselenin ne 
kadar mühim olduğunu Hükümet düşünsün!. 

HAKKI TÂRİK fi. (Girösun) — Vekil Bey
efendinin bir noktayı tenvir buyurmalarını rica 
ederim. Vekül Bey buyurdular ki, Teşkilâtı Esa
siye Kanunu ffle İlığa edilmemiş Kanunu Esasi 
ımalddeleri var. Acaba bundan maksatları nedilr? 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda (bir onîadlde yoktur 
ki, Kanunu Esasinin şu, şu (maddeleri ilga 
edilmiştir desin. Acaba Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda olmıyan maddelerin halâ meriyette olduğu 
fikrinde midirler? Bu nokta hakkındaki müta
lâalarını anlamak isterim. 
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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ALİ 

FETHİ B. (İstanbul) — Efendim bu mesele 
doğrudan doğruya ayrı bir meseledir. Kanunu 
Esasinin Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle ilga 
edilmemiş olan maddelerinin mer'i ve muteber 
olup olmaması geçen Mecliste uzunuzadıya mü
zakere edilmiştir. Bittabi Kanunu Esasinin 
Teşkilâtı Esasiye Kanuniyla ilga edilmemiş 
olan hukuku esasiyeye taallûk eden maddeleri 
mer'idir. Şüphesiz başka türlü olamaz. Muh
terem refikimiz Karesi Mebusu Süreyya Beye
fendi gayet hareretli bir surette kanunlarımı
zın behemehal tatbik olunmasında fenalık dahi 
husule gelse buna razı olduğunu söylediler. 
Yani kanunların tatbik olunmasını birinci de
recede lüzumlu addettiler. Biz de bu fikirde
yiz. Kanunların tatbik olunmasını istiyoruz. 
Bu meyanda tabiî İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun da tatbik olunmasını talep ve arzu et
tiler. Bu İdarei Umumiye Vilâyat Kanunu 
mucibince vali ve mutasarrıfların salâhiyet
lerinin zikri geçti. Yirmi yedinci madde muci
bince valiler ihtilâl zuhurunda İdarei örfi ilân 
edebilirler. Süreyya Bey biraderimiz bu kanu
nun tamamiyle tatbik olunmasını ve valiler ih
tilâl zuhurunda yirmi dört saat zarfında mer
kezi Hükümeti haberdar etsinler ve bu tat
bik olunsun diyorlar. Yalnız bir şey istemi
yor. Heyeti Vekile İdarei örfiye ilân etmesin 
diyor. Bir vali İdarei örfive ilân edebilir. Fa
kat Heyeti Vekile İdarei örfiye ilân edemez. 
Bu noktai nazarı ne dereceye kadar mantıkî 
bulacağınızı takdirinize havale ediyorum. 

İhtilâl kelimesi yahut ihtilâl vukuu mesele
sine gelince : Bir livada herkes mahsulünü ala
mazsa, canından emin olamazsa, evinden dışarı 
çıkamazsa, çıkanların üzerindeki para alınırsa, 
yani bu nedir? Emniyeti dahiliye küllî bir suret
le muhtel olmamış da nedir? Yani bu ne suretle 
tefsir olunacak? Ahvali tabiiye diye mi tefsir 
olunacak? Zannederim ihtilâl bundan daha bü
yük olamaz ve ihtilâl zuhurunda dahi bundan 
daha büyük fenalık zuhur edemez. Jandarma 
hakkındaki mütalâalarına cevap vereyim. Ben
deniz jandarmayla eşkıya takibolunamaz, ka
milen izale olunamaz dedim. Yani eşkıya takib-
olunur ve çeteler birer birer imha olunur ve bi
rer birer tenkil olunur ve tenkil olunmaktadır. 
Fakat memleketimizde heyeti içtimaiyemize has
talık şeklinde musallat olan belliyyei şekaveti 
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§ekavetin hiç izale edilmediğini, eskisi gibi ca
ri ve baki olduğunu ifade ettiler. Bendeniz her 
gün asayiş hakkında almakta olduğum raporlara 
itimadetmek mecburiyetindeyim. O raporlara 
nazaran sekseni mütecaviz erbabı şekavet - yal
nız Aydın livası dâhilinde hayyen ve meyyiten 
ve dehalet suretiyle derdest edilmiş ve iki mü
him çete de tenkil edilmişti. Mestan çetesi na-
miyle bir çete daha vardır. O vakıa dolaşıyor, 
yeni bir çete daha çıkmış olduğunu söylüyor
lar. 
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tamamdyle kökünden izale etmek kabil değildir 
ve bunun için bâzı tedabir almak lâzımgelir di
yorum. Yoksa jandarmayla bir çete, beş çete ten
kil edilir. Nitekim şimdiye kadar livalarda bir
çok çeteler tenkil ettik. Fakat bir müddet son
ra yeniden başkaları çıkıyor. Yani bu belliyyei 
şekaveti kökünden izale etmek yalnız müfreze 
takibatiyle mümkün değildir. Bunun için ben
denizin kanaatim budur ve onun içindir 
ki Heyeti Aliyenize îzalei Şekavet Kanunu na-
miyle bir kanun teklif ettim. Bu kanunun mu
vafık olduğuna iştirak buyuran arkadaşlara 
teşekkür ederim. îştirak buyurmıyanlar, yani 
meveudolan jandarmayla bizim istediğimiz mü
kemmel bir asayiş tesis olunabilir kanaatini 
besliyen arkadaşlar ekseriyeti îhraz ederlerse 
mesele gayet basittir. Ona göre asayiş temin 
olunabilir. Fakat bana göre söylüyorum ki, bu 
mümkün değildir ve istediğiniz asayiş bu şe
kilde temin olunamaz. Kendileri 'dediler ki bir 
ay zarfında şekavet izale edilmiş ve bu bir ay 
içinde birçok çeteler tenkil edilmiştir. Keşke bu 
îdarei örfiye ilân edilmeseydide bu zulme ta
hammül edilseydi dediler. Halbu'ki bendeniz 
bu itikatta değilim, ü ç seneden beri bu hava
liyi kasıp kavuran o çetenin ifna edilmiş olma
sını bir muvaffakiyet addediyorum. Bu îdarei 
örfiye ilân edilmeseydi de bu şekavet bir ay 
daha baki kalsaydı temennisine katiyen iştirak 
edemem. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Baki 
kalmasını temenni etmedim. 

ALÎ FETHÎ B. (Devamla) — Bir ay daha 
keşke şekavet yaşasaydı da Îdarei örfiye olma
saydı, dediler. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — îttihaz 
edilecek tedabiri kanuniyeyye olsun. 

ALÎ FETHÎ B. (Devamla) — Hayır dedi
niz ki biraz uzadı, bir ay daha temdidedilsin 
dediniz. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Biraz 
sonra olsun, yalnız kanuni olsun. 

ALÎ FETHÎ B. (Devamla) — Bilmem bir 
ayla temin olunabilir mi1? Ahkâmı kanuniyeyle 
olsaydı da bir ay sonra olsaydı. Bu ayrıca muh
tacı münakaşa bir meseledir. Çünkü üç senedir 
tutamadığımız bir adamı, bir ay îdarei örfiye 
ilân ettik, herif katlolundu. •* 

'MUSTAFA B. (Tokad) — Koca Mustafa. 
ALÎ FETHÎ B. (Devamla) — O da başka. 

Binaenaleyh şekaveti yapan adamlardan külli 
miktarda derdest edilmiştir. 

îdarei örfiye ilân edilmezden evvel ve ilâ
nı mütaakıp onbeş gün sonraya kadar bir müd
det zarfında mühim tesiri olmuştur. îdarei ör
fiye ilân edilmezden evvel istihsal etmiş oldu
ğumuz malûmata nazaran onbeş kişi tutulmuş
tur. îdarei örfîye ilân edildikten sonra seksen 
kişi tutulmuştur. Bunun tesiri olmuş ve zaten 
kendileri de tasdik ettiler M, herkes mahsu
lünü almışlardır. . Efkârı umumiye mutmain 
olmuş ve hayatı iktisadiye bir dereceye ka
dar temin edilmiştir. Şekaveti azaltmak iti
bariyle kendileri de tasdik etmişlerdir. Diyor
lar ki, mevcut jandarma noksaniyle ve ka
nunî bir surette alınacak tedabirle bu şeka
veti izale edelim. îşte o tedabir nedir? O te-
beyyün etmek lâzım. Herkes istfiyor iki, ted
bir alalım, vaziyeti tâyin edelim. Tedbir ne
dir? Mesele bunun tâyinindedir. O tedbiri 
tâyin etmek lâzımdır. O tedbir, bendemiz-
ee îzalei Şekavet Kanununa mütevakkıftır 
kanaatmdayım ve o zaman îzalei Şekavet 
Kanununun çıkması tahminüme göre bir buçuk 
aya mütevakkıf olacağı için o zamana kadar 
bu livalarda halka emniyet vermek, sülkûneSt 
vermek ve milyonlara baliğ 'Oİİan mahsulâtın 
mahiv ve tebah olmasına meydan vermemek 
için bu îdarei Örfiyelerin devamına mecbu
riyet hâsıl oldu. 

Jandarma zâbitanmdan şikâyet 'ediliyor. 
Hakikaten bendeniz bilûmum jandarma zâbi-
tanmın ahvaline dair - buyurdukları gibi - mül
kiye ve adliye memurlarından müteşekkil bir 
komisyon tarafından raporlar isledim ve ra-
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porltar geliyor. Yalnız Aydın Livasında değil 
diğer livalar da böyledir. Takdir edilen zabıtanın 
nıaattessüf adedi azdır. Şu ve şu zabit diye bun
lar sayılı zabitlerden ibarettir ve onları da takdir 
ediyoruz. Mühim yerlere takibata gönderiyoruz. 
Mühim yerlerde kullanıyoruz. Keşke hepsi 
böyle olsaydı. Şayanı arzudur. Fakat olma
yınca ne yapalım ? Mevcudolan zâbitanımız 
bundan ibarettir. Mevcudolan zâbitanın dc/eri-
sinde işe yaramıy anıları bilâme'rhamet çıka
racağız ve yarlerine daha iyi olanları alaca
ğız (Hay hay sedaları) Şimdi gerek ihtiyat 
zâbitanı arasından, gerek ordunun çıkardığı 
zâbitan arasından işe yarıyan zâbitanı alaca
ğız ve bu suretle ıslah etmeye çalışacağız. 
Bugünkü güne kadar vesait bundan ibarettfiir. 
Bugün tetkilkat yapıyoruz ve fena olanlarını 
da. tedricî bir- surette çıkaracağız ve ıslah ede
ceğiz. (Müzakere kâfi sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Müza
kerenin kifayetinin aleyhinde söyliyeceğim. 

SADIK B. (Afyon Karahisar) — (lereik 
müddet münkazi olmak suretiyle olisun Hü
kümet tarafından vaz'olunan İdarei örfiye-
den bahsediliyor ve ortadan kalktığı söyle
niyor. Bu idarei örfiye dolayısiyle müteessir 
olan halk ne olacaktır? Rica edebim, buna 
dair bir izahat veriniz. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Mütessir olan
lardan maksat birçok yerlere sevk edilen 
kimselier midir? Tabiî İdareri Örfiye ilga edil
diği zaman muamelât, mahakimi nizamiyeye 
devrolunur. Bittabi mahakimi aidesi o cihe
ti nazarı itibara alır. 

SADIK B. (Afyon Karahisar) — Çok te
şekkür olunur. 

ALİ FETHİ B. — (Bittabi kanun bunu âmir
dir. 

(SADIK B. (Devamla) — Ben söylemek is
temiyorum. Yalnız kısaca söyliyeyim, yalnız 
Afyon'nun mülhakatında.. ((Bu sual değil ses
leri) 

ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Efendim! Bu 
suretle celıbedilmiş olanlara cevap vereyim. Bu 
eelbedilmiş olanlardan kabahatli, kabahatsiz
lerin tefrikiyle kabalhatlilerin derhal ma'hko-
meye, kabahatsizlerin mahallerine sevkı için 
bendeniz tebligatta bulundum ve cevap aldım, 
böyle yapılacaktır. 
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SADIK B ('Karafhisarı (Salhib) — Benim 

sualim bu idi. Reis (Bey! 'Telâş buyurmayınız. 
REİS — Efendim müzakerenin kifayeti 

hakkında takrir vardır. OKâfi sesleri) 

Riyaseti Celileye 
1. — Müzakere kâfidir. 
2. — İdarei örfiyenin ilga edildiği Dahili

ye Vekâletince de beyan edildiğinden 'müzake
re mevzuu kalmamıştır. 'Binaenaleyh ruzna-
mei müzakerata ^geçilmesini teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
Haydar Rüşdii 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey 
kifayetin aleyhinde söyliyeceğim, söz isterim. 

Efendiler! Dahiliye Vekili 'Beyefendi Haz
retleri ifadelerinde İdarei örfiye ilânı hakkın
da ne gûna hareket edileceğine dair beyanatı
nın sonunda 'Meclisten bir noktai nazar, bir 
veçhe istediler. (Yok sesleri) Zabıtta muhar
rerdir. Efendiler! Bu bapta ne suretle hareket 
olunacağının te'sbifi ve âtiyen İdareî örfiye 
ilânının ne suretle cereyan etmesi lâzımigeleceği 
noktasının tenviri lâzımdır. Efendiler! Bu bap
ta kanunlarımızın bâzı ahkâmının Heyeti Celi-
lenize arziyle ballini teklif eyledim, bizi pek 
yakından alâkadar eden 've 'hukuku esasiyeyi 
müteessir eden böyle bir mesele hakkında ka
nunun icabatmı ve bundan sonra Meclisi Âlice 
bu bapta ne 'gûna hareket edilmesi lâzım'gele-
ceğini ve Heyeti Vekilece nasıl bir vaziyet ve 
ne 'gibi şeraitle karar verileceği hakkında fa
llı addüs eden 'bir meselel bukukiyenin halli lâ-
zımgelirken bu noktanın alelfevr geçivermesi 
katiyen caiz olmadığı için bu bapta ifadatta 
bulunacak olan rüfekanın mütalâalarını dinle
mek tenezzülünde bulunarak lütfen bu müza
kereyi kapatmayınız. İdarei örfiye hakkında 
Meclisi Âlinizin noktai nazarı kâfi surette taay
yün etsin, ondan sonra antik Hükümetçe İdarei 
Örfiye ne suretle ilân edilmek râzımgeleeeği 
anlaşılsın. Çünkü 'hukuku esasiyenin en mühim 
mesailindendir. Elimizde mevcudolan Kanunu 
Esasî <ve 'Teşkilâtı Esasiye Kanununda maale
sef bu mesele kâfi derecede vuzuh ile zikredil-
memiştir. Her iki noktai nazar netice itibariy
le ayrı ayrıdır. (Binaenaleyh ber iki kanunu 
yaklaştırdığımızda vuzuh ile tavazzuh etmiye-
eeği 'için bunun tavazzuhu ve Meclisi Âlinizin 
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nevama tefsir mahiyetinde bir kararla mese
leyi tavzih etmesi lâzımigelir. Binaenaleyh tek
rar alettekrar Heyeti Oelilenizden istirnam 
ederim, bu İdarei örfiye meselesini kapatıver-
miyelim. Zira İdarei örfiye meselesi, pek mü
him ;bir meseledir. 'Bu bapta müzakere devam 
etsin. Biz de mâruzâtımızı arz edelim. 

REÜEB B. (Kütahya) — 'Bendeniz usul 
hakkında söz istiyorum efendim, leh ve aley
hinde değil. Efendim ! Bir zatı mesele vardır. 
Malûmuâlileri... (Kürsiyc sesleri) IMüsaade bu
yurun! Reisten müsaade aldım efendim. Eli
mizde bulunan 'Dahiliye Encümeninin mazba
tası üzerine Dahiliye Vekili Beyefendinin iza
hat vermesi suretiyle devam eden bu müzakere 
müstakildir ve1 bu vukubulmuş, ilân edilmiş, 
bilâhara müddetinin hitamı 'hasebiyle ilga olun
muş bir îdarei örfiyeye ait bir meseledir, ikin
cisi de velev bu esastan mülhem dahi olsa, şek
li Hükümetimize ve vaziyetimize nazaran, îda
rei örfiye ilânı zamanında, Heyeti Vekilenîn 
veyahut her 'hangi bir makamın, ihanıgi şerait 
dâhilinde, bunu ilâna salâhiyaıttar olup o]ma
diğinin tâyin ve tesbiti meselesidir. Bu mese
le, müstakil bir meseledir ve ortaya konmuş 
muayyen elfazdan, muayyen cümlelerden mü
rekkep bir formül üzerine bu şey kabili müza
keredir. IBöyle olursa bisud müza'keratla vakit 
geçirmiş oluruz. (Doğru sesleri) Onun için 
efendiler! Arz ettiğim üç şık üzerine mesele 
tesbit olunduktan sonra, ya Hükümet tarafın
dan veyahut bir mebus tarafından teklif yapı
labilir ve alelûsul encümene gönderilip orada 
müzakere ve tetkikatı lâzimesi icra olunur. 
Yoksa bu suretle Ihiçbir neticeye varılamaz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Beyefen
diler; Dalhiliye Encümeninin bir mazbatası 
vardır. 

RİEİS — Isfirlham ederim efendim, size söz 
vermedim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Rica ede
rim, ta'kririmi reye koyunuz! 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında'ki 
takriri okudum; müsaadei buyurursanız maz
batanın 'heyeti umumiyesi 'hakkındaki müzake
renin kifayetini reye koyacağım. Ondan sonra 
da ayrıca bir takrir vardır. O da şudur. 
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6'. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 

Kanunu Esaside geçen (ihtilâl) tâbirinin tesbi-
tine dair takriri (4/53 mükerrer) 

Riyaseti Celi)eve 
'Kanunu 'Esasinin elyevm meri bulunan mad

desinde muharrer bulunan «İhtilâl» mefhumunun 
nelerden ibaret bulunacağı keyfiyetinin Kanunu 
Esası Encümenince tesbit edilmesi lâzimeden 
olmakla bu hususun tâyini için işbu takririmin 
encümeni mezkûra havalesini teklif ederim. 

2 Teşrinievvel 1339 
'Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

REıîS — Şimdi efendim müzakerenin kifa
yetini reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul eden 
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

Feridun Fikri Beyin mevzuubahsolan bu 
İdare örfiye meselesi üzerine «ihtilâl» mefhumu
nun tâyini hususundaki takririn Kanunu Esası 
Encümenine havalesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. 

FlERtDÜN FİKRİ fi. (Dersim) — Takririmi 
izah edeceğim. (Anladık sesleri) Efendiler müsa
ade buyurunuz, sözümü kesmeyiniz. Çünkü sö
zümü kesmekle, meseleyi hiç halletmiş olmazsınız. 
Benim takririm iki kısımdır. 'Birisi idarei Örfiye 
ilânının badema münhasıran 'Meclisi Âlice tahtı 
karara alınmasına dairdir. Binaenaleyh bu tak
ririn reye konulmasını rica ederim. 

REOEB B. (Kütahya) — Böyle bir takrir 
reye konamaz. 

iFERlDUtN F lKRl B. ('Devamla) — Çünkü 
mevzuubahsolan doğrudan doğruya idarei örfiye 
meselesinin müzakeresidir. (Bu hususta Dahiliye 
Encümeninin mazbatası vardır. Dahiliye Encü
meni, Kanunu Esasî ahkâmından bahsediyor. Da
hiliye Encümeni, idarei örfiye ilânı hakkının 
kime aidolduğunun mütelhakkikiyetihi teklif edi-* 
yor. Ortada bir mesele vardır. O meselei hukuki
ye taayyün ve tenevvür etmedikçe Meclisi Âlinin 
vermiş olduğu bir karar kâfi derecede esbabı mu-
cibeye müstenidolaınaz. Binaenaleyh bakınız ida
rei örfiye, kavanîn ve nizamatı hükmiyenin mu
vakkaten tatilinden ibarettir. Heyeti Vekile Reisi 
Beyefendi, diğer bir noktai nazar irae buyuru
yorlar. «İhtilâl» tâbirini başka türlü anlıyorlar. 
Ortada iki mesele vardır. Bu meselelerin tavaz-
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2uhu için, înevzuunı etraflı bir surette tetkik 
edilmesi lâzimedendir. (Şimdi efendiler! Yarın 
Meclisin müzakeratı tetkik edildiğinde bunların 
hangisi doğrudur, kimin hakkı vardır. Bu gibi 
meselelerin taayyün ve tenevvür etmesi lâzımge-
Hr. Dahiliye Vekilinin ne dereceye kadar îdarei 
örfiye ilân etmeye hakkı vardır. Bu tahakkuk et
medikçe bu doğru olur mu? Olmaz mı? Bunu vic
danı âlinize havale ediyorum. Demin de arz etti
ğim gibi takririmde bahsettiğim veçhile ve birin
ci defada söylediğim üzere ihtilâl tâbiri mühim
dir. Heyeti Vekile Reisi (Beyefendinin vermiş ol
duğu manaya da gelebilir. Fakat hukuku esasiye 
kitaplarında ihtilâlin mânası alelıtlak mahiyeti 
siyasiyede olan ahvale mütedair olmasıdır. Bina
enaleyh meseleyi daha sarih bir surette söylemek 
lâzımgelirse ahkâmı hazırai kanuniyemize göre şe
kavetten dolayı îdarei örfiye ilân edilmesi caiz ol
mamak lâzımgelir. Bu meselenin tesbit ve tâyin 
etirilmes'i lâzımgelir. Yarın da yine böyle bir ka
rarla böyle bir mesele »olabilir. Sonra ikinci bir 
nokta daha vardır. Memleketin bir cihetinde asa
yişsizlik ve aynı zamanda ihtilâl zuhur edeceğini 
müeyyit işarat ve emarat görüldüğü vakit Hükü
meti Seniyenin o mahalle mahsus olmak üzere 
muvakketen îdarei örf iyenin ilânına hakkı var, 
tâbirime Heyeti <Celileriiz nasıl bir mâna verecek
tir? Çünkü burada vereceğimiz karar daimî ma
hiyettedir. Şimdi Hükümeti Seniye ne demektir? 
Hükümeti ıSeniye tâbirinin mânasını tesbit etmek 
lâzımgelir. Bundan evvelki Meclis Hükümeti Se
niye demiş. Bu Hükümeti Seniye tâbirine başka 
bir mâna verilebilir. Fakat efendiler! Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun üçüncü ve sekizinci madde
sinde «Türkiye Devleti Büyük (Millet Meclisi ta
rafından idare olunur ve Hükümeti Büyük Millet 
(Meclisi Hükümeti Unvanını taşır, Büyük Millet 
Meclisi, Hükümetin devairini» (Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin inkısam eylediği devairi kanunu 
mahsus mucibince intilhapgerdesi olan vekilleri 
vasıtasiyle idare eder. Burada Hükümet mef
humu nedir? Posta Kanununun izahında da 
Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini eelbedmiş 
tim. O ziaman Yusuf Kemal Beyefendi de bu 
noktada, nazarı dikkatinizi celbedmişlerdi. 

Efendiler! Hükümeti Seniye tâbirine ne 
mâna vereceksiniz? Şimdi Meclisi Âlinizin ve
receği kararla... 

REÎS — Saded haricine çıkılıyor. 
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FERUDUN FÎKRÎ B. (Devamla) — Saded-

dedir. Sözümü kesemezsiniz. 
REÎS — Keserim. 
FERÎDUN FÎKRÎ B. (Devamla) — Kanunu 

Esasinin 113 ncü maddesindeki «Hükümeti Se
niye» tâbirinin ne olduğunun da taayyün ve 
tavazzuh etmesi lâzımdır. Meselenin tenev
vür ve tavazzuhuna imkân varken, Heyeti Ve-
kilece müttehaz karar ile buna imkân varken, 
Heyeti Vekilece müttehaz karar ile müstakil -
len îdarei örfiye hakkında ittihaz edilecek ka
rarı tesbit ve tevzin etmek pek kolay iken bu 
yapılmamıştır ve böyle müzakerenin kifayetine 
karar vererek işin tenvirine m,âni olmak doğ
ru değildir, zannederim. Kanaatim bu merkez
dedir. Takririmin kabulünü rica ederim. Me
sele tenevvür eder. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Okudu
ğunun Teşkilâtı Esasiye Kanununa göre Kanunu 
Esasinin o maddesinin hükmü yoktur. 

FERÎDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Onu da çı
kar, siz söylersiniz, doğrudur. 

REÎS — Efendim Feridun Fikri Beyefendi 
takrirlerini izah buyurdular. Şimdi müsaadeniz
le bu takriri reyi âlinize vaz'edeceğim. Takririn 
meali şudur; tekrar arz ediyorum : 

«Kanunu Esasinin elyevm mer'i bulunan 
maddesinde muharrer bulunan ihtilâl mefhumu
nun nelerden ibaret bulunacağı keyfiyetinin Ka
nunu Esasi Encümenince tesbit edilmesi lâzime 
den olmakla bu hususun tâyini için işbu takriri
min encümeni mezkûra havalesini teklif ede
rim» diyorlar. 

Şimdi efendim bu takriri nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsın. 

FERÎDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
evvelâ müzakerenin kifayet, ademikifayetini ka
rar altına alınız! (Handeler, kaç defa alınır? 
Sesleri) O halde efendim, takririm mutlaka Ka 
nunu Esasi Encümenine gitsin, çünkü mesele 
muallâktadır. 

SÜLEYMAN SIRRI (Bozok) — Efendim 
bendenizin takririm mukaddemdir. Reye korsa
nız mesele hallolunur. 

FERÎDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis Bey. 
takririn behemehal Kanunu Esasi Encümenine 
gitsin! Çünkfü takririm reddedilirse Heyeti Ve
kile yine istediği zaman îdarei örfiye ilân eder. 
(Gürültüler) Rica ederim, takririm Kanunu 
Esasi Encümenine havale edilsin! 

— 454 — 



î : 30 2.10. 
RECEB B. (Kütahya) — Efendim usulü mü

zakere hakkında bir iki söz söyliyeceğim. Mesele 
gayet mühimdir. 

BEİS — Efendim, takririn nazarı mütalâaya 
alınıp alınmamasını reye koydum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Meclisin mukaddes hakkına dokunulmaması için 
takririmi geri alıyorum. 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beıyin tak
ririni okuyorum. «Heyeti Vekilenin ne suretle, 
ne şartla İdarei örfiye edeceğine dair şimdi bir 
kararı nihai vermeye lüzum yoktur. Ruznamede 
Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti hakkında
ki Kanuna taallûku vardır. O kanunla halledil
mek üzere ruznameye geçilmesini teklif ederim.» 
Süleyman Sırrı Beyin takriri budur, yani hulâ
sası ruznamei müzakerata geçilmesinden ibaret
tir. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Hayır efen
dim, takrirlerin hepsi okunur, ondan sonra reye 
konur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Resi Bey, 
Müsaade buyurunuz. Bendeniz yalnız ruznamei 
müzakerata geçilmesini teklif etmedim Heyeti 
Vekilenin vazife ve salâhiyeti hakkında bir ka
nun çıkacaktır. İdarei örfiye ilânı da o vakit 
Heyeti Vekile salâhiyetine ithal edilirse mesele 
kalmaz. Binaenaleyh şimdiden karara lüzum yok
tur. Bunun tehirini talebettim. 

REİS — Efendim zaten müzakere şöyle ya
pılsın, böyle yapılsın diye bir takrir yok. Onun 
için Süleyman Sim Beyin takririni ruznameye 
geçilip geçilmemesi noktasından reyi âlinize arz 
edeceğim. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Reis Bey
efendi, usul hakkında, rica ederim, bendenizin 
bir teklifim vardı. Onu Heyeti Celile kabul et
miştir. O teklif kabul edildikten sonra bunlar 
aynı mealdedir. Artık tekrar bunların reye ko
nulmasına lüzum yoktur. Takririmde göreeeksi-
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niz ki, sonradan verilen takrirlerin kâffesinin 
meali o takrirde münderiçtir. 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin 
takririyle Haydar Rüşdü Beyin takriri zaten Da
hiliye Encümenine gitmiştir. Binaenaleyh müza
kere mevzuu kalmamıştır. Malûmuihsanınız İda
rei örfiye hakkındaki müzakere bitmiştir. Şim
di İzalei Şekavet Kanunu müzakere edilecek
tir. 

Şimdi efendim, ıruznamed müzakerata geçil
mesi teklif ediliyor. Bunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ruznamei müzakerat İzaM Şekavet Kanu-
nudur. Müsaade buyurursanız bunun müzake
resine geçmezden evvel Sd/vas Vilâyetinden mev
rut foiır tezkere vardır. Onu okuyalım efen
dim. 

4. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Sivas Darüleytamt tâlibatımn Meclise 
gönderdikleri halt hakkında Vilâyetin tezkeresi. 

T. B. M. Meclisi Riyasetti Celilesine 
Türkiye Büyük Millet Memelisine naçizane 

bir hediye olmak üzere (Sivas Darüleytam tâM-
batı tarafından dokunan ve üzerinde Mısakı 
Millî haritası işlenen halı Sivas Mdbusu Ziya 
Beyefendi vedaatdyle takdim kılınmakla lütfen 
kabul ve vusulünün emir ve iş'ar buyurulmasını 
istirham eylerim Efendim Hazretleri. 

18 Ağustos 1339 
'Sivas Valisi 

Faik 

REİS — Efendim tensip buyurulursa buna 
Divanı Riyasetçe bir cevap yazılsın1. (Hay hay, 
sesleri.) 

Efendim! Men'i Şekavet Kanununun müza
keresine geçmezden evvel beş dakika teneffüs için 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat: 4,35 
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Bed'i müzakerat; saat: 5,15 

REÎS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 
KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Sanıhan), Haydar Rüşdii Bey (Denizli) 

REİS - - Efendim! Celseyi açıyorum. İzalei j 
Şekavet Kanununun müzakeresi vardır. Açıkta 
kalan zâbitana verilecek olan maaş ve tahsisat 
hakkındaki 'Kanun encümenden «'eldi. Halbuki | 
*bu kanunun, Avans Kanununu mütaakıp müsta
cel eh müzakeresi Heyet'i Muhteremerıizce tahtı 
karara alınmıştır. Esasen bu, küçük bir kanun
dur. Binaenaley'h İzalei Şekavet Kanunundan ev
vel bu kanunun müzakeresine Ibaşlıyaeağız. 

MUSTAFA NEÖATİ B. (İzmir) — Yalnız 
bir şey istirham edeceğini. Bu ruznameye Maka
mı Riyaset hâkim olsun. Falan evvel, filân ev
vel müzakere edilecek deniliyor. Bu nasıl olu- I 
yor? Bu iş, bu şekilde olmaz. Divanı Riyaset, ruz-
namesine hâkim olsun. Ne yapacağız? Bilmiyoruz 
ki!. 

REİS — Efendim Avans Kanununun müza
keresini mütaakıp, bu kanunun müzakere olunma- I, 
sı karargir oldu. 

3. — Jzmit Mebusu, Mustafa Beyin, Teşkilâ- , 
t% hazariye dolayısiyîe açığa çıkartacak erkân, 
ümera, zabıtan, ve mensubîni askeriyeye 1339 se
nesi nihayetine kadar mezun addiyle tam taJısi-
sat itası hakkında kanun teklifi (2/173). Ve 
istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, lağıv ve teş
kilâtı hazariye dolayısiyîe açıkta kalem erkân, 
ümera, zâbitam ve mensubîni askeriyeye tam 
maaş ve tahsisat itası hakkındaki kanun tek
lifi ile (2/180). Eskişehir Mebusu Arif Be- | 
yin, hazarı teşkilât dolayısiyîe açıkta kalan I 
ümera ve zabit ana bir münhal I e tâyinine ka
dar veya tekaütlüğüne değin tam maaş ve tahsi-
sat itasına dair kanun teklifi (2/179) ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası. 

30 Eylül 1339 
Riyaseti 'Üelileye 
Esbabı Mucibe 

Dâvayı Millîmizi -bugünkü mesut neticeye 
isal eden Millî Ordunun kiraren takdir ve takdis | 

edilen heyeti zâbitanmdan, teşkilâtı hazariye do
layısiyîe bizzarure açığa çıkarılacaklara nısıf veya 
sülüsan maaş üzerinden muhassat itası, onların 
duçarı müzayaka olmalarını intacedeceği ıgibi ifa 
ettikleri kıymettar h id eni a t karşısında inkisarı 
kalblerini müeddi ve ;her halde gayrimusip bir 
muamele olacaktır. 'Binaenaleyh mumaileyhimin 
açığa .çıkarılmaları taksirlerinden ınüteveUidol-
mayıp teşkilâtı nazariyeden münbais olmakla 
mııhassasatJa.rınm mezun bulunacakları 1339 se-

i 

nesi nihayetine kadar tam olarak itası kadirşi
nas Meclisimizce mühim bir vazife ve mesele teş
kil eder. 

İzmit Tekirdağ 
Mustafa M. Cemil 

Zonguldak Kastamonu 
Yusuf HâJid Hâl id 

Eskişehir İzmit 
Mehmed Arif İbrahim 

İstanbul 
Ali Rıza 

Teklifi kanuni 

İMAJ')DE 1. — Millî Ordunun halihazara ircaı 
münasebetiyle mevkii istihdamları kalmamasın
dan dolayı Müdafaai Milliye Vekâletince açığa 
(»karılacak erkân, ümera 've zâbitana ve silâıhen-. 
dazdan .gayrı sair mensubîni askeriyeye 1339 se
nesi nihayetine kadar mezun addiyle tam muhas-
sasat. ita olunur. 

MADDE 2. — İşbu kanun ahkâmı Mücadelei 
Mi 11 iyeye iştirak eden esas zâbitan ve mensubîni 
askeriyeye şâmildir. 

.MADDE 3. — İşbu kanun 1 -Eylül 1339 tari
hinden muteberdir. 

MİAIDDE 4. — İşlbıı kanunun icrasına Müda
faai Milliye ve Maliye Vekilleri mezundur. 

— 456 -
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Karar : .46/46. 27 . 9 . 133!) 

LâyihaEncümeni mazbatası 
İzmit Mebusu Mustafa ıBey ve- rüfekası tara

rından teşkilâtı nazariye dolayısiyle açığa e.ıkarı
lacak Müeahedei iMilliyeye iştirak eylemiş erkân, 
ümera -ve zâbitan ve mensubîni askeriyeye 1339 
senesi nihayetine kadar tanı tahsisat itası hakkın
da muaddel teklifi kanuni tetkik edilerek esas iti
bariyle şayanı müzakere bulunduğuna müttefi-
kan karar verildi. 

Reis 
Osman Niyazi 

Kâtip 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Tevfik iFikrel 

Âza 
'Şefik. 

2 Teşrinievvel 1339 

Kiyaseti Celileye 
Damat Ferid'in Kııvayı tnzibatiyeye ademi-

ra.ğbct gösteren zâbitanı tazyik ederek kuvayı 
mezkûre kadrolarına velev kerhen olsun itha
lini temin maksadiyle 1330 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunundaki açıklar maaşının ilgası 
hakkındaki ahkâma ve 1335 senesi neşrolunan 
Tahsisatı Fevkalâde Kararnamesine muhalif 
olarak 26 Ağustos 1335 tarihli Tensik Kanu
nundaki esasat dâhilinde maaş ve bu maaşlar 
nispetinde tahsisatı fevkalâde itasına mütedair 
ittihaz ettirdiği kararın bugünkü Divanı Muha
sebatça nıer'i ve muteber addiyle açıktaki zâbi-
tana ait bordrolar tasdik edilmiyerek Müdafeai 
Milliye Vekâletiyle Divanı Muhasebat arala
rında uzun uzadıya muhaberat] mucibolmuş ve 
birçok zâbitan uzun müddetten beri maaş ala
nı ıyarak zıykı maişete mâruz kalmıştır. Büyük 
Millet Meclisince 7 Haziran 1336 da kabul olu
nan Kanun mucibince 16 Mart 1336 tarihinden 
sonra İstanbul Hükümetince ittihaz olunan bil
ûmum mukarrerat akdolunacak mua'hedat ve 
veı ilecek imtiyaz.".! keenlemyekün olduğundan 
sırf siyasi vç hıyanetkâr bir maksatla açıklara 
karşı ittihaz olunan bu kararın halen ma m ulun-
bih tutulmak istenilmesi şayanı teessüf bir zih
niyetin mahsulü olmaktan başka bir şey değil
dir. Bunun safahatı şifahen de Meclisi Âliye arz 
edileceğinden zirdeki .maddei kanuniyenin, mü-
zakiM'e edilniekte olan Tahsisat Kanununa do

kuzuncu madde olarak ilâvesini arz ve teklif 
eyleriz : 

Madde 9. — Lağıv ve teşkilât dolayısiyle 
muvakkaten açıkta, kalan bilûmum erkân, üme
ra zâbitan ve memurin ve mensubîni askeriyeye 
tanı maaşla Tahsisatı Fevkalâde Kararnamesi
nin üçüncü maddesine tevfikan, sülüsan tahsi-
satı fevkalâde' ita olunur. 

İstanbul Corum Lâzistan 
Ali Rıza Ferid Rauf 
İzmir Ordu Hakkâri 
Necati Reeai Âsaf 

Eskişehir Bozok İzmit 
Mehıned Arif Salih Safvet 

Akışa ray İstanbul Amasya 
Neşet Ahıııed Hamdi Esad 

Kastamonu Kütahya Kütahya 
Hasan Fehmi Receb Nuri 

Toka d Malatya Dersim 
Mustafa Mahınud Nedim Feridun Fikri 

Dersim 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Âtideki maddenin Avans Kanununun' 4 ncü 

maddesi olarak kabulünü teklif eylerim. 
Madde — Hazara intikal dolayısiyle açıkta 

kalan ümera ve zabıtana bir münhal e tâyin veya 
tekaüde sevk edilinceye kadar tanı maaş ve tam 
tahsisat verilir. 

Eskişehir Ertuğrul 
Mehmed Arif İbrahim 

Muvazenei Maliye Encümeni .mazbatası 
Mücadelei Milliyeye iştirak eden erkân, 

ümera ve zâbitan ile mensubîni askeriyeden, 
ordunun halihazariye ircaı dolayısiyle açıkta 
kalacaklara sene nihayetine kadar tam muhas-
sasat verilmesi hakkında izmit Mebusu Mustafa 
Beyle rüfekasmın merbut teklifi kanunîsi Ma
liye ve Müdafaai Milliye Vekilleri huzuriyle 
tetkik ve icabı müzakere olundu. 

Mücadelei Milliyenin en büyük meda,rı isti
nadı ve bu mücadelenin bütün memleket için me 
darı iftihar ve daima şayanı tebcil netayici me-
sudesini istihsalde en büyük âmil olan ordunun 
zâbitanmdan hali hazariye rucu dolayısiyle açık
ta kalacaklara, senelerden beri ifa ettikleri hi-
<!ent;)tn mükâfat en muvakkat bir müddet tanı 
maaş verilmesini esas itibariyle encümenimiz,de 
kabul eylemiştir. Ancak yapılan tetkikat esna-
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tunda alelûmum açıktaki zâbitan maasatının su
reti tesviyesi öteden beri devairi aidesi arasında 
mucibi münakaşa olduğu ve bu babda mevcut 
kanunların muhtelif tefsir ve içtihatlara mey
dan verdiği anlaşıldığından mevzuubahis tekli
fi kanuni münasebetiyle bu cihetin de halli en-
cümenimizce muvafık görülmüştür. 

irtikâp, irtişa, ihtilas ve suiistimal gibi bin-
netice tazminatı nakdiyeyi mucip ceraimden bi
riyle maznunen Divanı Harbe sevk edilmek su
retiyle kanunen açığa çıkarılanlar hakkında en
cümenimizde ayrı bir lâyihai kanuniye mevcud-
olup Heyeti Celileye derdesti takdimdir. 

Ahvali âdiyede, bâzı kıtaatın veya bâzı müte
ferrik teşkilât ve vazaifin lağvı dolayısiyle açık
ta kalan veyahut idareten görülen lüzum üzerine 
açığa çıkarılan erkân, ümera ve zabıtana verile
cek maaşatm tesbiti uzunuzadıya münakaşa edil
miştir. 

Azadan İsparta Mebusu Mükerrem Bey cihe
ti mülkiye ile ciheti askeriye için ayrı ahkâm 
vâz'ını muvafık görmiyerek mazulîni mülkiye 
maaşatı hakkında mevcut ahkâmın açıktaki zâ-
bitana aynen teşmili ve buna mukabil mensubi
ni askeriyenin hakkı istifasının tevsii teklifinde 
bulunmuş ise de alelûmum ordunun ve orduda 
esas olan heyeti zâbitanın vaziyeti hususiyeleri 
ve memurini mülkiyeye verilmiş olan bâzı hu
kuktan, bunların inzibat ve intizamı askerî mü-
ılâhazasiyle bizzarure mahrum bulunmaları na
zarı dikkate alınarak memurini mülkiye ve zâ-
bitan hakkında aynı ahkâmı tatbiki muvafık gö
rülmemiş ve bu kabil açıktaki zâbitana nısıf ma
aş ve nısıf tahsisatı fevkalâde itası ekseriyetle 
kabul edilmiştir. Mücadelei Milliyeye iştirak 
eden ve bugün ordunun hali nazariye ircaı do
layısiyle açıkta kalacak olan zâbitanın muvak
katen istisnai muameleye tâbi tutulmaları esası 
yukarda arz edildiği veçhile müttefikan kabul 
edilmiş ise de bu muameleden kimlerin istifade 
eyliyebileceği noktası mevzuubahsolarak bunun 
yalnız Garb Cephesine mensup veya alelûmum 
cephelerde müstahdem zâbitana veyahut yalnız 
bilfiil harbe iştirak eyliyenlere hasrı tarzında 
muhtelif teklifler dermeyan olunmuş ve neti
cede cepheler nizamı harbine dâhil ve seyyar 
ordu kıtaatına mensup zâbitandan hali hazara 
rücu dolayısiyle açıkta kalacaklara tahsis ve bu 
müsaadenin 1339 senesi nihayetine kadar olarak 
tahdidi ekseriyetle tensibedilmiştir. 
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Mâruzâtı salife dairesinde tadilen tanzim kı

lman lâyihai kanuniye berayı tasdik Heyeti Ce
lileye arz olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Kütahya Gazianteb 
Ferid Ali Cenani 
Kâtip Aza 

Sivas 
Rasim 

Âza Aza 
İsparta Konya 

Mükerrem Kâzım Hüsnü 
Aza Âza 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhalik 

Encümence teklif edilen kanun lâyihası 

MADDE 1. — Cezaen olmayıp bâzı kıtaat 
ve teşkilât ve vaazifin lağvı dolayısiyle açıkta 
kalan veya idareten görülen lüzum üzerine 
açığa çıkarılan erkân, ümera ve zâbitan ile 
mensubini askeriyeye açıkta kaldıkları müd
detçe nısıf maaş ve nısıf tahsisatı fevkalâde 
verilir. 

MADDE 2. — istiklâl Mücadelesinde cep
heler nizamı harbine dâhil ve seyyar ordu 
kıtaatına mensup erkân, üımera ve zâbitan 
ile mensubini askeriyeden ordunun hali hazara 
rucuu dolayısiyle açıkta kalanlara 1339 se
nesi nihayatine kadar bir defaya mahsus ola
rak tam maaş ve tam tahsisatı fevkalâde veri-
lk. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâ
mına Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

NECATI B. (izmir) — Efendim! Mesele 
mühim bir meseledir. Maliye ve Müdafaai Mil
liye Vekilleri burada yokturlar. Müdafaa Mil
liye Vekili Paşa, bu maaşatm tam olarak ve
rilmesini talebefcmektedir. Vekili aidinin bura
da bulunmaması dolayısiyle, bu kanun kati
yen müzakere edilemez. Makamı aidinden rica 
ediyorum. VekiMl aMlerini buraya çağırsın, 
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Bunun o vakte kadar tehirini rica ediyorum. 
Gelsinler Vekiller, müdafaa etsinler. 

REÎS — Efendim! Bu kanunun Maliye ve 
Müdafaâi Milliye Vekillerinin huzuru ile mü
zakere edilmek üzere tehirini kabul edenler, 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

4. — Men'i Şekavet kanun lâyihası ile (1/5) 
Yozgat (Sabık) Lâhik Bozok Mebusu Süley
man Sırrı Beyin, imhayı şekavet hakkında ka
nun teklifi ve Dahiliye, Adliye encümenleri 
mazbataları (2/51) 

REÎS— Efendim! îzalei Şekavet Kanunu
na geçiyoruz. îzalei Şekavet Kanunu ve bu bap
taki mazbatalar tab'ı ve tevzi olunmuştur. 
Yeniden okunmaya lüzum yoktur. Tensip bu-
yımırsa!mz .müzakeresine başlıyalım. 

Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
takririndeki esbabı mucibe 

Riyaseti Celileye 
Menafii şahsiyesini milletin izrarında ara

yan birtakım eşhası rezile irtikâbı şekavetle 
asayiş ve inzibatı memleketi ihlâl ve yol ve 
karyelerde halkı soymak, öldürmek suretiyle 
pek çok hanuman söndürmek adeti sakîme-
sini kendilerine meslek ittihaz ettikleri herbâr gö
rülmektedir. Bu gibi eşhasın zamaniyle derdest 
ve imhasına maalesef Hükümetçe itina edil
memesi veyahut edilememesi yüzünden dairei 
şekavetlerini tevsi ve kendilerine asker fira
risi gibi birtakım eşhası da refik ederek 
adetâ kolay kolay derdest ve tenkilleri gay-
rikabil bir derece tekessür etmekte oldukları 
da malûmdur. îşte elyevm Kırşehir, Yozgat, 
Çorum havalisinde icrayı şekavet eden kaatil 
îlyas, Dişikilitli ve Abdullah Bey çeteleri 
buna birer misaldir. Binaenaleyh bu gibi eşki-
yanm izalei vücut ve imhaları için halka bi
raz salâhiyet bahşetmek lâzım ve zaruridir. Bu 
sebepten dolayı berveçhi zir mevaddı kanuni-
yenin müstacelen müzakere ve kabulü lüzumu
nu arz ve teklif eylerim. 

28 Eylül 1337 
Yozgat Mebusu 
Süleyman Sim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Şekavetin men'i hakkında tanzim ve îcra 
Vekilleri Heyetinin 19 . 8 . 1339 tarihli içti-
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mainda Meclisi Âliye sevkı takarrür eden 
men'i şekavet kanun lâyihası iktisabı kanu-
niyet eylemesi ma'razında esbabı mucibe sureti 
musaddakam leffen arz ve takdim kılınmıştır. 

20 . 8 . 1339 

îcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Ali Fethi 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihası 
Memleketimizdeki şekavet -meselesi çok es

ki, müzimün ve asırlaşmış bir mesele olup ıza-
man\ zaman şiddetini artırmakta ve bilhassa 
uzun harbler ve içtimai sefaletler tesiriyle 
hâd bir şekil almaktadır. Şekavetin devamına 
sebebolan hususattan baslıeaları da çetelerin 
sâhai şekavetlerinde bazan menafii müteka
bile esasına müstenidolarak bazan da eebir 
ve tehdit ve ihafe suretiyle naili müzaheret ve 
muavenet olmaları ve buna mâni olacak teda-
biri zecriyenin icrasına imkân bulunamaması-
(kt. 

Gerçi eşkiyaya yataklık ve muavenette bu
lunanlar haklarında ahkâmı cezaiyei kanu
niye mevcut ise de yataklık ve muavenet efa-
linin mertebi sübuta îsal edilebilmesi için muk-
tazi delâilin cem'i hem müşkül ve hem de 
vakte muhtacolmak itibariyle ahkâmı mezkû-
reden şekavetin men'i için müessir ve seri 
nettayiç istihsal olunamamakta olduğundan çe-
çeteler nail oldukları müzaheret ve muavetten 
aleddevam istifade etmektedirler. Bundan 
başka envai mezalim ve fecayi ikayile halkı 
pek bîhuzur eden çetelerin efali serbazanele-
rine mukabil bunların izalei vücudu mazar
ratları için halkın birgûna müsaadei kanu-
niyeye malik olmaları da eşkıyanın cüret ve 
cesaretlerini tezyit ve bilâkis halkın iztıraba-
tmı teşdMetımefetedir. Binaenaleyh işbu ni-
katı nazardan vaziyet muhakeme ve tetkik 
edilerek şekavetin men'irii kâfil olaöak bâzı 
tedabiri ihtiva etmek üzere tanzim kılınan 
kanun lâyihasının müstacelen müzakere ve 
kabulü lüzumunu arz eylerim. 

Dahiliye Encümenin esbabı mucibe mazbatası 
Şekavetin kal'ı ve imhası maksadiyle tan

zim ve îcra Vekilleri Heyetinin 18 Ağustos 
1339 tarihli içtimaında Meclisi Âliye sevkı 
takarrür ederek Türkiye Büyük Millet Mec-
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Jisi Kiyasetine"!akdini olunan ve Heyeti Umu-
miyeee de 21 Ağustos 1.''İ,'Î9 tarihinde Dahiliye 
ve Adliye encümenlerine havalesi tensip buyu-
i'iılan Meni Şekavet Kanunu lâyihası ve ımer-
butu esbabı mucibe mazbatası eneiimenimizee 
tetkik olundu. 

Hükümet memleketimizdeki sekavetin çok 
eski, müzmin ve asırlasın ıs bir mesele olup za
man zaman şiddetini artırmakta ve bilhassa 
uzun harbler ve içtimai sefaletler tesiri ile 
hâd. bir şekil almakta bulunduğunu ve seka
vetin devamına sebebolaıı hıısusattan başlı-
eaları da çetelerin sahaî şekavetlerinde bazaıı 
menafii iinütakabile esasına m üsten i dol arak, 
hazan da cebir ve tehdit ve ihafe suretiyle 
naili, müzaheret ve muavenet olmaları ve bunu 
mâni tedabiri zeeriyenin icrasına imkân .buluna
maması olduğunu ve her ne kadar eşkıyaya ya
taklık ve muavenette bulunanlar .haklarında ah
kâmı cczaiyei kanuniye mevcut ise de yataklık ve 
muavenet efalinin mertebei siibuta isal edilebil
mesi için muktazi delâilin cemi hem müşkül ve 
hem vakta muhtacolmak itibariyle ahkâmı ınez-
kûreden sekavetin raen'i için müessir :ve seri' ne-
tayiç istihsal edilemediğini envai mezalim ve fe-
eayi ika eden çetelerin izalei vücut ve mazarrat
lar için !halkm birgûna müsaadei kanun iyeye ma
lik olmamaları da eşkiyanın cüret ve cesaretlerini 
tezyit ve bilakis halkın ıztırabatını teşdidettiğini 
dermeyan ve hu esbaba binaen beş maddelik olan 
Meni Şekavet Kanunu lâyihasında Dahiliye Ve
kâletince şaki oldukları ilân edilecek eşhasın ahali 
tarafından cerh ve istisalleri kanunen takibatı 
müstelzem ef'alden madudolmaması ve şakileri 
muhafaza ve himaye1 ettikleri anlaşılan eşhas ve 
aile ve aşiretlerin muvakkaten ahar mahalle na
killeri veya iskânları yolunda tedabir tatbikine 
Dahiliye Vekâletinin salâh iyettar bulunması ve 
şakilerden izharı nedametle rüfekasmdan ayrıla
rak veya rüfekasmdan bir veya birkaçını itlaf 
ederek Hükümete teslim «lan, rüfekasının takip 
ve tenkili hususunda fiilen muavenet ve 'hizmet 
(edenlerin hukuku şahsiye haki kalmak üzere hak
larındaki takibatı kanuniyenin tecil olunması 
esaslarını vaz' ve teklif eylemektedir'. 

(Bir memlekette asayişin, temin ve muhafazası 
Hükümetin en mühim vazifesi olduğu ve bundan 
medeni terakkiyatm lier şeyden evvel asayişe 
merbut bulunduğu pek malûm hakayiktendir. 
Memleketimiz de maalesef öteden beri 'hakiki bir 

emniyet ve asayiş tesis edilemediğinden namüs
tel r ve çalışkan halk daima şekavet bel iyesi al
tında bunalıp kalmış ve zaman zaman türeyen 
eşkiya silâh kuvvetiyle 'halkın 'hayat, mal ve na
mlusunu kendi keyif ve arzusuna göre; hiçe say
maktan ıgeri durmamıştır. Hükümetin bu husus
taki vazaifei esasiyesini nazarı dikkate alarak se
kavetin izalesi ve asayişin hakkı ile tesis ve ida
mesi yolunda ciddî bir azim ve teşebbüs göster-
mesi şayanı memnuniyettir. Teklif edilen lâyiha i 
kanuniye bu esas itibariyle encümeni m izce hüsnü 
telâkki edilmektedir.'Mamafih sekavetin izalesi 
hususunda jandarmanın vazifesini tamamen ifa
ya sevk ve tensiki ve usulü adliyemizin de seri 
icraat temin edebilecek surette ıslahı gibi t eda bi
rin tesiratı pek mühim olduğundan lâyihai kanu-
niyede derpiş edilen maksadı esasinin tedabiri 
anife ile müterafik olmasının temini mertebei vi-
eupdadır. 

Şekavet esasen merdut ve memnu bir fiil ol
masına mebni encümenimiz Hükümetin teklif et
tiği lâyihadaki (ı'Meni iŞekavet ıKanunu) meranu-
atmın (tzalei Şekavet Kanunu) suretinde tadili
ni muvafık bulmuştur. 

Sekavetin izalesi için lâyihai kanuniyenin tek
lif ettiği ahkâm, idarî ve fevkalâde! bir .mahiyeti 
haiz olup bu başlıca şakilere ve onlara yataklık 
edenlere aidolmak üzere iki kısımdır. Bu ah
kâmdan şakilere ait ibahai dem esasını vaz'etmek-
te, yataklara aidolanı da ledelhace muin ve ya
taklarının ahar mahallere nakilleri" suretiyle eş
kıyayı acilen istinadedcbilccekleri anâsırdan 
mahrum bırakmayı istihdaf eylemektedir. 

Kiihak'üka şakilerin ibahei demleri meşru ve 
zamiri jbdr tedbirdir. Memleketin elmin ve asayi
şini ihlâli İL'e h'adıkı suveri uıuhteMfede musırran 
ızrar eden eşhas Heyet! İçıtitaaliyenin düşmanı 
ı dklulklar ıııdan de f 'i m aza r ııaırlia rı m enf a a t! unu ı -
tniye ınıuktazasıdı r. 

Tatıbikatitıa bu (tedbir enzıiyade şadciLea-i 'teh
dit ille berabeir keudi<leriui halka düşman ola
rak (tianiıtltırmak ve bu gibi eşhasın zarariiarını 
tahdüt ve lizaile hususunda, vıazifdi Hükümeti 
teishil İçin halkı teş<v:ilk ve teşci eylemek, şa-
koll'ere yaltaktık ve muavenet edilmemesi zım
nında! halika bir nevi ihtar tesiri icra e'tmelc 
gibi faideler temin edebilir. 

Yaltakların ahar mvahaılilere nakillerine ge
lince .-.Her ne kadar muin ve yataklar hakkın
da. Kıaiiıunu ("ezaımızd'a ahkâmı mahsusa nıev 
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eut ise de delâilin cemi ve. tesbitiyle eürmün usu
len mertebei sübuıta kaili ekseriya pek müşkül 
ve vakte muhtacolduğıı hu suretle maluıkiıııce ec
za tertibiyle şakileri derhal muin ve yatakla
rından teeridedilmek müessir ve seri netayic istih
saline de imlkâjnı görül em ediği ve uzun müddet 
eşkiyanan muin; ve yaltaklardan istifadeleri de 
vattı, etltdği cihetle yaltaklık edenlerin ahar'ma
hallere malulleri hususumda Dahiliye Vekâletine 
mezuniyet itası esasının kabulü muktazi görül
müştür. Ancak bu esaslar zıairureten tecviz edil
miş fevkalâde tedbirden olmakla sarih ve vazıh 
kuyuda raptedilerek zaruret d.eir ecesinin hiçbir 
veçhile ve suiistimale meydan Ibırakmaruası bil
hassa ıniazarı itinada tutulmuştur. Bu ımütall furt a. 
binaen Hüküimeıtiın teklif e/ttüği lâyihai kanunlye-
nin birinci maddesi üç ımalddeye ayrılarak 'birin
ci miaddede şaki oldukları Dahiliye Vekâletince 
ilân edilecek eşhasın her kim tarafından oluns't 
olsun cerh ve katilleri cürüm addoılunmıyaeağı 
tasrih, ikinıci maddede kimilerin (Şaki) addedi-
Jeeıekleıri tarif,- üçüncü maddede şaki ilânından 
evvel bu kabil eşhasa münasip bir mehil itasiy-
Je 'tesiMmİ nefseylelmeleri imikâuı temin ediılmeJk-
teklür. Hükümetin teklif inde görülen (Şekavet i 
müstemirre) tâbiri, şakinin, ayrıca tarifi üzerine 
kaldiirıldığı gibi (ahali tarafından) kaydı birin
ci maddede (her ' kiim tarafırıdan olursa o'lsıuı) 
suretinde tatmimen ifade ve (istisalleıri) yerine 
tâbiri kanuni olımak üzere (kaa talileri) denildiği 
gibi (takibatı müstelziuı efaklen nıâdıtt değildin 
hükmü de sadece (cü Kim'addolunmaz) suretin
de tadil olunmuştur. Hükümetin yataklara, aid-
olnıaik üzere teklif ettiği ın'adde kezalik üçüncü 
madde'ye tefrik edildi. Dördüncü «raddede 'kim
lerin yataik addolunacağı tarif ve beşinci madde-
de de şaka oldukları Dahiliye Vekâletince ilân 
edilecek eşhasa yataklık »edenlerin .muvakkate:' 
ahar mahalle nalkil veya iskânilarına Dahiliye Ve
kâletinin anezun olacağı suretinde tanzim o'lııu-
muş ve altıncı madde 'de şakilerin ilânı ve ya
takların nakil ve iskânı hususunun ancak vali ve
ya, mutasarrıflar tarafından vâkt olacak esbabı 
mucibeli işar ve taıhrarî talep ve teklif üzerine 
Dahiliye Vekâlet inin tasdik ve tahrirî emrine 
mütevakkıf olabileceği gösterilmiştir. Hüküme
tin şekli teklifinde 'ledelicap aile ve aşiretlerin 
dahi (muvakkaten ahar ilmihallere nakilleri veya 
isikânlan meviiuubahis ise de encümenimiz mu
vâkkat efn nakil] veya iskân yolundaki tedâbiiri 
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i fevkalâdehin yataiklık.. edenlere hasrı temini 

maksada kâfi olacağı mütalâasında, bulunımuş-
I tur. 

Hükümetin teklif ettiği lâyihai kanuniyenim 
üçüncü maddesi eşkıya çeteleri efradından Ibir 

I veya birkaçı. Şekavetten nedametle : 

İ. Rüfekasından biliftirak Hükümete teslimi 
tıefs ile çetenin mütebaki efradının ıbulundukları 
mahalleri ilibar ve tenkillerini temin edecek su
rette takip müfrezelerine fiden delâlet ve muave
net ibraz eyledikleri, 

2. Çeteden iftirakten •mukaddem rüfekasın-
dan bir veya (birkaçını itlaf ederek arzı teslimiyet 
ve müteakiben takibata fiilen iştirak ettikleri hal
de hukuku şahsiye baki kalmak üzere haklarında
ki takibatı kanuniyenin tecilini ihtiva ediyor
du. 

Encümenimiz birinci fıkrayı ve ikinci fıkranın 
takibata fiilen iştirak kaydını mahzurlu telâkki 
ettiğinden maddenin bu noktai nazardan sara
hatini istilzam ve tecilin beş sene zarfında cina
yet nev'inden yeni bir cürüm irtikabedilmemesi 
şartına talikini ve bu müddetin 'bitamanda tecilin 
affa inkılâbederek alâkadarâna tdbliğ olunmasını 

I tensibetmiştir. 
Mamafih tecil ve af meselesi Adliye Encüme

ninin ihtisasına taallûku itibariyle encümenimiz 
•bu 'hususta yalnız çete arkadaşlarından birini ve
ya birkaçını itlaf ederek nadimen arzı teslimiyet 
ve talebolunan 'hizmeti ifa etmiş ve muayyen bir 
müddet zarfında da salâhı hal eseri göstermiş 
olan her hangi bir şakinin tecil ve affa mazhar 
edilmesindeki faidei idariyeyi kayd ile iktifa eder. 

Hükümetçe teklif olunan lâyihai kanuniye 
muvakkaten mahalli âhara nakil veya iskân edi
leceklere masarifi nakliye ve iskâniye ve şakile
rin tenkilinde fevakalâde hizmetleri sebkedenler-
le muhbirlere mükâfatı nakdiye itası hususunda 
sâkit idi. Mahalli âhara nakil tedbirini zarureten 
kabul ve tecviz ile beraber encümenimiz hiçbir 
zaman bu tedbirin bilâkaydüşart, tatbikine taraf
tar olmadığından bu gibi ahvalde nakil ve iskân 
masrafını tesviyesini ve herkesi eşkıya hakkında 
ihbara ve Hükümetin vazaifi tenkil iyesinde hiz
met ve fedakârlığa sevk ve teşvik etmek için muh
birlerle fevkalâde hizmeti sebk edeceklere de mü
kâfatı nakdiye itasını lâzımeden addederek bu 
maksatla sekizinci maddeyi vaz'a lüzum görmüş-

I tür. 
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Kezalik Hükümete fevkalâde bâzı tedabir ic

rası salâhiyetini l^hgeden bu kanunun ahkâmını 
tatbikte memurinin o nisbette müteyakkız ve 
itinakâr olmalarının ve Ker türlü tekâsül, lâkay-
4i ve suiistimallerden ve kendilerine emniyet ede
rek ihbarat/ta bulunacakların hüviyetlerini ifşa 
ve işae gibi hallerden sureti kaıtiyede müctenip 
bulunmalarının temini vacibattan olmakla do
kuzuncu madde de bu maksatla ilâve olunmuş
tur.; 

İCanunun tarihi nehrinden muteber olacağı 
hakkındaki maddeye her manalde tarihi neşir ve
ya ilânından muteber olacağı yolunda bâzı tas-
rihat dereedilmiş ve bu kanunun icrasına Dahili
ye ve Adliye Vekillerinden maada îera Vekilleri 
Reisiyle Maliye Vekilinin de alâkası görüldüğü 
cihetle bunlar da ilâve kılınmıştır. 

Kanun lâyihası heyeti umumiyesi itibariyle 
bâlâda arz olunduğu veçhile memleketlimizde ha
yati 'bir ehemmiyeti haiz olan asayiş ve emniyeti 
umumiyenin tesis ve muhafazası gayesiyle düşü-
nüşünülmüş fevkalâde bâzı tedabiri idariyeyi ih
tiva etmekte ve memleketin bugünkü ttıal ve va
ziyeti de bu gibi tedabiri fevkalâdeye müracaati 
iöanettırmekte olmakla kabul ve tasdiki Heyeti 
Umumiyeye arz, ıbermııcibi navale Dahiliye En
cümenine tevdi kılındı. 

6 Eylül 1339 

Dahiliye Encümeni 
4 

16 . 9 . 1339 

Riyaseti Celileye 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin şeka-

vetin men'i hakkındaki teklifi kanunisi encüme-
nimizce müzakere ve tetkik olundu, îdbu teklifi 
kanuninin istihdaf ettiği gaye Heyeti VeiMenin 
aynı mevzua dair teklif ettiği lâyiha ile temin 
ve intacedilmiş olduğundan bermııeibi havale Ad
liye Encümenine tevdi kılınır. 

iliye Encümeni Reisi 
Niğde 
Hazım 
Kâtip 

Karesi 
AJi Şuuri 

Âza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
Karesi 
Vehbi 

Âza 
Kütahya 

Cevded 
Âza 

Niğde 
Galib 

Âza 
Kaharisarı Sahib 

îzzed Ulvi 

Adliye Encümeni mazbatası 
Heyeti Vekilece tanzim ve Meclisi Âliye arz 

olunarak Dahiliye Encümenine havale buyuruları 
Men'i Şekavet hakkındaki kanun lâyihası Dahili
ye Encümenince îzalei Şekavet Kanunu unvanı 
ile bittadil encümenimize olbaptaki Heyeti Celâle 
kararına tevfikan tevdi kılındı. 

Mezkûr lâyihalar ve erbabı mucibe mazbata
ları okunarak Dahiliye Vekili Fet'hi Beyefendi ha
zır olduğu halde müzakerata şüru' edilerek Dahi
liye Encümeninin tadilâtı vakıasından mütalhas-
sıl lâyihai kanuniye esası müzakere ittihaz ve bi
rinci ve ikinci maddeler aynen ve üçüncü mad
de de eşkiya addolunan eşbasa teslim olmaları 
için ita kılınan mühlet az görülmekle on günden 
az ve otuz günden çok olmamak suretinde tadil 
olundu. Dördüncü madde (Uzaktan ve yakından 
eşkıyayı idare eden veya eşkıya çetesi tertip ve 
teşkil eyliyen veyahut eşkıyaya bilerek ve bilih-
tiyar hiçbir mecburiyete müstenidolmaksızın veya 
limenfaatin esliha ve cephane ve alâtı saire veya 
zahire ve mekülât veren, tedarik eden, gönderen 
ve götüren ve onlara yatacak, gizlenecek, toplana
cak mahal ihzar ve temin eden ve takip müfreze
lerini iğfal ve eşkiyaya ihbar eden kimseler ya
tak addolunur.) suretinde tanzim olunmuştur. Be
şinci madde, şaki oldukları Dahiliye Vekâletince 
ilân olunan eşhasa yataklık edenlerin muvakka
ten anar mahalle nakillerine veya başka yerler
de iskânlarına Dahiliye Vekâleti mezundur sure
tine kaybedilmiştir. Altıncı madde aynen ve ye
dinci madde, Heyeti Vekilece teklif olunan üçün
cü maddede muharrer iki nevi efali ifa edenlerin 
yani şekavetten nedametle rüfekasından ibilifti-
rak Hükümete teslimi nefs ile çetenin mütebaki 
efradının bulundukları manalleri ihbar ve tenkil
lerini temin edecek surette takip müfrezelerine 
fiilen delâlet ve muavenet ibraz eyliyenlerle çe
teden iftirakten mukaddem rüfekasından bir veya 
birkaçını itlaf ederek arzı teslimiyet eyliyenlerin 
ayrı ayrı tecili cezaya tâbi tutulması izalei şeka-
veti temin noktai nazarından daha faideli görül
müş ve bu Ibapta tariki şekavetten uzaklaşacak
ları teşçian tecile tâbi tutulacak takibatı kanuniye 
terkibinin bidayetine (Bilcümle) kelimesi vaze
dilmiştir. Dahiliye Encümeninin tecili bidayeten 
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beş sene müddetle takyit ve" bilâhara bâzı şerai
tin ikmalinde affa kalb suretinde kabul ettiği 
usul muvafık (görüldü ve sekizinci madde (Mu
vakkaten mahalli âhara nakil veya başka yer
lerde iskân edileceklerin masarifi sevkiye ve is-
kâniyeleri, iskânı muhacirin muhassesatmdan 
olbaptaki ahkâmına tevfikan tediye ve şakilerin 
tenkilinde fevkalâde hizmetleri sebk edenlerle 
muhbirlere derecei hizmetlerine göre mükâfatı 
nakdiye ita olunur) suretinde daha muvazzah 
olarak tadil ve dokuzuncu, onuncu, onbirinei 
maddeler aynen kabul edilmiş ve olbapda Yoz
gat Mebusu (Süleyman ISırrı Bey tarafından ev
velce! 1'3&7 tarihinde Heyeti Sabıkai Meclise 
ita edilerek alelusul bu kere encümenimize hava
le kılınan teklifi kanuni müteferriatı ile birlik
te kıraetle esas itibariyle îcra Vekilleri Heyeti
nin teklifi ile aynı mealde olduğu 'görülmüş ve 
balâda mâruz husuatı tadile müeddi olacak bir 
cihet bulunamamış olmakla keyfiyet Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 

Kastamonu Mebusu 
Mahir 
Kâtip 

Dersim 
Feridun Fikri 

Âza 
Mersin 
Besim 

23 . 9 . 13391 

Mazbata Muha rriri 
Mezun 

Âza 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

Âza 
îzmir 

Necati 

Bozok Mebusu Süleyman ;Sırrı Beyin telifi 
Şekavetiıı men'i hakkında! Kanun 

MADDE 1. — ıŞekaveti müstemire erbabın
dan olup da asayişi memleketi ihlâl ve efradı 
milleti ızrar ederek bir vecihle derdestleri kabil 
olamıyan ve haklarında ahkâmı umumiyei kanu
niye tatbik olunmak üzere dehalet ve teslimi 
nefsetmeleri usulen ikametgâhlarına teblîğ edil
diği halde dahi itaat ve inkıyadetmiyen ve He
yeti Vekilenin karar ve Meclisi Âlinin tasvibi 
ile isimleri ilân olunan eşkıyanın imha ve iza
leyi vücutları cürüm addolunmaz. 

MADDE 2. — tşbu kanun tarihi neşrin
den otuz gün sonra merüyülieradır. 

1339 G : 2 
MADDE 3. — îşbu ikanuntûı icrayı ahkâ

mına Dahiliye Vekili memurdur. 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Hükümetin teklifli 

Meni Şekavet kanun lâyihası 
MADDE 1. — Şekavet! müstJÖmirre erba

bından oldukları eşkal ve hüviyetleri tâyin oükı-
naralk Dahiliye Vekâletince ilân olunan eş
hasın mazarratlarını izale veya müdafaayı 
nefis maksadiyle ahali tarafından cerh ve âs-
tiisalleri kanunen takibatı müsMzim efalden 
madût değiMir. 

MADDE 2. — Hükümetin tebligat ve ten-
bihatına rağmen birinci maddede mezkûr şe-
ikaveti müstemirre erbabını muhafaza ve hi
maye ettikleri anlaşılan eşhas ve ailelerin ve 
aşiretlerin muvakkaten ahar mahallere nakil
leri veya iskânları lüzumu hâsıl olursa key
fiyet esbabı mucibesiyle Dahiliye Vekâletine 
iş'ar olunur. Dahiliye' Vekâleti iş'aratı va
kıayı tetkikten sonra lüzum gösterilen teda-
biri tatbik etmeye salâhiyettar bulunacaktır. 

MADDE 3. — Eşküya çeteleri efradından 
bir veya birkaçı şekavetten nedametle! rü-
fekasından biliftirak Hükümete teslimi nefs 
ile çetenin mütebaki efradının bulundukları 
mahalleri ihbar vıe tenkillerini temin ©decek 
surette takip müfrezelerine fliilen delâlet ve 
muavenet ibraz eyledikleri veya çeteden ifti-
raıkten mukaddem rüfekasmdan bir veya bir
kaçını itlaf ederek arzı teslimiyet ettikleri 
takdirde ve müteakiben takibata fiilen iştirak
leri halinde hukuku şahsiye baki kalmak üze
re hakltarındaki takibatı (kanuniye teoil olu
nur. 

MADDE 4. — tşbu ikanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — îşbu kanunun icrasuna Da
hiliye ve Adliye Vekili memurdur. 
îcra Vekilleri Heyeti 

Relisi Şer'iye Vekili 
Ali Fethi Musa Kâzım 

Müdafaai Milliye 
Vekili Adliye Veküli 
Kâzım Seyid 

Dahiliye V. Vekili Hariciye Vekili 
AM Fethi Bulunmamışlardır 

- 4 f i S — 
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' : .Maliye Vekili 

Hasan Fdhnıi 
Nafıa-Vekil i 

Hteyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekilli 
Dr. Rıza Nur 

Maarif Vekili 
Safa 

iktisat Vekili 
Malım ud Esad 

Erkânı Harbiyei 
Ibnıumye Veıkiü 

Fevzi 

Dahi Üye Encümeninin sekli tadi l i 

Izaîei Şekavet kanun lâyihası 
MADDE 1. -•• İsim ve şöhret ve hüviyet ler i 

nin. tayiniyle 2 - o ııeü maddeler mucibince şaki 
okluklar ı Dahiliye Vekâletince ilân olunan 
eşhasın her kim taraf ından olursa oksun cerh 
ve katilleri cürüm addolunmaz. 

MADDE 2. -•- (iasbı emval veya ahzisâr ve
ya suikast veya emniyeti d âlı i üyeyi, ihlâl için 
hane, çiftlik, ağıl, köy, dedirmen gibi mahalleri 
basarak veya ihrak veya tahr ibederek veya 
adam öldürerek veya yol larda ve k ı r larda soy
gunculuk yaparak veya adtvm kald ı rarak veya 
işbu efalden birini veya 'birkaçını i r t ikâptan 
dolayı mevkuf veya mahpus iken tevkifane ve 
hapsaneden firar ederek müsellehan dolaşmak 
suretiyle emniyeti , asayişi münferiden veya 
müçtemian tehdit ve ihlâl edenler (şakî) dir. 

MADDE :.$. — Bn kabı! eşhasa b i lâkaydüşar t 
1 eslim olma hırı i(;in Daihiliye Vekâletince mebde 
zikredilmek ve beş günden az ve yirmi günden 
çok olmamak şart iyle bir mühlet 'verilir. İşbu 
mühleti nâtfk ihbarnameler eşkıyanın dolaştı
ğı mıntakada mecmaı nâs olan mahallere ve 
pazfir yerler ine ve ikametgâhlar ı kapısına talik 
ve keyfiyet o mıtitaka dahil indeki gazetelerle 
ve- münadi vasıtasiyle de ilân et t ir i l i r . 

MADDE 4. - Uzaktan ve yakından eşkıyayı 
idare ve eşkiya çetesi t e r t ip ve teşkil eyliyen 
veyahut eşkıyaya bilerek \'e b i l ih t iyar esi İha ve 
cephane ve alâtı saire veya zahire ve mekülât 
veren, tedar ik eden, gönderen ve götüren ve 
şakilerin maksadı te r t ip ve hal ve vaziyetlerini 
bildiği halde hiçbir mecburiyete nı üstemi dol-
maksızın onlara yatacak, gizlenecek, toplanacak 
mahal ihzar ve temin eden ve t ak ip müfrezele
rini iğfal ve eşkiyaya ihbar eden kimseler ya
tak addolunur . 

M:ADDE 5 . " - ' Sakî oldukları Dahiliye Ve
kâletince ilan olunan eşhasa ya tak l ık edenlerin 
muvakkaten ahar mahalle nakil ve iskânlarına 
Dahilive Vekâleti -mezundur . 

MADDE fi. — Şakilerin i lânına ve ya takla
rın nakil ve iskânı esbabı mucibe serdi ile vali 
ve mutasarr ı f lar ın tahr i r î talebi üzerine Dahi
liye Vekâletinin tasdik ve fahr in (mirine mü
tevakkıf t ı r . 

MADDE T. - Eşkiya (-eteleri efradından 
bir veya birkaçı şekavetten nedametle çeteden 
if t î rakten mukaddem rüfekasıudan bir veya 
birkaçını itlaf ederek arzı teslimiyet ve hizmel 
el tikleri lakdirde hukuku şahsiye baki kal mal: 
üzere haklar ındaki takilvatı kanuniye beş sene 
müddetle tecil ve bu • müddet zarfında cinayet 
nevinden yemi bir cürüm irtikâbetmezlerse tecil, 
affa münkal ibolarak kendilerine tebliğ olunur. 

MADDE 8. - Mahalli âhara nakil vey<\ is
kân edileceklere masarifi sevkiye ve iskâniye 
ve şakilerin tenkil inde fevkalâde hizmetleri 
sebk edenlerle muhbirlere mükâfat ı nakdiye ita 
olunur. 

MADDE 9. —• İşbu mevaddın tatbiki ahkâ
mında t ekasü f ve lâkaydisi veya ligarezin veya 
temini menfaat, maksadiyle suiistimali 'bitta'h-
kik anlaşılan • veya muhbirler hakkında ifşaatta 
bulunan memurini hükümet her hangi derece ve 
rütbede olursa olsun evvelemirde memuriyetin
den azil veya açığa ihracolundukfîm sonra mu
hakeme altına alınır. 

MADDE 10. •— İşbu kanun her mahalde ta
lihi nesir .ve. i lânından muteberdir . 

MADDE 11. —İşbu kanunun icrtısııı.n İcra 
Vekilleri Heyeti Reisiyle Dahiliye, Adliye, Ma
liye Vekilleri memurdur . 

1 )aiıiliye Encümeni Mazbata Mujha>rriri 
R.eisi Namınıa. 

Niğde (Çatalca 
İT azını. 

Kâtip 
. idaresi 

Ali Şuiri 

Âza 
Oorum 

İsmail .Kemal 

Âzıa 
Kütalhya 
(Vvded 

Şakir 

Âza 
Aydın 
Zekâi 

Âaa 
Niğde 
(Jâlib 

Âzıa 
Ankara 

İhsan 
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Aza1 

Karahisarı Salhilb 
tzzet Ulvi 

Âza 
Karesi 

Yedinci maddede mü-
sellâh hizmete taraftar 

değilim 
Memmed Vehbi 

Adliye Encümeninin tadili 
laalei şeıkaıvet kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Dahiliye Encümeninin tadili 
aynen, 

MADDE 2. — Dalhiliye Encümeninin tadild 
aynen, 

MADDE 3. — Bu kabîi eşhasa bilâkaydü-
şart 'teslim al'malaaı için' Daihiüıyıe Vekâletince 
mebdei zikredilmek ve on günden az ve otuz 
günden çok olmamak şartiyle bir mühlet verd-
Mr. îşbu mühleti natık ihbarnameler eşkıyanın 
dolaştığı mmtakada .mecmamâsolıan mahallere, 
pazar yerlerine ve ikametgâhları kapısına ta
lik ve keyfiyet o mmtaka dahilindeki gazeteler 
ve ımünadi vasıtasiyle ilân ettirilir. 

MADDE 4. — Uzaktan ve yakından eşkıya
yı idare eden veya eşkıya çetesi tertip ve teş
kil eyfl'iyen.' veyahut eşkıyaya bilerek ve bilihti-
yar hiçlbir mıecburiyete müstemidolmaksızm ve
ya lim,eınfaatin esi eh a ve cephane ve alâtı saire 
veiya zahire ve mekülât veren, tedarik eden, 
gönderen ve götüren ve onlara yatacak, gizle
necek, toplıamacaık. mahal ihzar ve temin eden ve 
ta'kjp müfrezelerini iğfal ve 'eşkıyaya ih ta r 
eden kimseler (Yatak) addolunur. 

MADDE 5. — Şaki oldukları Dahiliye Ve
kâletince ilân olunan eşhasa maddei laınife veç- ' 
hile yataklık .edenlerin muvakkaten ahar ma
halle nakillerime veya 'başka yerlerde iskânla
rına Dahiliye Vekâleti mezundur. 

MADDE 6. — Dahiliye Encümeninin tadili 
laynen, 

MADDE 7. — Eşkiya çeteleri efradından 
bir veya birkaçı şekavetten nedametle rüfeka-
sından biliftirak Hükümete teslimi nefs .ile çe
tenin mütebaki efradının bulundukları mahal
leri ihbar ve tenkillerini temin edecek surette 
takip müfrezelerine fiilen delâlet ve muavenet 
eylediıkleri veya çeteden iftirakten mukaddem 
rüfekasındam bir veya bir kaçını itlaf ederek 
iarzı teslimiyet ettikleri takdirde hukuku şahsi
ye baki kalmak üzere haklarındaki bilcümle ta
kibatı kanuniye beş sene müddetle tecil ve bu 

müddet zarfımda cinayet nevinden <yemıi bir cü
rüm irtikâbetmezlerse tecil affa münkalibola-
rak kendilerine tebliğ olunur. 

MADDE 8. — (Muvakkaten mahalli âhara na
kil veya başka yerlerde iskân edileceklerin masa
rifi sevkiye ve iskâniyeleri/iskâni muhacirin mu-
hassaastından olbaptaki ahkâma tevfikan tediye 
ve şakilerin tenkilde fevkalâde lıizmetleri sebk 
edenlerle muhbirlere derecei hizmetlerine göre 
mükâfatı nakdive ita olunur. 

f). Dahiliye 'Encümeir.ııin tadili MADDE 
aynen, 

MADDE 10. —-Dahiliye Encümeninin ta
dili aynen, 

MADDE İJ. —- Dahiliye Encümeninin ta
dili aynen, 
Adliye Encümeni Reisi namına 

Kastamonu 
Mahir 

Âza 
Eskişehir 

Abdullah Azın i 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

izmir 
Necati 

Âza 
Mersin 
Besim 

REÎ3 — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
ven -var mı? . 

AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — işitmedik 
Reis Beyefendi!. 

RBÎS — Efendim! tzalei Şekavet Kanunu ve 
bu. baptaki mazbatalar, tabı ve tevzi olunmuştur. 
Şimdi yeniden okumaya lüzum yoktur. Heyeti 
umumiyesi hakkında-müzakereye başlıyoruz. Söz 
istiyenleri kaybediyorum. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) —Muhte
rem efendiler! (Müzakeresi için, Heyeti Celilenize 
tevdi edilen bu kanunu, yukardan aşağıya doğru 
okuduğumuz zaman ıgörürüz ki bu kanun, Hükü
metin ifasına mecbur olduğu vâzaifi doğrudan 
doğruya halka tahmil ediyor. Bu kanunun hiçbir 
maddesi yoktur ki, izalei şekavet için Hükümetin 
ı§u suretle hareket edeceğini veya bu tetbiri ala
cağını ıgöstersin. Burada yalnız bir şey vardır,; 
Hükümet, bu kanun ile halka ve eşkıyaya vazife
ler tahmil etmiştir. Kanun mucibince; halk ya
taklık yapmıyacak, halk eşkıyayı öldürecek, halk 
Hükümete ihbarı keyfiyet edecektir ve sonra da 
eşkıyaya vazife tahmil edilmiştir. O şakiler de, be
raberce arkadaşlık etmiş olduğu şakileri öldüre-
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cek ve öldürdükten sonra da memlekete gelecek 
ve bir kahraman vaz'ı ve tavrı ile memlekette, 
serbest serbest 'gezecektir. Hükümete düşen vazi
fe, şakileri ilân edecek, şakileri sürecek, ondan 
sonra da halk ve eşkıya vazifesini ıgıördü diye Hü
kümet çubuğunu yakıp kaflıvesini içecek. Bende
niz, bu şekilde ve bu mahiyette olan bir kanton ile 
şekavetin izale edileceğine kaani değilim (Doğru 
sesleri) Fakat izale edildiğini bir dakika için da
hi farz etmiş olsak neticede şekavet kalkacak, fa
kat onun yerine içtimai, hattâ biraz da siyasi ve 
biraz da şahsi olarak milletin arasında münaferet 
ve husumet kaim olacaktır. (Pek doğru sesleri) 
Bu kanun neşir ve ilân edildiği vakit anlaşılacak 
bir mâna da vardır. ıBu mâna da, bu memlekette 
asayiş olmadığıdır. Zannederim ki, halkı birbiri
ne kırdırmayı kanunen mubah kılacak derecede 
şiddetli bir kanun neşretmenin mânası, demin 
arz ettiğim mânadan başka t>if şey değildir. O 
halde bu mânayı ifham edecek bu kanunu neş
rettikten sonra, ancak asayişi bulunan yerlere 
girebilen servete ve iktisadi emniyete veda etmek 
iâzımıgelir. Biz, bir taraftan diyoruz ki, memle
ketimize servet (girsin şirketler gelsin, bankalar 
açılsın, her şey yapılsın, iktisadi her türlü mües-
sesat vücuda getirilsin, diğer taraftan da bu ka
nunla ilân ediyoruz ki, bu memlekette asayiş 
yoktur; hattâ o kadar yoktur ki, Hükümet bu
nu kendi kuvveti ile yapmaya muktedir olama
mış da, halkı kendi mesaisine teşrik etmiştir, de
dirteceğiz. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisan Sahib) — 
Canavar avcrya öldüttürülür. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Bu kanu
nun tetkikinde, bir noktaya daha ilişmek lâzım» 
gelir. Kanun, aynı zamanda bizim adlî ve huku
ki esasatımıza karşı açıktan açığa bir şüphe iz
har ettirmiş oluyor. Diyoruz ki, yataklar mese
lesinde, takibatı adliyemiz ve sairemiz, muhake-
mat ve adlî desatirimiz maksada kâfi değildir. 
Çünkü, yatakları takibetmek birtakım usul ve 
kavaide bağlıdır. Bunları yapıncaya kadar hem 
zaman geçer, hem de rtıaksat fevt olur. Bunlar 
belki doğrudur. Fakat diğer bir noktai nazar
dan da bu kanunu kabul ettiğimiz takdird»; 
Hükümete fevkâlkanun bir salâhiyet veriyoruz 
ki : O da adliyemizi ve kavaninimizi mefsuh ve 
mensuh bir hale getiriyoruz. Bu kanunu yaptık
tan sonra müddeiumumilerimizin vazifeleri ne 
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olacaktır? Kanunlarımızın bu işe mütâallik olan 
ahkâmı ne derecelere kadar icra edilmiş bir hal
de olacaktır?. Bendeniz bunu anlıyamadım. Bu 
kanun ile Hükümet bizden bir kısım salâhiyet; 
yani eşkıyaları, aşkıyaya yataklık edenleri ve 
hattâ dairesini de biraz tevsi ederek aşiretleri 
bir yerden diğer bir mahalle nakletmek salâhi
yetini istiyor. Bunlar birer cezadır ve her ceza
nın bir mahkemeden çıkması icabeder. Nefiy me
selesinde bir defa Hükümete bu salâhiyeti ver
mekle o kanunun hal ve fasletmesi lâzımgelen 
bir meseleden tamamiyle tecridediyoruz ve mah
kemenin salâhiyeti Hükümete veriyoruz. Bu ne 
dereceye kadar doğrudur bilmem? Sonra nefi ve 
tağribedilecek adamları tutuyoruz, nihayetil 
emir bir idare memurunun veyahut jandarmala
rın ve birtakım mütegallibenin keyfine, temyi
zine bırakıvoruz. övle yerlerin takdirine terk 
ediyoruz ki, esasen halk o jandarmadan*, o mü-
tegallibeden ve nihayat o idare memurunun bâ
zılarından esasen müştekidirler. Bu halkı kendi
lerinden şikâyet ettikleri adamların takdir ve 
temyizine terk etmek bilmemki ne derecelere ka
dar doğrudur? Demiştim ki : Kanun, şahsi mü-
naferetleri ve intikam hislerini uyandıracaktır. 
Diyoruz ki : Her hangi bir şakiyi öldüren diğer 
bir şaki yani onun arkadaşları affedilecektir. 
Fakat bir şakivi öldüren diğer bir şakinin o Öler 
adamm akrabası, evidda ahıbbası ve nihayet 
köylüleri tarafından mâruzu intikam olmıyaca-
ğmı ne ile temin edeceföz? Yatakların tâyin v? 
tesbiti için elbette bir tahkikat yapılacaktır. On
ların mahiyetlerini ve kimler olduğunu tesbit 
iom yapacağımız bu tahkikat yine halkın için
den olacakından köylüleri ve halkı birbirine düş
man mevkiine getireceğiz. Sonra diyoruz ki, ken
di arkadaşlarını öldüren şakileri affedeceğiz. O 
şaki memleketinde serbest yaşıyacaktır. Şimdi-
ve kadar affedilmiş birtakım şakiler vardır. 
Bunlar memlekette serbest bir surette yaşıyor 
lar. Acaba bunların memleket içinde yalama
ları ile dafrda dolaşmaları arasında bir fark var 
mıdır? Bendeniz hiçbir zaman görmedim, o şaki 
vüzlerce şekavet yapacaktır ve sonra memleketi
ne gelecektir, ellerini kollarını sallaya sallaya 
gezecektir. Neticede halk yine o şakinin esiri ola
cak ve onun tahtı tehdidinde kalacaktır. 

Nitekim memleketin içerisinde her köşesin
de şakiler vardır ve bunun pek çok emsali var
dır. Yataklık yapanları, hattâ aşiretleri bile 
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nakledeceğiz. Memlekette eğer eşkıyanın mik
tarı çok az ise, yatakların miktarı da azdır. 
Binaenaleyh az bir kütle için böyle bir kanun 
koymaya 'hacet yoktur. Eğer çok ise; yatakla
rın adedi de çok olacaktır. Binaenaleyh biz nefi 
ve taıgrip Iha'kkını Hükümetin eline verdik mi, 
göreceğiz ki: memleketin bir ucundan diğer 
ucuna kafilelerle muhaceret bağlıyacaktır. Bir 
aileyi bir noktadan kaldırıp diğer bir noktaya 
sevk etmek -şu veya bu sebeplerle- zannede
rim ki birtakım halkın hukuku tasarrufiyesini, 
hakkı serbestisini, hayatını, yaşama hakkını 
nezetme'k demektir. Ufacık bir mesele için ve
yahut şunun bunun tezviratı ile, ifadatiyle ya
tak diye telâkki edilen insanların lâaletttayin 
'hattâ bir mahkeme kararma istinadetmeksizin 
bir yerden kaldırılıp diğer mahalle; uzak yerlere 
sevk edilmesi, nefedilmesi bir zulüm teşkil eder 
zannederim. Bunların iskânı için Hükümet bir 
masraf da kabul ediyor. Bunu hangi bütçeden, 
hangi fasıldan tefrik ve sarf edeceğini bilmiyo
rum, Avans Kanununda yapılan istifsarlara 
böyle bir cevap alınamamıştır, thtimal Dâhiliye 
Vekâleti bu »muazzam iş için bütçesinden bir 
miktar tasarruf edip buna hasredecektir. Fakat 
esasatına mutariz olduğum şu şey için sarf edi
lecek para hiçolmazsa yanan, yıkılan yerlerdeki 
ahalinin refahına sarf edilse daha müsmir, da
ha faydalı netice elde edilmiş olur. Sonra bir 
noktaya daha nazarı dikkati celbederim. Deni
yor ki: Halk eşkıyayı öldürecektir ve öldürdü
ğü vakit de her türlü takibatı kanuniyeden aza
de kalacaktır. Halk bittabi eşkıyayı dua ile, so
pa ile öldürecek değildir, elinde silâh buluna
caktır. Binaenaleyh biz halka silâh tevzi etmeye 
mecburuz. Fakat Efendiler daha dün kaldırılan 
Idarei örfiye mmtakalarında halkın elinden si
lâhlar toplattırılmıştır ve görüyoruz ki Hükü
met lüzum gördüğü yerlerde silâh tevzi etmek
tedir. Bir taraftan halkın elinden silâh topla
nırken diğer taraftan da halka silâh tevzi edili
yor. ©u gayet yekdiğerine mütebayin ve müte-
halif bir (hareketttir. Hükümetten bu gibi hare
ketlerin sâdır olmaması icabeder. Memlekette 
asayişi muhafaza için - zannederim - 43 bin 
kadar jandarma besliyoruz. Daha geçen gün 
kabul ettiğimiz bir kanunla da bu jandarmaya 
altı ay için dört buçuk, beş milyona yakın bir 
tahsisat kabul ettik. 

ZEKÎ B. (Oümüşane) — Jandarma aç... 
HAYDAR RÜŞDÜ B. (Devamla) — Eğer 

halk kendi kudretiyle eşkıyayı izale edecekse 
ben şimdiden buna razıyım. Halka silâh vere
lim, eşkıyayı izale etsin. Fakat o zaman da jan
darmayı ilga edelim ve o beş milyon lirayı da 
alıp haşka yerlere sarf edelim. Hulâsa olarak 
arz edeyim, halkı birbirine düşüren, birçok ha-
numanları nefiy ve tagrip suretiyle mahva sevk 
eden, kanunlarımızın kifayetsizliğini âleme kar
şı ilân eden ve Hükümetin mevcudiyeti hakkın
da iyi bir fikir verdirmeyen bu kanunu hattâ 
sahayı müzakeremize bile ithal etmek doğru 
değildir. Eşkıyayı izale edeceksek bunu Hükü
met kuvvetiyle kanun kuvvetiyle ve milyonlar
ca lira verdiğimiz jandarma kuvvetiyle, o da 
kâfi gelmiyorsa asker vermek, askerleri o nok
taya tevcih etmek suretiyle izale edelim. Yok
sa böyle ihalkın eline silâh vererek kardeşi kar
deşe öldürtmek suretiyle değil!.. 

MUSTAFA NECATI 'B. (İzmir) — Kanun 
mühimdir. Ldhte ve aleyhte söyliyecekler an
laşılsın. Ondan sonra müzakereye devam edil
sin. 

(Lehte, aleyhe olmak üzere tasnif yapıldı.) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bundan 
bdır sene evveli bendeniz böyle bir kanunun lüzu
muna kaaaai olarak bir maddeden ibaret olmak 
üzere bir kanun lâyihası talkdjm ettaıiştim. Bu
gün Hükümetin Dahüliye ve Adliye Encümenle
rinde de müttahiden lüzumunu takdir ettikleri 
bu îzaM Şekavet Kanunu toabedilerelk 'mıanzu 
ru âltoniz olmıak üzere tevzi edilmiştir. Malûmu-
âliniz şu son senelter zarfında memleketin iher 
tarafında yer yer türeyen birtakımı eşkıya İken 
dilerine birçoklarını da teşrik ederek fukarayı hal
kı ızrar etmekte ve gelip geçen yolcuları envai re
zaletle soyarak mezalim irtikâbetmekitedir. Bu
nun üçin janldarmıa lkuvvelbi kâfi gelmiyor. Sey
yar jandarma müfrezeleri teşkil edililyor. Böyle 
muazzam müfrezelerle eşkıyanın derdest ve tenki
line imkân bulunamıyor. Ne vakit ki, eşkiya 
kuvvetli Ibir ımüf reze ^karşısında kalırsa kendisi
ni kaybediyor, 'bir müddet tahaffuz ettikten 
o jandarma yahuft, o kuvayı seyyare dönüp dola
şıp, avdet ettMen ısıonıra yine meydana çıkıyor. 
Şdındiye kadar idare vazifesiyle iştiigal eden ar
kadaşlar bilirler ki ekseriya, ne vakit eş/kıya 
imhıa ediümişıse halkın müzahereti ile, (halkın 
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muaveneti ile yapılmıştır. Fakat vazife ve me
suliyeti orada yine jandarma üzerine almıştır. 
Halk eşkıyayı katiyen yaşatmaz. Yalnız köyle-
• rinde ıbir eşkıyanın öldürüldüğünü hıaber alan 
flıükümeit evvelemirde senide esilıhai ımemnua var
dır diye başına çöker, sonra, sen sıfatı resaniyede 
bulundun, Hükümetin vazifesine müdahale et-
tin, binaenaleyh seni muahezie ediyoruz diyerek 
hapseder. Böyle ciğeri (mezalimden yanan halk 
ile daima temas ediyoruz ve hepiniz buna vâkıf
sınız. Halik söylüyor ki, Hükümet büze salâhi-
yelt versin, yani bizi mesul tutmasın. Binaen
aleyh bu kanun halkı, eşkiyayı öldürmeye teşvik 
etlmilyor. Eşkıyayı öldüreni af ediyor yani ceza-
dide oknuyor, muaf oluyor. 

Deniliyor ki bu kanun halikı birbirine kırdı-
tacaktır. Bendeniz bu mütalâaya iştirak edemiye-
oeğim. Çünkü n'e gibi eşkrytamn imhasına me
zuniyet verileceği 'kanunda zikrediliyor. Şeka
vet! ımülstefnıiirre erbabından olacak bir- veçhile 
derdestine imkân olmıyacak on nihayet Hükü
met, bu adam eşkıyadıır diye 'ilâna mecbur (ka
lacak. Bunun için bendenizce imhaya hacet (kal
maksızın bu adam derihal şekavetten vazgeçe
cektir. Çünkü düşünecek - belki bu kanunun 
neşrinden itibaren şekavet duracak - eşkıya di
yecek ki, benim izalei vücudum mubahtır. Bi
naenaleyh ne bir (kimsenin kahvesini içebilecek, 
ne de bir köyün odasına inip yemeğini yiyeıc/ek. 
yani beni teslim edecekler diye yemeği de yi-
yemlyecek, ne de bir odada serbest serbest dtu-
rab'iltecek hattâ yattığı odadan şüphelenecek. 
Çünkü gece beni öldürürler d'iiye. Hulâsa dağ 
başında yatsa orada da taşdan Ibile korkacak, 
ürlkecektir. Ancak ikanunun taırzı tanzimine iti
raz edilirse bunun tadili Meclisi Âlimin elinde
dir. Yalnız eşkıyayı imha eden aıdaım mahlkûm 
Olmasın. İşte (bunun içsin Iböyle bir kanunun, ya
pılmasına şiddetle lüzum varıdır ve elzemdir. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendiler, bu (kanu
nu okuduğum zaman Cezla Kanunnamesi ve fea-
vaniini saürenin gerelk kuvayı idariye ve gerek 
kuvayı inzibatiyeye verdiği hak ve salâhiyete 
aidölan maddeleri gözümün önünde tecelli etiti. 

iMlalûlmuâflinüzidir ki, gerek eşkıya, gerek eş
kıyaya yataklık edenler hakkında icna edilen 
talk'lbat ve haklarındaki şerait ve evîsaf ve eşkı
yadan olup da refik tühnıetlerini ihbar ve der
destleri esbabını (ttehiye ve teshil edenler hakkın
da dıahi ahkâmı cezaiye ve kannıniyemiz mevcut-
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tur. Binaenaleyh bendeniz bu kanunu, bu lâyi-
hai kanuniyeyi mevcut kavaninimizden iktibas ve 
hulâsa suretiyle çıkarılmış bir lâyiha olarak gö
rüyorum. Yani fazlası yok, noksanı pek çok. 
Efendiler! Bu lâyihadan şu istidlal olunur ki 
memleketin her tarafı şekavetle dolmuş. Fakat 
öyle değildir. Şekavet her tarafı sarmış de
ğildir. Ben şekavetin mahdut mahallere münha
sır olduğuna kaaniim. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Umumidir! 

ŞEFÎK B. (Devamla) — Umumi olduğu id
dia olunamaz. Birçok yerler tadadolunur ki bu
gün asayiş ve emniyet içerisinde yaşıyor. Bu, 
böyledir. Binaenaleyh bunu tahdidedelim. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim! Bu şakavet rüzgâr gibi her taraftan 
eser. 

ŞEFİK B. (Devamla) — Kanun umumidir. 
Halbuki şekavet hususidir, mahduttur. 

Evet bu şekavet ika ve icra edildiği zaman-
1^r Hükümet bunun esbab ve avâmilini tet
kik ve taharri etti mi ve bunun ademivukuu 
için zabıtayı mania vazifesini deruhde etmiş 
olan kuvayı idariyemiz lâzımgelen tedabir ve 
çareleri düşündü mü? Kuvayı inzibatiyemiz 
bunların derderst ve tenkilinde, izharı aczetti-
lerse kanunen lâzım olan kuvvei askeriyeye mü
racaatla bunların derhal bastırmak ve tevsiine 
meydan vermemek esbabını istikmal etti mi? 
Etmemiş olduğu bu lâyihanın tevdii ile tahak
kuk ediyor. Maahaza Hükümeti hazıramız kuv
vet ve kudretini, celâdetini bütün dünyaya tas
dik ettirmiş olduğuna göre böyle türiyen bir
kaç türedinin tenkillerinde izharı aczetmiyeee-
ğine hepimiz de kaaniiz. Kifayet eder ki, işi 
yeddi emanetlerine tevdi ettikleri memurlar va
zifelerini bilhakkin ifa etmiş olsun. Bendeniz 
bu kanunda - bu lâyihai kanuniyede - yalnız üç 
fıkra görüyorum. Birisi; efradı ahalinin de 
tenkile salâhiyeti, ikincisi; muhbirlere mükâfatı 
nakdiye itası, üçüncüsü; yatak olanların ahar 
mahallere nakil ve nefyi ve oralarda iskânları
dır. Evvelce rüfekayı muhteremeden bir zatın 
beyan buyurdukları üzere efradı ahaliyi teslih 
etmek, dağlarda dolaştırmak, eşkıyayı vurdur
mak meselesi Hükümetin izharı aezettiğine de
lâlet eder... Malûmuâlinizdir ki gerek kendisi
nin ve gerek efradı ahalinin can, mal, ırzı aley
hinde ikaı cürmeden canilerin filhal katil ve 
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imhasiyle her fert mükelleftir. Kanun bu bak I 
ve salâhiyeti vermiştir. Bunun için ayrıca sa
lâhiyet vermekte mâna yoktur. Yalnız silâh 
bedest eşkıyayı takip için dağlarda dolaşmak 
vazifesinin de ahaliye tahmiline bendeniz lüzum 
görmüyorum ve bundan birfayda hâsıl olacağı
na da kanaat getirmiyorum. İkincisi : Muhbir
lere mükâfatı nakdiye itası. Belki bundan ufak 
bir fayda hâsıl olabilir. Fakat bundan da kâfi 
derecede fayda memul etmiyorum. Üçüncüsü; 
yataklık edenlerin ahar mahalle sevk ve iskân
larıdır ki bu, fevkalâde nazarı dikkat ve hay
retimi celbetti. Malûmuâlinizdir ki, yataklık 
edenler eşkiyanm muini ve şeriki cürümleridir. 
Eşkiya hakkında yapılacak muamelât; katil ve 
tenkil, müeazatm belki biraz daha hafifi yatak
lar hakkında da yapılabilir. Çünkü kanunları
mız, "ahkâmı kanuniye bunu emreder. Şimdi bu 
lıyihai kanunidede, yataklık edenlerin ahar ma
halle sevk ve iskânları diyor. Bu ne demektir? 
Bunlar canilerin şerikidir. Ahar mahaller şevk
leri ile roücazattan kurtuluyorlar mı? Bununla 
haklarındaki mücazatı kanuriiyenin ademiimkâ-
rıı mı tasdik ediliyor? Bu imkânsızlıktır. Mücazatı 
kanuniyeye mazhariyetleri teslim olunuyorsa 
bunlar pençei kanuna teslim edilmelidir. Bunlar 
hapis ve tevkif edilsin, sonra ailelerinin sair 
taraflara n&kli meselesi kalıyor. Bu ise hilafı 
madelet ve hilafı kanundur. 

Bu faafata gerek Hükümetin ve gerek encü
menin bize izahatı kâfiye vermesini istirham 
ediyoruz. Biz de fauna aidolan noktai nazarı
mızı Meclisi Âliye arz 'ederiz. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
DAHİLİYE. VEKİLİ FETHİ B. (İstanbul) — 
Efendim! Leh ve aleyhte bulunacak olan rüfe-
toanın tentkidatına cevap vermek; Hükümetten 
ve enıcümenden sorulacak suallere cevap verme
ye mübaşeret etmezden evvel bir noktayı Heyeti 
Al iyenize arz etmek istiyorum : 

Gerek bundan evvel söz söylemiş olan Hay
dar Rüşdü Bey biraderimizin ifadatına ve ge
rekse şimdi söz söyliyen arkadaşımızın ifada-
•tına göre kanun, tamıaımiyle anlaşılamamıştır. 
Haydar Rüşdü Bey kendi kendine (bir kanun 
tasavvur etmiş ve kendi düşüncesine nazaran o 
'kanunu tenkidetmiştir. Bu daire dâhilinde ya
pık oaık olan münakaşanın faydası yoktur. Ge- 1 
rek Haydar Rüşdü Bey, gerek Şefik Bey diyor
lar ki; eşkiyayı vurmak için Hükümet, alhaJiyi | 
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tavzif etmiştir ve ahaliye silâh tevzi edecektir. 
Hükümete aidolan vazifeyi ahaliye vermiştir. 
Böyle bir madde varsa gösteriniz, rica ederim. 
Eğer yoksa olmıyan bir şeyi burada söylentiye 
hacet yoktur ve muvafık olmaz zannederim. 
Kezalik Haydar Rüşdü Bey biraderimiz â vnı 
noktadan ve diğer bir noktadan daha bahset
miştir ki, 'O da aşiretlerin nefyolunması. Bu da 
kanunda yoktur. Usulü müzakeremiz veçhile 
bizim tevdi ettiğimiz kanun Dahiliye Encüme-

I nine gitmiştir, tadilâta uğramıştır. Oradan Ad
liye Encümenine gitmiştir, tadilâta uğramıştır, 
(buraya gelmiştir. Bu tadilâtta Hükümet tama-
miyle hemfikirdir. Şimdi son. müzakeremiz Ad
liye Encümeninden çıkmış olan şekil üzerine
dir. Yoksa madumolan şekil üzerine tenkid et
mek beyhude yere ziaai vakit etmek demektir. 
Onun için temkidatta bulunan arkadaşlarımıza 
rica ederim, tenkidatta bulunurken Adliye En
cümeninden son defa çıkmış olan şekli bir defa 
mütalâa buyursunlar, ondan sonra teklifte bu
lunsunlar. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Muhterem 
Efendiler! Bendeniz pek ehemmiyetli bir me
sele karşısında bulunduğumuzu zannediyorum. 
Hükümet, memleketimize karşı haricin savleti
ni kırdıktan sonra dâhilde asayişi katiyen te
min etmek mecburiyetinde idi ve nitekim mil
let intihabı yapmazdan evvel açık bir ifade ile 
millete hitabettik, dedik k i : Sureti katiyede 
fau memlekette aısajyişi temin ve tesis edeceğiz, 
Umdelerimizin en kuvvetli bir maddesini teşkil 
eden bu asayiş keyfiyeti ile müntehipleriımazle 
(karşı karşıya geldiğimiz zaman; bana münte-
hiplerimizin bâzılarının söylediklerini Heyeti 
ÂLiyenize arzı bir vazife bilirim. Dediler k i : 
«Efendiler! Bizi kurtardınız, bu umdelere karşı, 
fau umdeleri neşreden Heyeti Hükümete karşı 
ebedi ve İâyezal hürmet, emniyet ve itimadımız 
vardır. Biz sizden dokuz umde istemiyoruz, kül
fet etmeyiniz, ilk toplandığınız zamanda yani 
ilk devrei içtim/aiyede asayişi sureti katiyede 
temin ederseniz bu kâfidir, kâfi bir muvafaki-
yettir. Biz ziraatimizi de ileri götürürüz, iktisa
dımıza, refahımıza aidolan yolüarı da buluruz. 
Bu itibarla Hükümete teşekkür etmek istiyo
rum. Çünlkü millete vâdettiğimiz bir meseled 
mühimimendn müzakere ve münakaşası için 'kar
şımıza gelmiştir. (Çok doğru sesleri) Kanun 

| eğer nakıs ise, kanun eğer bu ihtiyacı temin et-
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miyoba bâz Mebusların vazifesi, vaziyeti tak-
rMeritmizLe izah etmek ve Hükümete kabul et
tirmek ve mutlak ve mutlak laısayişi temiin et
mektir. Bu itibarla bendeniz bu kanunum üehin-
deyiım. Memlekette şekavet .meselesi mevzuu-
bahsolduğu zamanda eski şekil hatıra gelme
lidir. 

'Bâzı memleketler vardır ki, oralarda şekavet, 
âdi şekilde, türedi !bir surette meydana gelir. 
Kendiliğinden bastırılır ve Hükümetin tenkilde 
az'hizmeti sebk eder. Meselâ : Bursa, fakat ikinci 
bir kısım vardır ki : Onlara şekaveti daime mın-
takası denilir. Meselâ : İzmir ve Aydın havalisi 
gibi... Bu şekaveti daime mıntakasmda, bu şe
kavet marazî, asırlardan 'beri sürüklenmiş, birçok 
ananeler, efsaneler meydana ıgetirmiş ve memle
ketin gençlerini daima şekavete sürüklemiştir. Bu 
marazi içtimaiyi izale etmek, kökünden temizle
mek - tekrar ediyorum - Hükümetin ve Meclisi 
Âlinizin .en mühim vazifesidir. 

Bendeniz bu kanunu okuduğum ve tetkik et
tiğim zaman o muhitte dolaştığım yerlerde bu 
şekavetin izalesine ait dinlediğim mütalâtm bu
rada tamamen yer bulduğunu ıgördüm. Yani Hü
kümetin Ankara'da oturarak alelade bir ka
nunla huzurunuza gelmediğini gördüm. Hü
kümet, mahallinin ihtiyacını tetkik ederek bu 
teklifi kanunide bulunmuştur. Kanunda bizim 
vicdanlarımızı en çok hırpalıyacak ve nazarı dik
katinizi celbedecek yataklar meselesidir ve hiç 
zannetmem ki, kendi işi ile, ıgücü ile meşgul olan 
ve sırf zati refahına, milletin içtimai refahına ça
lışan insanları evinde, tarlasında taciz eden tu
feyli ve şaki mahlukların imhasında, merhamet 
gösterebilecek hiçbir fert bulunabilsin veyahut 
merhameti aklına getirecek bir fert mevcudola-
bilsin. Arz ettiğim veçhile en mühim olan yatak
lar meselesidir. Efendiler! Eğer yatak olmasa ve 
şakiler yataklara istinadetmese memlekette şeka
vet olamaz. Şekaveti idame eden, yaşatan yatak
lardır. Yataklar da iki kısımdır : Nitekim kanun
da bu da dercedilmiştir. Bunların bir kısmı bili'h-
tiyar ve menfaat mukabilinde mütegallibelerin, 
şakilerin silâhına istinadederek zavallı ve masum 
halkı ezmek emeliyle şakilerle birleşerek yatak
lık etmektedirler. Memlekette şekaveti idame et
mek istiyen bu adamlara, bu tufeyli ocaklara kar
şı zannediyorum ki, Meclisi Âlinin içinde bir fert 
merhamet ıgÖsterebilsiri. İkinci kısım geliyor ki: 
Onlar, namuskârdırlar, işleri vardır, tarlaları 

vardır, işlerini tedvir edebilmek ve ailelerinin 
maişetlerini temin edebilmek için çalışmak mec
buriyetindedirler. Fakat çalışabilmek için şakile
re taviz vermek mecburiyetindedirler. İşte onlar, 
sizin de, herkesin de, Heyeti İçtimaiyenin de mer
hametine şayan insanlardır.. Yataklarda bu kı
sım insanları nazari dikkate almalıdır. Onlar, 
kendilerini kurtarmak için şakilere taviz vermek 
mecburiyetindedirler. Onlar için de kanunda ah
kâm vardır. İstediğimiz gibi tadil edebiliriz ve 
bir karara raptedebiliriz. Böyle bir mukaddeme-
den sonra efendiler! Şekaveti daime muhitinde 
şekaveti izale edebilmek için yalnız kuvvet, yalnız 
zecrî hareketler kâfi değildir ve nitekim Hükü
met, onlara karşı asker sevk etmiştir, jandarma 
kuvvetlerini teksif etmiştir ve yatakları başka 
yerlere tebidetmiştir. Fakat :bütün bu kuvvet ve 
bu icraat kâfi gelmemiştir. Nitekim İdarei örfi
ye meselesi mevzuubaJhsolurken Heyeti Vekile 
Reisi Muhteremi Fethi Beyefendi, «tenkil ile şe
kavet zail olamıyor, çünkü : Yerlerine başkaları 
geçiyorlar» buyurdular. Çok doğrudur. Şu halde 
yalnız cebri ve zecrî hareketlerle izale etmek kâfi 
değildir. Çünkü : Şekavet, aynı zamanda esbabı 
içtimaiyeden tevellüdediyor. Bir köylü çocuğu 
tasavvur ediniz, doğduğu andan beri daima şaki
lerin menakibini işitmiş. Onların, muhitinde dai
ma kahraman olarak telâkki edildiğini duymuş 
ve onların harekâtını taklid etmek hevesi kendi
sinde uyanmıştır. Onlar, ne kadar tazyik altına 
alınırsa alınsın o nisbette kahraman olacağını dü
şünmektedirler. Şu halde Hükümetin şekaveti na
zarı dikkate aldığı zaman bunun müvellidi olan 
esbabı içtimaiyeyi de nazarı dikkate alması lâ-
zımgelir. Bendeniz düşündüklerimi arz edece
ğim ve fakat bunların tamamen kâfi olduğunu id
dia edecek kadar «egoist» değilim şekaveti müz
min bir hale getirenlerden birincisi efendiler, 
şakilerin daima affa mazhar olmalarıdır. Bir şa
ki muhitinde temayüz eder kesesini doldurur, el
de silâhı ile beraber köye gelir ve köyün en muh
terem bir adamı olur. Ayağı ayağının üzerinde 
köy kahvesinde menakibini anlatır. Gençler onu 
şayanı hürmet görürler ve elbette, elbette ki, şa-
kî olmak hevesi meydan alır, gider. İşte efendi
ler şakilerin affedilmesi şekavetin müzmin bir ha
le girmesine ve bunun temadisine yegâne ve kuv
vetli sebeptir. İkincisi şekaveti muhiti tenmiye 
ettiğine nazaran, bizim o zihniyeti öldürmek için 
hiçbir hareketimiz yoktur. 
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Şu halde efendiler! Şekavetin kötü bir şey ol

duğunu ve şekavette gösterilen enerjinin milletin 
nefine doğru tevcih edilmesi lâzımgeleceğini ve 
onun zavallı milletin nefine karşı tevcih edildiği 
takdirde pek çok kuvvetli olacağını anlatmak ve 
gençlerin fikirlerini doldurmak lâzımdır. Bunu 
da gördük efendiler! Yunanlılar İzmir'i işgal et
tiği zamanda bu adamlardan pek ziyade istifade 
edildi. Çünkü tehlikenin kendi kapılarına kadar 
geldiğini gördüler. Millî *bir hisle koşmaya baş
ladılar, mukavemet gösterdiler ve ilk zamanlarda 
pek kuvvetli tesiratı görüldü ve şüpüıe yokki 
•bundan istifade ettik. Efendiler! Binaenaleyh şa
ki dediğimiz bu adamların fikirlerini tenvir et
tiğimiz zaman bunlardan istifade etmek ihtimali 
mevcuttur. Şu halde yapacağımız ikinci bir iş; 
sekaveti daime mmtakasında mekteplere, Maarife 
ehemmiyet vermek ve ilim kuvveti ile bunların 
fikri şekavetini izale etmek lâzımdır. Bu o ka
dar zor bir mesele değildir. Yani şekavet zihni
yetiyle mücadele etmek lâzımgelir. 

Üçüncüsü; yataklardan bahsettiğim zaman iki
ye ayırmıştım ve bunların ikincisinin lizaruretin 
yataklık ettiklerini arz etmiştim. Köylüler şaki
lerin kısmen takdirkârı olmakla beraber her halde 
kendi menfaatlerine dokunduğundan dolayı on
ların da pek yaşamalarını arzu eden mahlûklar, 
insanlar değillerdir. Pek çok köylü vardır ki, 
şakilere bir şey yapmak imkânını elde edemedikle
rinden dolayı müteessirdirler. Farz ediniz ki ova
nın orta yerinde, yahut bir dağ tepesinde beş, 
on haneden ibaret bir köy vardır. Oraya on beş, 
yirmi müsellâh adam gelmiştir. Köyü soymak is
tiyorlar, köy halkı buna nasıl mukavemet ede
cektir? Ve elbette şakilerin bütün arzularını isaf 
edeceklerdir. Şu halde sekaveti daime mmtaka
sında üçüncü olarak derpiş edilecek mesele, köy
leri teksif etmek eşkıyamın taarruzuna karşı böy
lece bir kuvvei mukavime teşkil etmek lâzımdır. 
Bu da mühim ve müşkül bir mesele değildir. 

Efendiler, îzmir ve Aydın muhitinde servet 
melbzuldür. Halk, az sâyi ile çok menfaat elde et
mektedirler. Hükümet, kendilerine rehberlik eder. 
Onları memleketin ihtiyacat ve iktisadî vaziyetle
rine göre köylerini teksif etmeye gayret ederse 
emin olunuz ki, kemali minnetle Hükümete yar
dım edeceklerdir. Nitekim «Çine» kazasında bu
lunduğum zaman bu kazanın eşrafı bunu bende
nizden rica. etmiştirler ve Hükümete vasıtamla 
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müracaat etmeye karar vermişlerdir. O Çine ka
zası ahalisi ki bugün dahi şekavetin tegallübü al
tında, ezilmektedirler. Bana ifadeleri arasında di
yorlardı ki, şu dakikada köylerde mâruf ve zengin 
bir adam yoktur ki, evinde yatabilsin. Bunların 
'her biri her gece yer değiştirmek suretiyle ağaç 
koğuklarmda ve dereler içlerinde vakit geçirmek
tedirler. Şu halde efendiler! Takdir ve insaf 
edelim ki, Hükümet böyle beş, on hanelik her 
köye jandarma kuvveti ikame edebilsin. Bunu te
min edebilmek imkânı yoktur. Şu halde bir defa 
esaslı olarak ıslahata geçmek lâzım gelirse, seka
veti daime muhitindeki köyleri teksif etmek lâ
zımdır. Dördüncüsü: Bu hatırıma geldiği için 
söyliyeceğim ve hem pek ucuz bir şeydir. 

Sekaveti daime muhitindeki memurların inti
habında çok dikkatli davranmak lâzımdır. (Esa
sen her yerde öyle olmak lâzımgelir, sesleri) Me
murlarımızın «hiç şüphesiz diğer memleket me
murları gibi» ehlolanları ve âciz olanları vardır. 
Fakat şekavetle malûl olan bir mulhitte, elbette 
vekili aidi bilir ki, hangi memur, hangi kayma
kam, hangi mutasarrıf daha kuvvetli ifayı vazife 
eder. Buna ehemmiyet verildiği takdirde bu, ta
nı amiyle izale edilemezse de muvaffakiyet kıs
men elde edilmiş olur. Bendeniz, Aydın, Muğla, 
kısmen Denizli ve îzmir livalarında dolaştığım za
manlarda gördüm ki; vazifesini hüsnü ifaya muk
tedir, liyakatli kaymakamlarımız vardır ve fakat 
ekseriyeti de vazifesini ifadan âciz memurlarımız-
dır. Mâruzâtım bu zemine döküldükten sonra He
yeti Âliyenize bir meseleyi de arz etmekliğim be
nim için bir vazifei vicdaniye haline gelmiştir. 

Efendiler! Bu mıntakadafâ. jandarmaların va
ziyeti ile de alâkadar oldum. Mekteplerimizde ik
mali tahsil ederek taşraya sevk olunan jandarma
ların salâha doğru gittiklerini kemali şükranla 
gördüm ve çok korkuyorum 'ki efendiler, onlar 
mektepte aldıkları intizamı, disiplini idame ede
cek bir surette sevk ve idare olunamazlar. Muhit 
onları bozmaya müsaittir ve jandarmanın heyeti 
umumiyesinin iyiliğe doğru gittiği kanaatindeyim. 
Az himmet, onları iyiliğe doğru götürecektir. Efen
diler! Bundan başka düşündüğüm tedbirle şeka
vet; az zamanda izale olunabilir. Fakat izale 
öluna'bilmek için evvelemirde halkın emniyet ve 
itimadını - Hükümet namına - kazanmak lâzımge
lir. (Esas mesele sesleri) O emniyet, halka veril
dikten sonra halk şakiler aleyhine müttehiden se
ferberlik yapmaktan çekinmezler. Binaenaleyh 
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Hükümet, bu vereceğiniz kanun ile hiç şüpnhesiz 
kemali azim ile «kendilerinin hulûsu niyetinden 
emin olduğumuz için» sırf memleketin şekavetini 
izalei aşk ve emeliyle çalıştıkları takdirde bunda 
muvaffak olmak için karşılarına başka türlü bir 
engel, mania ve hiçbir şey zuhur edemez. Her 
halde muvaffak olurlar. Bendeniz kanunun mü
zakeresinde maddelere ait sözlerimi muhafaza 
ederek bu kanunun, heyeti umumiyesinin kabul 
edilmesini Heyeti Aliyenizden istirham, ediyorum 
ve ilâveten şekavet kadar memlekette halka mu-
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zır olan ziraî asayişsizliğin dahi nazarı dikkate 
alınarak Meclisi Alinize gelmesini Dahiliye Ve
kili muhtereminden rica ediyorum. 

REtS — Buyurun Ahmed Hilmi Bey! (Yarın 
sesleri.)1 

Efendim! Heyeti muhtereme nasıl arzu eder
se öyle karar verelim. Yirmi dört zat söz almıtş-

->tır. (Yarın devam edelim, sesleri.) Efendim! Ya
rın saat birbuçukta içtima etmek üzere Celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı miizakerat; saat: 6,13 

\>€Kİ 
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1339 senesi Evkaf Vekâletinin ikinci altı ay ık Avans Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Ömer Ef. (Kars), Ahmed Ferid B. (Kütah
ya), Ahmed Muhtar B. (Trabzon), Ali Riza B. 
(Kastamonu), Z'iyaB. (Erzurum), Sadık B. (Ka-
rahisarı Sahib), Abdullah B. (Trabzon), Hüse
yin Rıfkı B. (Edirne), Osman Niyazi B. (Kare
si), Abdülkadir B. (Maraş), Faik B. (Ordu), 
Mehmed Kâmil B. (Karahisarı Sahib), Emin Ce
mal B. (Bolu), Ali Rıza Ef. (Amasya), Ziya B. 
(Sivas), Süleyman Neemi B. (Canik), Süleyman 
Sırrı B. (Bozok), Dr. Hal'id B. (Kayseri), Mus
tafa Abdülhalik B. (Kângırı), İbrahim B. (Er-
tuğrul), Mahmud B. (Siird), Şefik B. (Baye-
zid), Talât B. (Ardahan), Raif Ef. (Erzurum), 
Ekrem B. (Lâzistan), Halid B. (Kastamonu), 
Mustafa B. (Elâziz), Mehmet B. (Karasi), Hak
kı B. (Van), Esad B. (Amasya), Hafız Emin Ef. 
(İçel), Cudi Pş. (Siverek), Ahmed Süreyya B. 
(Karesi), Nazımi B. (Hakkâri), Besim B. (Mer
sin) , Ali Sadi B. (Kozan), Nuh Naci B. (Kayseri), 
Hacı Kâmil Ef. (Tokad), Tahir Ef. (Giresun), 
Veysel Rıza B. (Gümüşane), Musa Kâzım B. 
(Giresun), Ragıp B. (Zonguldak), Ziya B. (Kân
gırı), Fuad B. (Konya), Şeyh Seyfi Ef. (Kütah
ya), Hüseyin Baki B. (Burdur), Recai B. (Or
du), Münib B. (Van), Osman Kadri B. (Muş), 
Vehbi B. (Karesi), Mustafa Necati B. (İzmir), 
Cevded İzrab B. (Kütahya), Süleyman Sudi B. 
(Bayezid), Hasan B. (Trabzon), İbrahim Sürey
ya B. (İzmit), Hakkı Tarık B. (Giresun), Refet B. 
(Bursa), Zülfi B. (Diyarbekir), Halis Turgut B. 
(Sivas), İsmail B. (Karahisarı Şarki), Fuad B. 
(Lâzistan), Ali Sururi Ef. (Karahisarı Şarki), 
İhsan B. (Ankara), Hacı Bedir Ağa (Malatya), 
Mustafa Zeki B. (İzmit), Ahmed Hilmi B. (Kay
seri), Feyzi B. (Diyarbekir), Ahmed Remzi B. 
(Gazianteb), Şahin Ef. (Gazianteb), Ali Cenani 
B. (Gazianteb), Halet B. (Erzurum), Dr. Tev-
fik B. (İçel), Şakir B. (Ankara), Ahmed Şükrü 

B. (Dersim), Hamdi B. (Ordu), Mahmud Ef. 
(Siverek), Talât B. (Canik), Ali B. (Karahisarı 
Sahib), Ali B. (Lâzistan), Yusuf Ziya B. (Zon
guldak), Cemil B. (Tekirdağ), Talât B. (Kângı
rı), Mehmed Emin B. (Karahisarı Şarki), Mus
tafa Ef. (Konya), Mükerrem B. (İsparta), Nebi-
zade Hamdi B. (Trabzon), Fethi B. (İstanbul), 
Haydar Rüşdü B. (Denizli), Rüşdü B. (Erzu
rum), Yunus Nâdi B. (Menteşe), Münir B. (Er
zurum), Dr. Mustafa B. (Çorum), Rahmi B. 
(Trabzon), Necib Ali B. (Denizli), Refik B. 
(Konya), Kâzım B. (Ergani), Mahmud Nedim 
B. (Malatya), Dr. Fuad B. (Kırkkilise), Hacı 
Mehmed Ef. (Maraş), Salih B. "(Bozok), Haydar 
Âdil B. (Karesi), Ali Şuurî B. (Karesi), Şev
ket Ef. (Giresun), İsmail B. (Ordu), Ruşen Eş
ref B. (Karahisarı Sahib), Besim Atalay B. 
(Aksaray), Halil B. (Ordu), Faik B. (Tekir-
dağı), Esad B. (Lâzistan), Musa Kâzım Ef. 
(Konya), Zeki B. (Gümüşane), Tunalı Hilmi B. 
(Zonguldak), Receb B. (Kütahya), Dr. Mazhar 
B. (Aydın), Necib B. (Mardin), İbrahim B. (İz
mit), İzzet Ulvi B. (Karahisarı Sahib), Ahmed 
Şükrü B. (İzmit), Mehmet B. (Çanakkale), Sab-
ri B. (Saruhan), Ahmet Saki B. (Antalya), 
Hasan B. (Antalya), İhsan B. (Ergani), Nec-
meddin B. (Kastamonu), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Yusuf Kemal B. (Sinob), Tahsin B. 
(Aydın), Feridun Fikri B. (Dersim), -Galib B. 
(Niğde), İsmet B. (Çorum), Arif B. (Eskişehir), 
Rasih Ef. (Antalya), Murad B. ((Antalya), Atâ 
B. (Niğde), Hilmi B. (Artvin), Dr. Mehmed Hil
mi B. (Malatya), Ragıb B. (Kütahya), Cavid 
Pş. (Canik), Câzim-Ef. (Erzurum), Cevad Ab-
bas B. (Bolu), Saib B. (Kozan), Süleyman Sır
rı Ef. (Trabzon), Veled Çelebi Ef. (Kastamonu), 
Emin B. (Tokad), Mustafa Feyzi Ef. (Konya), 
Ömer Şevki B. (Sivas), Abdülgani B. (Mardin). 
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İçtimai âti 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
3. — Müzakere edilecek mevad 
1. —• Posta kanun lâyihası. 
2. — Teşkilâtı nazariye dolayı'siyle açıkta 

kalacak olan erkân ve „ ümera ve zâbitan ve 
mensubîn ve memurini askeriyeye 1339 senesi 
nihayetine kadar tam tahsisat itası hakkında 
(2/173) numaralı teklife dair Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası 

3. — İzalei Şekavet kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Adliye encümenleri mazbataları 

4. — İmar ve İskân Vekâleti teşkili hakkın
da (2/2) ve (2/163) numaralı tekliflerle îmar 
ve İskân Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hakkın
da (1/134) numaralı lâyihai kanuniye ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

5. — Mütareke bidayetinde vatanın emrü 
müdafaası nıaksadiyle ika edilen ceraim hak
kında kanun lâyihası 

6. — Kambiyo kanun lâyihası 
7. — İki Teşrinisai tarihinin îdi millî ad-

di hakkındaki teklifler 
8. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi 

Efendi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresine Adliye Encümeni mazbatası 

9. — Birinci Devrede Mebus bulunan zabıta
nın vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair Mü-
dafaai pilliye Encümeni mazbatası ve teklifi 
kanunisi 

10. — Evkafı mülhaka fazlalarından alın
makta olan malî maktuun ilgasına dair lâyiha 
ve Şer'iye Encümeni mazbatası 

11. — Memurini saire misüllû idarei hususi
ye memurları ile mazulîn ve mütekaidin evlât
larının mektep ücretleri hakkında 'bir karar it
tihazına dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi
nin takriri 

12. — Takdirname ile usulü taltif hakkında
ki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Millîye En
cümeninin üç kıta mazbatası 

13. — İstiklâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Millîye En
cümeni mazbatası 

14. — Etıbbanın hizmeti mecburiyeti hakkın
daki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muavene
t i İçtimaiye Encümeni mazbatası 

ruznamesi 

i 15. — Konya ovası ıskası hakkındaki lâyi
ha ve teklifi kanuniye Nafıa Encümeni mazba-

• tası 
16. — Mahkûminin tarik bedelâtı nakdiyesi-

nin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye Na
fıa Encümeni mazbatası 

17. — Yirmi dörde münkasem saatin kabu
lü hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin 
takriri 

18. — Malmüdürlerinin Vekâletince tâyini 
hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası 

19. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tezkere ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası 

20. — Fransızlar zamanında müsadere edilen 
mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası 

21. — Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu
nun tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası 

22. — Nizamname ve talimatnameler hak
kında Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ve 
Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi ka-

ı nunisi 
I 23. — IMâlûlîni guzatın terfihi hakkındaki 
I kanunun tefsirine dair tezkereye Müdafaai Mil-
I liye Encümeni mazbatası 
I 24. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hak-
I kında Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri 
I 25. — Devletin alâmeti mahsusasmı havi 

meskukat darbı hakkında icrai bir karar ita-
I sına dair tezkere ve encümen mazbatası 
I 26. — Meclisi İdare âzalarının vergi kaydı 
I hakkında teklifi kanuni ve Dahiliye Encümeni 
I mazbatası 
I 27. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
I maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 

mazbatası 
I 28. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
I 140 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere ve en-
I cümen mazbatası 
I 29. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü 

maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
I mazbatası 
I 30. — Belediye Kanununun 19 ncu madde-
I sinin tefsiri hakkında tezkere ve encümen maz-
I b atası 
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31. — Sülüsanı müddeti ceızaiyelerini ikmal 
eden mahkûmmin affına ve müöbbeden küre
ğe ve kalebentliğe ve nefye mahkûm bulunan
ların cezalarının on'beş sene kürek ve kalebent
lik ve nefye tahviline dair kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

32. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkında 
teklifi kanuni ve şayanı müzakere olmadığına 
dair .Nafıa Encümeni mazbatası 

33. — Afları Hükümetçe talebedilen müta-
addid eşhas hakkında mevrut (2/121) numaralı 
tezkerelere Adliye Encümeni mazbatası 

34 .— Şûrayı Devletçe 16 Marttan sonra ve
rilen kararlar hakkında (4/30) numaralı Me
murin Muhakemat Encümeni Riyasetinin tez
keresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

35. — Düyunu umumiye kadrosunun hemen 
tesbitine bir karar itasına dair Lâzistan Mebusu 
Ekrem Beyin (4/102) numaralı takriri 

36. — Darülfünun müderrisliği ile Mebus
luğun içtimai hakkında bir karar verilmesine 

dair .Saruhan Mebusu Vasıf Beyle refiklerinin 
(4/100) numaralı takriri 

37. — Ordu] ardaki fazla hayvanatın mufata-
cîni 'zürraa sureti tevzii hakkında İstanbul Me
busu Ali Rıza Beyin (2/59) numaralı teklifi 
kanunisinin esasen temin edilmiş bulunduğu ci
hetle yeniden kanun tanzimine mahal görüleme
diğine ve ancak vesaiti nakliyeye ait mazbata
ların da Tekâlifi Milliye mazbataları misillû 
na'kid makamında kabulüne dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 

38. — Diyarbekir - Muş arası ve Erzurum -
Hınıs - Muş arası yollarının inşaası ve tasviben 
Nafıa Vekâletine havalesi temenniyatma dair 
Siird Mebusu Halil Hulki Efendi ve rüfekasımn 
(4/97) numaralı takriri 

39. — Mekâtibi askeriye talebesi maaşatma 
ve ihtiyat ızâbit namzetlerine verilecek tahsisa
ta dair (1/230) numaralı lâyihai kanuniye ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 




