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Sayfa 
askeriyeye 1339 senesi nihayetine kadar 
mezun addolunarak tam tahsisat verilme
sine dair kanun teklifi (2/173) İstanbul 
Mebusu Ali Rıza Beyin, lağıv ve teşkilâtı 
hazeriye dolayısiyle açıkta kalan erkân, 
ümera, zabıtan ve mensubini askeriyeye tam 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Sabri Bej jfendinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikad zaptı saıbık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide aidol-
dukları mahallere havale olumdu. Evkaf Avans 
Kanununun müstacelen müzakeresine dair Ga
ziantep Mebusu Ali Cenani Bey ve rüfekasınm 
takriri Ikıraat ve kabul edildi. Erzurum Meibusu 
Rüşdü Paşa'nın Nafıa Vekâletinden sual tak
riri hakkında Vekil Feyzi Beyefendinin izahatı 
istima olundu. Badehu Evkaf Avans Kanunu
nun müzakeresine iptidar edildi. Kanunun he-
yetiumumiyesi hakkında müzakere kâfi -görüle
rek maddelere geçildi. Ve beş maddesi de ay
nen kabul ye Iheyeti umumiyesi it âyini esami ile 
reye yaz'ı ye tasnifi âra neticesinde kanunun 
147 reyle kabul edildiği Makamı Riyasetten teb
liğ edildi. Aydın; Ödemiş, Afyon, İsparta ve ha
valisinde ilân edilmiş olan İdarei Örfiye hak-
kıdaki Dahiliye Encümeni mazbatası mevzuu 
müzakere edilerek müzakerenin ikifayetiyle ruz-
nameye geçilmesi hakkında Haydar Rüşdü Bey 
tarafından verilen takrir kabul olundu. Sivas Va
lisinin Sivas Darüleytamı talebatı tarafından imal 

Sayfa 
maaş ve Eskişehir Mebusu Arif Beyin, na
zari teşkilât dolayısiyle açıkta kalan ümera 
ve zâıbitana bir mahalle tâyinlerine veya 
tekaütlüklerine kadar tam maaş ve tahsi
sat itasına dair kanun teklifi (2/179) ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 500:511 

ve Büyük Millet Meclisine ihda olunan halı,hak
kındaki tahriratı kıraat ve Divanı Riyasetçe mü
nasip cevap itası kabul edildi ve teneffüs için cel
se tatil olundu. 

İkinci celse 
Sabri Beyefendinin tahtı Riyasetinde küşade-

dilerek açıkta kalan zâbitana tahsis olunacak maaş 
hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası kıraat ve 
meselenin Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri
nin huzuriyle müzakere edilmek üzere tehiri ka
bul olunarak İzalei Şekavet lâyihai kanuniyesinin 
müzakeresine geçildi. Bir müddet müzakereden 
sonra Çarşamba günü içtima edilmek üzere celse 
tatil olundu. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Saruhan Saruhan 

Mehmed Sabri Vâsıf 
Kâtip 
Sürd 

Mahmud 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hakkında mü
talâa dermeyan edecek var mı? (Kabul sesleri.) 
Kabul edilmiştir efendim. 

••«« 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Mahmud Bey (Sürd) 

REİS —. Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâ ası okunacak : 

1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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2. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Evrakı varideye geçiyoruz. 

TEKLİFLER 

1. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyle 
rüfekâsının Nizamnamei Dahilînin 98 nci mad
desinin tadili hakkında teklifleri (2/181) (Ni
zanınamei Dahilî Encümenine.) 

MAZBATALAR 

1. — On sene küreğe mahkûm Keskinli Rıza 
Beyzade Arslan Beyin ve sirkat maddesinden 
mahkûm Araç kazasının Hurçviran karyesinden 
Yüzbaşıoğlu Hacı Mehmed'in hukuku memnua-
larımn iadesine dair Adliye Encümeni mazbatası 
(3/134, 3/135) 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Keskin'in Abdurralıman Bey Obası karyesin

den Abbas Beyin ölü kerimesi Âdile Hanım ile 
Osmanoğlu Mustafa'yı martin kurşuniyle cerh ve 
katil maddesinden onbeş sene küreğe mahkûm 
Keskin'li Rıza Beyzade Arslan Beyin Araç kaza
sının Hurçviran karyesinden Hacı Mehmed'in 
hukuku memnualarmın iadesine dair Heyeti Umu-
miyece encümenimize muhavvel İcra Vekilleri He
yeti Riyasetinin tezkereleri okundu. Evrakları 
ledettetkik usulüne mutabık ve Usulü Muhakema-
tı Cezaiyienin faslı mahsusu ahkâmına muvafık 
olduğundan iadei hukuku memnualarmın müna
sip bulunduğunun Heyeti Umumiyeye arzına ka
rar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi 
Yusuf Kemal 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Çorum 

Mehmed Münir 

Âza 
Bayezid 
Şefik 

Mazbata Muharriri 
Mezundur 

Âza 
Karesi 

Ahmed Süreyya 

Âza 
Kastamonu 
Necmeddin 

Âza 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

REİS 
sesleri.) 

Efendim! Söz istiyen var mı? (Hayır 

Adliye Encümeninin mazbatasında muharrer 
olduğu veçhile Arslan Beyle Araçlı Mehmed'in 
hukuku memnualarmın iadesine dair olan Adliye 
Encümeni mazbatasını kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

TAKRİRLER 

1. — Atalya Mebusu Easih Efendinin, Dişçi 
ve Eczacı Mektebine girmek istiyen talebe hak
kında teshilât gösterilmesi hususunun tasviben 
Maarif ve Sıhhiye Vekâletlerine tevdiine dair tak
riri (4/56) (Ruznameye) 

2. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Mekâtibi askeriye talebesi maaşatına dair lâyiha
nın ruznameye tercihan ve müstacelen ithal ve 
müzakeresine dair takriri. 

REİS — Okunacaktır. 
YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Bundan ev

velki kararda mazbata kabul olundu. Bu hususta 
Makamı Riyasetten zannederim bir zühul vâki 
oldu. Âdile Hanımın filânı katleden diğer bir 
kimsenin. Arslan Beyin iadei hukuku mevzuubah-
soldu. 

ALİ FUAD Pş. (Ankara) — Reis Bey maz
batayı aynen reye koyacaksınız. 

NECATİ B. (İzmir) — Efendim kabul olu
nan mazbatadır. 

REİS — Efendim Adliye Encümeninin maz
batasını reyi âlinize tekrar vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 
Efendim! Hakkı Târik Beyin takriri vardır, oku
nacak : 

Riyaseti Celileye 
Mekâtibi askeriye talebesi maaşatına müteda

ir olup bugünkü evrakı varide meyanmda bulu
nan encümen mazbatasının ahkâmını intaç, hemen 
bir yıla yakın bir zamandan beri maaşlarını al
maktan mahrum kalan güzide bir zümrenin du
çar olduğu şiddetli ihtiyaçtan mütevellit bir za
rurettir. Mazbatanın ruznamemize tercihan ve 
müstacelen müzakeresi karariyle naklini teklif 
ve rica eylerim. 

Giresun Mebusu 
Hakkı Tarik 

— 479 



t : 31 3 . 10 . 1339 C : 1 

MUSTAFA NECATI B. (İzmir) — Efen
dim müsaade buyurur musunuz? Dün bendeniz 
bunu teklif etmiştim ve Heyeti Umumiye kabul 
etmişti. 

HAKKI TÂRİK B. (Giresun) — Efendim 
askerî mektepleri talebesinin maaşlarına zam 
icrasına dair selefi âliniz olan Meclis, bir kanun 
kabul etmiştir. Bu mektepler arasında bulunan 
Askerî Tıbbiye Mektebi üç sınıf olmak üzere 
gösterilmişti. Binaenaleyh tıbbiyei askeriyenin 
Hükümeti Milliyeye intikal ettiği anda Askerî 
Tıbbiye Mektebi üç sınıf olmak üzere bu kanun
la gösterildiği için beş sınıf üzerine tedrisat yap
makta olan bu Tıbbiye Mektebi maalesef maaşı 
aslîlerini bile alamamışlardır ve on aydan beri 
maaşı aslîlerini bile almaktan mahrumdurlar. 
Buna mukabil birinci, ikinci ve üçüncü sınıf ta
lebesi, zamlariyle beraber maaşlarını almakta

dırlar. Bu takriri dün takdim etmiştim. O veç
hile yazılmıştır. İstirham ediyorum ki, bu me
seleyi bugün ve müstacelen müzakere edelim. 
Ruznamede kaydolunan 1, 2, 3, 4, 5 kaydiyle 
kabul edilmiş kanunlar ve teklifler vardır. Bun
lar mutlaka bir hafta geciktirecektir. Bu en 
güzide efendilerin işi daha uzun müddet sabır 
ve tahammüle imkân vermemektedir. Binaena
leyh tekrar rica ediyorum, bunu müstacelen ve 
bugün tercihan müzakere edelim. Esasen bu bir, 
iki maddelik bir tekliften ibarettir. 

REİS — Efendim! Hakkı Târik Bey takrir
lerini izah buyurdular. Târik Beyin teklifi veç
hile Mektebi Tıbbiye talebesinin maaşatı hak
kındaki lâyihai kanuniyenin müstacelen müza
keresini reyi âlinize vaz'ediyorum. Müstacelen 
müzakeresini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul olunmamıştır efendim. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

REİS — Efendim; ruznamemizde teşkilâtı 
hazariye dolayısiyle açıkta kalacak olan erkân, 
ümera, zâbitan ve mensubîni askeriyeye 1339 
senesi nihayetine kadar tam tahsisat itasına dair 
bir teklif vardır, Muvazenei Maliye Encüme
nine verilmiştir ve bu teklifin Avans Kanunu
nu müteakip müstacelen müzakeresi Heyeti 
Umumiyenizce kabul olunmuştu. Kanun lâyiha
sı tabedildi. îzalei Şekavet Kanununa tercihan 
kararı âlileri veçhile müzakere edeceğiz, 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Müda
faa! Milliye Vekili yine yok. Çağırılsm. Mü-
dafaai Milliye Vekilinin bulunmasına Meclisi 
Âli dün karar vermiştir. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Dün 
başladığımız Îzalei Şekavet Kanununu bitire
lim. Bir kanunu yarım hırakmıyalım. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — MMa-
faai Milliye Vekilinin 'bulunmasına Meclisi Âli 
dün karar vermiştir. Bu karardan Müdafaai Mil
liye Vekilinin karşısında bizim nükûl ekmekli
ğimiz doğru olmaz. 

REİS — Efendim evvelâ arz ediyorum. Şe
raitini 'tetkik edelim. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Müdafaai Mil
liye Vekilinin gelmeleri için telefon edilsin 
efendim. 

REİS — Teşkilâtı hazariye dolayısiyle açık
ta kalacak erlkân, ümera, zâbitan ve mensulbîni 
askeriyeye 1339 senesi nihayetine kadar tah
sisat itasını Müdafaai Milliye ve Maliye Vekil
leri huzuriyle 'müzakerenin cereyanını tahtı ka
rara almıştık, vekiller gelmemişlerdir. 

Şimdi Îzalei Şekavet Kanununun müzake
resine başlıyoruz. Söz Kayseri Mebusu Hilmi 
Beyindir. 

1. Meni Şekavet Kanun lâyihası ile (1/5) 
Bozok Mebusu'Süleyman Sırrı Beyin, imhayı Şe
kavet hakkında kanun teklifi (2/51) ve Dâhiliye 
ve Adliye Encümenleri mazbataları 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Arikadaş-
lar memleketimizde şekavetin olması, asayişsiz
liğin temadisi bendenizce adliye ve idare mese
lesidir. Adliye, adaleti temin etmedikten, idare 
intizamına alınmadıktan sonra maalesef asayiş
sizlik temadi edecek gidecektir. Öyle ufak hâ
diseler vardır ki, adliyenin elinde aylarca, hat
tâ senelerce uzar ve bir neticeye iktiran etmez
se onu gören her hangi bir şahıs, evvelce ufak 
bir adaletle önü alınacak iken şakiliği göze 
alarak bir daha Hükümetin eline geçmemek, 
bir daha hapsaneye gelmemek ve Hükümete 
girmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor, 
en büyük bir şaki oluyor. Bunun birçok mi

salleri vardır. Hapsanelere bakınız. Üç aya mu-
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kaJbil dört ay yatmış ve hâlâ hükmünü almamış 
insanlar vardır. Onun için çok tetkika muhtaç 
bir meseledir. Fa'kat hulasaten arz ediyorum, 
Adliye ıslah edilmedikçe asayişsizliğin önüne 
geçilemiyeeeğine bir defa bendeniz kaaniim. 
Sonra idare meselesidir. Bu mesele bir senenin, 
üç sene evvelinin, belki on beş sene evvelinin 
değil, belki uzun senelerin bir netieei gayrita-
biîyesi olarak idarede hercümercî intaç etmekte
dir. îdare memurlarının da hüsnü intihaıbolun
maması yüzünden hüsnü idareye maatteessüf 
imkân yoktur. Meşrutiyetin ilânından evvel her 
yere şâmil olan kaymakamlar - kaymakamlar 
şâmildir, memleketin her tarafında kaymakam
lar vardır. Mutasarrıflar mahduttur. Valiler 
daha ziyade mahduttur - milletle, memleketle, 
asayişle alâkadardır. Bunlar hakkında o vakit 
bir disiplin takibediliyordu. O halde idi ki, Mekte
bi Mülkiyeden mezun olmıyan her hangi bir kim
seyi kaymakam yapmıyorlardı. Hattâ söylüyorlar; 
birisini kaymakam yapmak istemişler, yapama
mışlar mutasarrıflar için bir esas olmadığından 
mutasarrıf yapmışlardır. Sonra Mülkiye, istibda
dın en şiddetli zamanlarında, istibdadın her türlü 
fenalığına rağmen benliğini muhafaza etmiş bir 
müessese idi. Oraya idadi mezunlarından ancak 

otuz, kırk kişi almıyordu. Alınmasa fenalığa 
mâruz kalmıyordu ve buradan çıkanlar muta
sarrıf veya vali maiyetinde üç sene staj gör
dükten sonra kaymakam oluyorlardı ve idare 
ihtisasları ve dimağlarında fennî bir mevcudi
yet olduğu için muvaffak oluyorlardı. Eğer bu 
hal temadi etseydi memleketimizdeki idare sel-
lemeüsselâm ve tesadüfi bir şekilde olmazdı. 
İlme, ıfenne, ihtisasa, bilgiye kıymet verilirdi 
ve şimdi bu gördüğümüz idaresizi ilk bulunmaz
dı. Memleket tesadüfe bırakılmazdı. İdari şe
kil az - ço;k intizama girerdi. Maatteessüf bu 
olamadı. Adliye inkılâptan o kadar müteessir 
olmaz. Askerî de ondan o derece müteessir ol
maz. Çünkü meslekten yetişmeleri alır. Fakat 
idare memurluklarına gelince, her hangi biraz 
lâf ısöyliyen, yazı yazan, hulul etmeyi bilen 
hemen idare memuru olur, oraya girerdi. Bu
gün tetkik ediniz. Muallimlerden- bulursunuz, 
avukatlardan bulursunuz, eczacıdan bulursu
nuz, her hangi bir zümreden idare memuru 
görürsünüz. Bu Harekâtı Milliye esnasında daha 
çok vâki oldu. Çünkü birçok idare memurları 

açığa çıkarıldı. Yerine adam alınacağı vakit 
de tesadüfi herkes idare memuru oldu. Biraz 
intizam altına alınmak istendi. Fakat Dâhili
yenin kapıları kapanamadı. Hariçten girenler 
pekçok oldu. Bu sırada Dâhiliye Vekâleti bu 
noktaya ehemmiyet veriyor, zannederim. 

Memurini mülkiyenin terfihi için bir nizam
nameyi Meclise sevk etti. Bu çıkarsa, zannede
rim, muvaffak olunur. Fakat maalesef Dâhiliye
de bu esas muhafaza ediliyor. Bunların netice
sinde asayiş elbette muhtel olur. Çünkü idare 
memurları milletin ahvalini bilmez, ilmî bir kay
da tâbi değildir. İçtimaiyatı anlamaz. Gittiği 
yerde bazan ifrata gider, çok taşkınlıklar yapar 
ve bazan tefrita düşer, asayiş 'bozulur, tabiatiyle 
de bozulacaktır. Çünkü bu işler idare ilmini bil
meye mütevakkıftır. Sonra idare mefhumları 
çök şâmildir. Fa'kat maalesef idare hiç nafiz de
ğildir. Yalnız polisin üzerinde nafizdir. Onun 
için polis işleri muntazam, müemmen bir halde 
gidiyor. Fakat jandarmaya geldiği zaman bir 
idare memurunun jandarma üzerinde yapacağı 
hiçbir şey yoktur. Nihayet şikâyet eder, şikâye
tin neticesinde jandarma tahvil edilir. Fakat 
tecziye edilmez, müessir bir ceza verilmez. Bu 
yoktur. Hepiniz hatırlarsınız, bir defa dairei in-
tihabiyenizde tetkik buyurunuz. Jandarma zâbi-
tanmı değil, hattâ bir jandarma neferini, bir 
kaymakam, bir mutasarrıf bir vali çıkaramaz. 
Fakat bir polis neferini, muavinini, komiserini 
azledebilir. Fakat bir jandarmayı katiyen azle-
demez. Bir idare memuru polis üzerinde mües
sirdir. Fakat jandarma üzerinde müessir değil
dir. Jandarmaya emir verir. İsterse icra eder, 
isterse etmez. Onun yapacağı, isterse takibeder, 
isterse aksi istikameti takibeder veyahut araba 
ile takibata çıkar, köylerde vakit geçirir. Binne-
tice yine de mesul edilmez. Ne zaman idare me
murları jandarmanın üzerinde çok müessir olur
sa, o zaman asayiş düzelir. Yine bir misal ile 
kuvvetin, salâhiyetin derecesini arz edeceğim : 

İstiklâl mahkemeleri, asayiş meselesinde 
epeyce müessir olmuştur. Bunun başlıca esbabı 
ve âmili müessiri salâhiyettir. O, gittiği günden 
itibaren meselenin yarısı halledilmişti. O, git
tiği günden itibaren sefiller derhal kendi kabına 
girmişti. Hükümetten ve kanundan korkmaya 
başlamıştı. Çünkü İstiklâl mahkemeleri müsta
kildi, adaleti derhal tatbik edebilirdi ve onun 
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içindir ki, asayiş üzerinde çok iyi tesirat yap
mıştı. Şimdi binnetice bunun yerine kaim ola
cak olan bu kanunu iyi buluyorum. Şiddetli de 
olsa, o zaman temadisinden zarar da gelse, her 
halde bu kanun nafi bir kanundur. Bu kanun 
ilân edildiği gün; 'birçok yerlerde, birçok şakiler 
şekavetten çekilmek lüzumunu hissedeceklerdir. 
Ancak bu kanun uzun müddet devam ederse - bil
eniyorum - hukuku esasiye ve hukuku şahsiye 
ile ne dedece kabili telif olur. Şunu da arz ede
yim ki, bu kanun çıktıktan üç beş ay sonra 
inşaallah Dahiliye Vekâleti de, Adliye Vekâleti 
de - bu kanunla - memurların üzerinde müteva-
zi bir tarzda müessir olurlar. Adliye Vekâleti, 
müddeiumumilerine ka t i ' emirler verir, onların 
birçok suiistimal yaptıkları vâkıdır ve o suiisti
mallerin önüne geçer, Dahilye Vekâleti de bu 
kanunun ruhuna göre hareket edilmesini idare 
memurlarına tenbih eder. Üç beş ay zarfında 
bu suretle bunlar izale edilir. Ondan sonra bu 
kanunu lâğvederiz ve böyle bir kanun memleke
timizde temadi etmez. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendiler! bizde 
bir asayişsizlik meselesi var, bununla berabeı 
bir de kanun hastalığı var. İzalei şekavet, men'i-
şekavet gibi biz böyle kelimeler kullanmaklr 
bolbol kanun yapmakla, memlekette acabr 
asayiş temin edebilecek miyiz, edemiyecek mi
yiz? Esas meselenin ruhu budur. 

Efendiler; benim kanaatimce; kanunlarla 
memlekette asayiş ve nizam temin edilemez 
Kanunlar bir kâğıt üzerinde kalır. Esas mesele; 
bu kanunun sureti tatbiki düşünülür ve temi: 
ellerle idare edilirse, yani memlekette bütü? 
mânasiyle kanun hâkim olursa, işte o vakit 
memlekette asayiş ve inzibat temin edilmiş olur 
Bu da neye mütevakkıftır? İyi hâkimler ve iyi 
jandarmalar intihabedilir. Yoksa, böyle jan
darma neferine 800 - 1 000 kuruş maaş verirsek 
ve jandarma neferini, müddeti askeriyesine mah 
şuben istihdam edersek bu memlekette asayiş 
hiçbir vakit takarrür edemez. Jandarmay 
memur diye kullandığımız ve memur diye maa? 
vererek karnını doyurduğumuz anda memleket
te asayiş yüz gösterir. Hükkâma verdiğimiz 
maaşın derecesini takdir edelim, rica ederim 
hepimiz maaş alıyoruz, acaba verdiğimiz maaşla 
onların karnını doyurmak kabil midir, imkâ
nı var mıdır ? Benim noktai nazarımca; elcevap, I 

yoktur. Sonra, birinci maddesinde, şakı olduk
ları Dahiliye Vekâletince ilân olunan eşhası 
• her kim tarafından olursa olsun - öldürmek 
mubahtır. Ben öyle zannediyorum ki, biz halka, 
Hükümetin vazifesine karışmak salâhiyetini ve
riyoruz. Yani eşkıyayı imha etmek salâhiyetini 
ahaliye bırakıyoruz, bu ise memlekette intikam 
ve ihtirası mucibolur, birçok muhitlerde birisi, 
birisinin akrabasını öldürürse onun akrabası da 
diğerine hasım olur. Bu memlekette eşkıyalığı 
tahdidedecek yerde tevsiden başka bir şeye ya
ramaz. Saniyen beşinci maddesinde şakı ol
duklarına Dahiliye Vekâletince itimadelilen 
adamlara yataklık edenlerin muvakkaten ahar 
mahalle nakil ve iskânlarına Dahiliye Vekâleti 
mezundur. 

Efendiler; Ibiz bu kanunun altını iyice kazı
yacak olursak hu kanunun ceviheri - !bu madde 
ile - meydana çıkacaktır. Biz, (bir yerden Ibir ye
re hicret devirlerini açacağız. Bugün Dersim 
önümüzde çok güzel bir numunedir. Dersim'de 
bu kanunun nümunei tatbikiy esini görebiliriz. 
Dersim'de ne yaptık? Yol mu yaptık, mektep mi 
vaptık, maarifi mi fazlalaştırdık, esbabı istira-
hatlerini mi temin ettik? Yapmadığımız için 'bu 
kanunla, bu kâğıtla ne yapacağız? Bu kanunla 
orada şekavet kalkacak mıdır?... Hiçlbir vakit 
kalkmıyacaktır. Kalkmadığı takdirde ne yapaca
ğız? önümüze gelen eşrafa; ıgel'bakalım efendi! 
Sen bize bunu bul diyeceğiz. Olur ya efendim.. 
Biz kanunu yaptığımız zaman jandarma kuman
danları, valilerin önünde emre 'hazır susta dur
malı. Çünkü toaşka çare yok, şıp diye yapışacak
lar. Aman efendim (benim kuvvetim yok, (bunu 
nasıl getiririm diyecek, 'beriki de bir müzekkere 
allayıp, pullayıp Dahiliyeye gönderecek. Dâhili
ye Vekâleti de keramet ısahübi değildir. Ta'biî 
ortada 'bir Hükümet vardır. Kendi vicdanların
dan emindir. Meseleyi Iböyle telâkki eder ve 'böy
le icalbeder. Şimdi falancaya yol gözüktü. Ar
kadaş nereye? Nerede kaldı hukuku şahsiye ve 
hukuku esasiye kanunları, ne oluyor? Netice 
itibariyle şunu görüyorum ki, efendiler! Biz 
yağmurdan kaçarken doluya tutulacağız. Bu 
kanunu kalbul ettiğiniz takdirde 'bence idarei 
Örfiye bundan çok ehvendir. Çünkü Hükümet 
memleketin her hangi tarafında idarei örfiye 
ilân edilmesine lüzum görürse orayı Meclisi Âli 
kendi nezareti altına alın ve onlarda istimal 
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olunacak salâhiyeti tesbit ederek muvakkaten 
İdarei Örfiye ilân eder. İdarei Örfiye neticesin
de ne yapılacaksa yapılır. Ondan sonra ilga 
edilir. Yoksa Hükümetin bugünkü haliyle el
lerine böyle bir kuvvet vermek katiyen doğru 
değildir. Rica ederim beyler, bugün merkezden 
pek temiz ve nezih olarak verilen emirler dâ
hile kadar gittikleri zaman, hepsi aynı neza-
het, aynı safiyetle mi 'gidiyor? Bugün Dahili
ye Vekili Muhteremi bizi temin edebilir mi ki, 
memleketin bütün memurini düşündükleri gibi 
nezih ve sâf düşünebilir. Bunu hiçbir zaman 
temin edemiyeceklerdir. Beridenizce jandarma 
ve adliyenin ıslahından başka çare yoktur. Zi
ra ıbunu kabul ettiğimiz halde elimizdeki kava-
nini mevzua bile altüst olacaktır. Asrıhâzır me-
deniyetiyle kabili telif olmıyan bu kanunun 
çıkmasını Parlâmento için muvafık görmüyo
rum. 

ALI B. (Karahisarı Sahib) — Muhterem 
arkadaşlar! Memleketimizde Hâkimiyeti Milli-
yeyi, halk hâkimiyetini ilân ederek Cenabı Hak
ka, vicdanımıza, millete karşı deruhde ettiğimiz 
vazifenin ehemmiyet ve azametimin azametini dik
kate alarak şu kanunun asayişsizlikten muztari-
ıbolan memlekete, millete karşı ne dereceye ka
dar kabili tatbik olduğunu ispat etmek iste
rim. Bir defa bu kanuna mukaddime teşkil 
eden Yozgad Mebusu Muhteremi Süleyman Sır
rı Beyin teklifi kanunisini nazarı dikkate alır
sak orada görülecek ki, 1337 senesi Eylülün
de verilmiş bir takrirde deniliyor ki, memleket 
dâhilinde tenkil edilemiyen, tedibedilemiyen 
birkaç çetenin imhası hususunda ahali tarafın
dan her hangi bir suretle bu çete mensupları 
katledilecek olursa bu, muaf görülsün. Bir cü
rüm teşkil etmesin. 

(Bundan sonra 1339 senesinde yani aradan 
tahminen biribuçuk sene geçtikten sonra bu 
kanun Dahiliye Vekâletinden bize gelir ve Dahiliye 
Vekâleti de bu kanunu dört - beş maddenin kifayet 
edebileceği şekilde Meclise arz ediyor. Dahili
ye Vekâletinin bunda başlıca nazarı dikkate 
aldığı şey, bir defa çete efradından her hangi 
birisinin diğerini katletmesini ve Hükümete 
dahalet etmesini kabul ediyor. Sonra diğerleri
ni tenkil edebilmek çaresini, ondan sonra şe
kaveti müstemirre ashabından birisine yatak
lık edenleri nefiy ve tağribedebilmek esasını 

kabul ediyor, yani doğrudan doğruya şekaveti 
müstemirre asıhalbmm meskenlerini, memleket
lerini tebdil etmek esasını kabul ediyor. Bu bir 
dereceye kadar ehven görünür. Şekaveti müs
temirre ashabı malûmuâliniz çete haline gelmiş 
ve yol kesmek, köy basmak, posta vurmak gibi 
aleddevam şekavetle melûf, şekaveti sanat edin
miş ^olanlardır ki, bunların da hısım ve akraba
sı ve belki kendi ailesi, babası, kardeşleri bun
ları uzak ve yakından sevk ve idare etmesi ih
timali olabilir. Bunların nefiy ve tağribini ka
bul ediyor ve bir mühlet veriyor. O mühlet 
zarfında istiman etmiyenlerin de şekaveti müs
temirre ashabından olduklarını ilân etmeye ka
rar veriyor. Bu kanun Dahiliye Encümeninde 
ve bilâhara Adliye Encümeninde müzakere edi
liyor. Dahiliye Encümeni bir defa şakiyi daha 
vâsi bir surette izah ediyor. Şaki suretiyle... 
Dahiliye Vekâletinin şekaveti müstemirre asha
bına tatbik etmek istediği muameleyi memleket 
dâhilinde muhtelif suretlerle firarda kalmış 
olan; her hangi bir cürüm ve cünhadan dolayı 
dahalet etmek istemiyen, buna mümasil birçok 
şeylerde şakî sıfatına bir dereceye kadar lâyık 
olan adamlara teşmil etmek istiyor. ıSonra Ad
liye Encümeni bunu bu suretle kabul ediyor ve 
işte bu şakî sıfatını haiz olanlara yataklık ede
bilenlerin de nefiy ve tağribi esasını kabul edi
yor ve bunlarda büyük bir mahzur gördüğü 
halde bir madde ile bunun mahzurunu bertaraf 
etmek istiyor. Halbuki efendiler, şefcavetin ta
rifine dâhil olan şu kısım, ispat edeceğim ki, 
İdarei Örfiye kumandanının, dün mevzuubah-
solan mıntakalarda İdarei Örfiye kumandanlı
ğını deruhde eden bir kumandanın, Miralay 
Mehmed Zeki Bey namındaki bir zat beyanna
mesinin beşinci maddesinde görüleceği veçhile, 
yataklık ve emsali olan hususatr aynen bu Da
hiliye ve Adliye Encümeninin kabul ettiği bu 
şekilde tatbik etmek istemiştir ve etmiştir. Şu 
halde o madde ile doğrudan doğruya İdarei Ör-
fiyeyi bir kısım halka aleddevam tatbik etmek 
cihetini kabul etmiş oluyoruz. Bunun içindir ki, 
bir defa ben şahsım itibariyle bu şekilde, yani 
alelûmum şakî sıfatını haiz onlara yataklık et
mek veya ekmek, silâh ve cephane vermek gi
bi sebeplerle halkın nefiy ve tağribedilmesini 
kabul edemiyeceğim. Çünkü İdarei Örfiye ilân 
edilen, dairei intihabiyemin bir kısmına da şâ
mil olan mıntakada tatbik edilen muameleyi 
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ıgördü'k. Şekli zahirîsi Koca Mustafa Çetesi ten
kil edilmekle beraber bir de bunun içyüzü var
dır. Böyle olmakla beraber yapılan muamelenin 
ne dereceye kadar hak ve adalete mukarin ol
duğunu ve yapılan haksız .muameleden dolayı ne 
kadar karı, kız, çoluk çocuğun sürüklendiğini 
de yakînen biliyoruz. Bunu teferruatiyle söyle
mek istemem. Yani şu suretle yapılacak bir 
muamele, fevkalkanun bir muamele, memleket
te birçok suiistimalâta zemin teşkil edecektir. 
Çünkü bizim böyle bir muameleyi niçin yapmak 
istediğimiz meydandadır. Bugünkü Hükümet 
makinasınm, temini huzur ve refaha muktedir 
olamıyan memurinin, jandarmanın böyle kanu
nî bir salâhiyeti ele alarak memlekette ne de
receye kadar adaleti temin edebileceğini ve 
ıbu kanunun ne dereceye kadar vicdana, ada
lete muvafık olarak tatbik edebileceğini son 
derecede şüpheli görürüm. Onun için bu kanun 
yalnız şekaveti müstemirre ashabına tatbik 
edilmek üzere, nefiy ve tağribi bir dereceye ka
dar kabili hazım görürüm. Fakat bugün asa
yişsizlikten acı acı şikâyet ettiğimiz halde aea-
<ba bu kanun bilhassa umdelerimizde birinci de
recede mevzuubahsettiğimiz asayiş meselesine 
kâfi derecede çaresaz olacak mıdır? Maalesef 
olamıyacaktır. Asayişsizlik; Dahiliye Encüme
ninde. Adliye Encümeninde mevzuubahsolduğu 
veçhile, müzmindir ve asırdide denecek bir hal
dedir. Bunun ledüniyyatı, esbabı hakikiyesini 
istiknaih etmekliğimiz lâzımdır ki, ona göre bir 
çare, bir tedbir bulalım ve esaslı bir surette 
halkın huzurunu, refahını temin etmiş olalım 
ki, Hâkimiyeti Milliye, halk Hükümeti mefhu
muna, medlulüne lâyık bir idare olduğumuzu 
halka, cihana ilân ve ispat etmiş olalım. Bu
nun için >ben bu husustaki kanaatimi bu husus
ta tedabiri asliyenin ne suretle ve nerede yapıl
ması lâzımgeleceğini Heyeti Celilenize arz et
mek isterim. 

Birkaç gün evvel kabul ettiğimiz Avans Ka
nununda gördüğünüz veçhile jandarmanın altı 
aylık tahsisatı beş milyon küsur liradır, zanne
diyorum. Polisin de altı aylık tahsisatı üç mil
yon liradır. Jandarmanın tahsisatı diğer altı ay
lık için de aynı miktarda ve belki de biraz faz
la idi ve bir sene için ayrıca beş - altı milyon 
da polis tahsisatını kabul etmişizdir. Şu halde 
bu asayiş ve inzibata memur olanlara onsekiz 

milyon lira tahsisat veriyoruz ve yine resmî 
olan bu kürsüde işitiyoruz ki, jandarma gayri-
kâfidir ve tedricen tezyidolunacaktır. Ben, ar
kadaşlar! Bunu bu suretle maatteessüf kabul 
edemiyorum. Madem ki asayiş meselesi her şe
ye takaddüm eder ve Hükümetin hikmeti mev- \ 
cudiyeti, asayiş meselesi demektir. Şu halde 
Hükümet varsa herhalde asayişi temin edecek 
katî tedabiri ittihaz etmelidir ve ondan sonra 
Hükümetin cihana var olduğunu ilân etmiş ola
lım ve bu asayişsizlik devam ettiği halde ben 
zannetmiyorum ki, iktisat için ve sair hususat 
için teşebbüsatımızda muvaffak olalım. Bunu 
da gayrimümkün görüyorum. Onun için asayiş 
meselesinde tedabiri esasiye ittihaz etmek mec
buriyetindeyiz. 

Kayseri Mebusu arkadaşımız Ahmed Hilmi 
Beyin buyurduğu gibi, bir defa memurini mül
kiye için esaslı bir teşkilât ve tensikat 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Memurini mül
kiyenin vaziyeti, Balkan Harbinden evvelki or
dumuzun haline müşabihtir. Biliyorsunuz, o za
manlar orduda alaydan yetişmiş zâbitan vardı. 
Saraydan vardı. Birçok zâbitan karışmıştı. O sı
rada ordu, bir ay zarfında, koskoca Rumeli'yi 
terk etmek kadar fena, müşkül bir vaziyete 
düşmüştü. Fakat bilâhara tedricen tensikat ya
pılmıştır. Ordu muntazam bir hale gelmiştir. 
Vatanın en kıymetli ve en mühim vazifesini, 
en şerefli vazifesini ifada en yüksek mevkii ka
zanmış, teşkilât ve tensikat hususunda birinci 
derecede adımını atmış ve hali kemale gelmiş 
oldu. 

Binaenaleyh her şuibei idarede de bu suretle 
esaslı adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Maa
rif Vekili Beyefendinin geçen gün darülmualli-
mînler meselesinde, benim memleketimde de 
aynı veçhile darülmuallimîni kaldırmak sure
tiyle maddi ve muvakkat bir tesir yapmış ol-
masiyle beraber esaslı bir teşkilât yapmak su
retiyle kendi noktai nazarını hüsnü kabul et
tim. 

Şimdi devalri mülkiyede esaslı bir surette 
teşkilât yapmak mecburiyeti vardır. Sonra bun
dan birkaç ay evvel jandarmanın maaşına yap
tığımız zam bize artık jandarmanın maaşı ki
fayet edecek ve bundan sonra asayişi teminde 
vazifesini tamamen yapabilecek kanaatini ver
mişti. Maalesef daha fena oldu, daha iyi olma-
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di. Demek ki dert yalnız maaş vermek mesele
sinde değil, onunla beraber jandarmayı ıslah 
etmek meselesindedir. Heyeti Celilenize iddia 
edebilirim ki ; asayiş noktai nazarından ve as
len vazifedar olan memurini mülkiye ve jan
darmadan belki yüzde bir ceza görmüş bir kim
seyi işitmedim. Yalnız halkın zarar ve ziyanı 
yanma kâr kalır ve memurininin de yapacağı 
iş, mafevkine vereceği bir telgraftan ibaret ka
lır. 

Ondan sonra efendiler' Hükümet idaresinin 
cüzülerini, kısımlarım da tensik etmekliğimiz 
ve buna ehemmiyet vermekliğimiz icabeder. 
Köyler birer Hükümot halindedir. Köylerin 
birer muhtarı vardır, heyeti ihtiyariyesi vardır, 
kâhyası vardır. Fakat maalesef bunlar da hal
kın üzerinde âdeta birer belâ hükmündedir. 
Halbuki haddizatında köylerin vazifesi, heyeti 
ihtiyariyenin, bilhassa muhtarların vazifesi ga
yet mühimdir. 

Malûmuâliniz muhtarın, isminden de anla
şılacağı veçhile o köy içerisinde müntahap en 
yüksek bir şahsiyet olması halkın ve Hüküme
tin vazifesini ifa edecek bir kabiliyette olması 
demek olduğu halde, bugün muhtarlar ve he
yeti ihtiyariye, halkı tamamen kıracak ve eze
cek bir haldedir. Onlar âdeta en fena bir un
sur sırasında ve daima zulme, fenalığa alet ol
maktadırlar. Onun için köyleri esaslı bir Hü
kümet idaresi merkezi haline getirmekliğimiz 
lâzımgelir, Malûmuâliniz bütün kavaninin ve 
muamelâtı Hükümetin mahalli tatbiki daha zi
yade köylerdir, mahalle muhtarlıklarıdır, koy 
heyeti ihtiyariyesidir. Bununla beraber bunlar 
üzerinde de hiçbir muamele yapıldığı yok ve 
ıslahat cihetine gidildiği yok. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nahiye Kanunu var. 
Onu çıkaralım. 

ALİ B. (Devamla) — Nahiye Kanunu buna 
çaresaz olmak üzere yapılmak istenildi. Millî 
Hükümetin teessüsü ile beraber en mühim me
sele halinde bu kanunun müzakeresi devam 
etti. Maatteessüf ikmal edemedik, kaldı. Hal
buki o Nalhiye Kanununun esbabı mucibesi 
okunacak olursa görülür ki, Meşrutiyet idare 
teessüs ettiği zaman, bu kanunun bütün esa-
satı, muhtelif suretlerde tahkikat ve tetkikat 
yapıldıktan sonra tesbit edilmiş ve diğer ec
nebi .hükümetlerin büyük, küçük köylerinde tat-
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bik edilmekte olan nahiye usulü ile köy idaresi 
hakkındaki esasat tetkik edilmiş ve o suretle 
o lâyiha, Meclise getirilmiş. Fakat maalesef 
o da tatbik edilmedi. O da bu suretle geri kaldı. 
Ben bu mevzuu daha fazla uzatmak istemiyo
rum. Bu kanunun hiçbir suretle maksadı te
min etmiyeceğine kaaniim. Temin edeceği fay
da gayet muvakkattir. Buz üzerinde yazı gi
bidir. Evvelemirde esaslı bir şey yapmak is
tiyorsak bu kanun yine Dahiliye ve Adliye En
cümenine gitmelidir. Tedabiri esasiye hususun
da ne yapılmak lâzımgelirse onu araştırmalı ve 
onun üzerinde tetkikat yapmalı ve badehu mü
zakere etmeliyiz veyahut bir encümeni mahsus 
teşkil ederek asayiş için esaslı surette ne yapıl
mak lâzımgelirse onlar tesbit edilmelidir ve o 
suretle Meclisi Âliye gelmelidir. 

REİS — Efendim, Heyeti Celileriizden bir 
istirhamda bulunacağım. Daha bu bapta söz 
alan yirmi arkadaş vardır. Bunun için hatip 
beylerden istirham ederim, beyanatlarını müm
kün olduğu kadar muhtasar söylesinler. Söz 
Mehmed Emin Beyindir. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) -^ 
Efendiler, malûmuâlinizdir ki, siyaneti hu
kukun dört mühim sebep ve âmili vardır. Bi
rincisi; din ve ahlâk kaygısı, ikincisi; refah 
ve saadet hissi, üçüncüsü; Hükümetin kanun 
ve adaleti, dördüncüsü; ferdin ve şahsın kud
reti zatiyesi. Hükümetin bizim Meclisimize ge
tirmiş olduğu bu kanun bana öyle geliyor ki, 
kendisinin, efradın malını, canını, ırzını ko
rumak, memleketin emniyet ve âsayinişini te
min etmekten ibaret olan vazifesini kısmen eş
hasa vermiş oluyor. Hükümetin gayei tessüsü-
ne, vazifei iptidaiyesine taallûk eden bu me
sele, Hükümetin mânayı mevcudiyeti kalma
dığını, daha doğrusu iflâsını ilân eden mahi
yette bulunuyor. 

Bendenize öyle geliyor ki, bu meselenin iki 
safhası vardır. Birisi fer'î safha; ikincisi esaslı 
safha. Fer'î safhada Hükümetin yapacağı va
zifeler, umuru inzibatiye ve adliye, umuru 
idareye ve mülkiyeye taallûk ediyor. Eğer 
Hükümet zabıtai mania ve zabıtai adliye vazi
fesini geniş bir yolda takibederse, eğer Hü
kümet durgun, paslı bir halde bulunan adli
ye ve mahkeme makinasmı faaliyete getirerek, 
tevkifhanelerde yirmi ay yattıkları halde müs-
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tantik yüzü görmiyen veyahut da tevkifhaneye 
girmiş olanların tahliyei sebilleri usulüne ni
hayet verilip adaleti mutlaka kavaidini hakkiy-
le icra ederse ve eğer memurini mülkiye ida-
rei maslahat siyasetini takibetmiyerek memleke
tin ihtiyacatı umumiyesini nazarı dikkate al
mak, bilhassa asayiş meselei mühimmesiyle alâ
kadar olmak suretiyle bir yol tutarsa ve bun
ların muamelâtını teftiş ve murakabe altına 
alacak müfettişlerin teftişi daimîlerini temin 
ederse her halde elimize verilen bu kanundan 
daha büyük fevait temin edilmiş olur. 

Esas cihetine gelince; bendeniz öyle düşü
nüyorum ki; şekavet, eski Devlet teşkilâtının 
ağır askerliğinden kurtulmak için dağlara firar 
mahiyetinde idi, Eski şekavet, mahkemelerde 
hak ve adalet bulamıyarak herkesin kendi hak
kını ihkak etmek zaruretiyle dağlara çıkmala
rından ileri geliyordu. Şekavet, yarım sabanla 
çalışan zavallı köylülerin açlığından ileri geli
yordu, kesif cehalet ve sefaletin kurban ve 
mahkûmu olmaktan ileri geliyordu. Bizim yeni 
Hükümetimiz askerliği sırf vatan ve hakkı 
müdafaasına tahsis edeceğini ve halka temini 
adalet eyliyeceğini vait ve temin etti. Yeni 
Hükümetimiz halka tevzii adalet edeceğini va-
detti, bizim Hükümetimiz, memlekette sunuf 
ve imtiyazatı yıkarak memleketin bütün evlât
larının birbiriyle kardeş, müsavi ve hür ola
caklarını ilân etti. Binaenaleyh peyderpey mem
lekette şekavetin bu üç memhaı körlenmiş olu
yor- Eğer biz iktisadımıza, nafıamıza, terbiye- ' 
mize, maarifimize lâyık oldukları ehemmiyeti 
verecek olursak işte o zaman şekaveti esasından 
kaldırmış olacağız. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Burası çok doğru. 
MEHMED EMİN B. (Devamla) — Efendim, 

söylediklerimin hepsi doğrudur zannediyorum. 
Bendeniz Erzurum'da bulunduğum zaman 

ıbir aşiret reisi görmüştüm. Aşiret reisine, ne
den burada şekavet icra ediliyor diye sormuş
tum. Aşiret reisi bana demişti ki ; burada iki 
vasıtai sây ve amel vardır. Birisi, sabandemi-
ridir, ikincisi de hançerdir. SaJbandemiri, alm-
terine mükâfat vermediğinden dolayı mühmel 
ve metruk bir hale geliyor, herkes hayatını ka
zanmak için hançere müracaat ediyor. Eğer 
Anadolu namına şimdiye kadar meydana ko
nulan şühedenamelerin yerine Devlet ve millet, 
az emek mukabilinde çok menfaat kazandırı-
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cı bir yol tutmuş olsaydı ve eğer muhtacolduk-
ları yolları meydana getirmiş olsalardı, en bü
yük ıslahatı vücuda getirmiş olurlardı. Açılan 
mektepler kadar, zindanların kapanacağını 
söyliyen bir zat Fransa Meclisi Mebusanında 
Maarif Bütçesi tetkik edilirken gayet mühim bir 
söz söylemiştir ki, onu huzuru âlinizde tekrar 
etmek isterim. O zat; «Efendiler, tasarrufu er-
kamda arıyorsunuz, fakat hata ediyorsunuz. 
Tasarrufu kesilecek kafalarda arayınız! Eğer 
kafaları iyi terbiye edecek olursanız kesmeye 
mecbur olmazsınız!» demiştir. Binaenaleyh; 
1340 senesi bütçesinde iktisadımız için,, nafıa
mız için terbiye ve maarifimiz için esaslı pro
gramlarla gelmelerini Hükümetimizden te
menni ediyorum. Bunları şekavetin ortadan 
kalkması için esaslı tedbirlerden addediyorum. 
(Alkışlar) 

VÂSIF B. (Saruhan) — Arkadaşlar îzalei 
Şe&avet Kanunu Heyeti Oelilenize arz edildiği 
anman bendeniz kanundan evvel, kanunun ihtiva 
•ettiği nıkatı nazardan evvel halledilmesi İâzını-
gelen bir mesele karşısında olduğumuzu anladım. 
O mesele, bu -kanunun istihdaf ettiği asayişsizli
ğin izalesi meselesidir. Efendiler; Meclisimizin 
küşadmda Muhterem Reisimiz iradı nuıtlkederfcen; 
'buigünkü Hükümetin yapacağı en «saslı işin1, asa
yiş meselesi olduğunu söylemiştir. Heyeti Veki-
'le Reisi Muhteremi Beyefendi de aynı noktai 
nazarı burada dermeyan etmiş ve hattâ asayişi 
temin edemediğim ıgün, 'huzurunuza gelir, istifla 
«derim vadinde bulunmuştu. O 'halde gerek Hü
kümetin bu teklifi ve gerek Reisimizin bu veçhesi 
ve ıgerekse bizi buraya gönderen müntehiplerimi-
zin en şedit ve mübrem arzusu, asayişin temin 
edilmesidir. 

Halkiıkaten arikadaşlar! Bugün mevcudiyetimi
zi, tesisatımızı, maksadımızı, fikrimizi tehdideden 
âmillerin en kuvvetlisi ve <en mühimmi bu me
seledir. Arkadaşlar! Halkımız, müntehilerimiz, 
(bizi burada saatlerce işgal eden mesaili 'hukukiye 
ile, bizi burada saatlerce iştigal, eden terbiye ve 
ilim nazariyeleriyle hiç meşjgul değildirler. Hü-
(kümetıten onların bütün arzu ettikleri şey, mal
larının, ıralarının talktı temine alınmasıdır. Ar-
'kadaşlar! Meclisi Âliniz bu devrei ietiımaiyede, 

• müntahiplerine karşı, millete karşı yalnız ıbir va
zifeyi ifa etmielkle vazifei vekâletini hakkiyle yap
mış olduğunu ispat 'edecektir. O vazife de; bin 
türlü ıstırap ve fecaat geıçird,iıkten, sonraı en can-
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süz bir harhin elem ve ıstıraplarını geçirdikten 
sonra, bugün hâlâ mallarını emin göremiyen, 
canlarını emin göremiyen ve hâlâ ırzlarını tahtı 
tehlikede gören bu bedbaht milleti susadığı asa
yişe nail etmektir. Arkadaşlar! Şunu itiraf et
meye mecburuz ki; bugün Hüfcümeıtimizin hav
zasında, Hükümetin1 mânayı esasisini kâfil olan 
asayiş temin edilmemiştir ve asayiş yoktur. Mem
leketin her tarafında veyahut birçok köşclerin-
de bu arz ettiğim facia bütün dehşetiyle icrayı 
tesir etmektedir. 

Arkadaşlar! İzmir'in sokaklarında adam öidü-
rülm>elktedir. Güpegündüz İzmir'in sokaklarında 
günde on ev soyulmaktadır. !Bunu, arzu eder
seniz maıdde ile, delil ile ispalt ederim. O halde 
arkadaşlar! İzmir gibi muazzam bir tioa<retgâh 
bir şehrin sokaklarında adam ö'ldürülürse, gün
düz evler soyulursa ne Hükümetin mânası vardır 
ve ne de bu Hükümeti tutan Meclisi Âli vazi
fesini yapmış olur. Arkadaşlar! «Bu kanun şe-
kavetin izalesini temin edecek midir?» Suali hiç 
şüphesiz tetkika lâyık bir mevzuu mühimdir. 
Onu inkâr etmiyorum. Fakat bu, Dahiliye ve Ad
liye encümenlerimiz tarafından, hiç şüphesiz 
uzun uzadıya düşünülmüştür. Dahiliye ve Adli
ye encümenlerini teşkil eden arkadaşlarımız - ki 
bilhassa hukuk mütehassısları olarak intihabedil-
mişlerdir. Bu kanunun ahkâmı esasiye ve mev
zuatı hukukiye ile ne dereceye kadar kabili telif 
olduğunu tetkik etmişler ve bize mazbatalariyle 
bu kanunun vücudunu elzem olarak göstermiş
lerdir. Efendiler! Ben de itiraf ederim ki, teda-
biri fevkalâde biraz acıdır. Fakat unutmayınız 
ki, Meclisi Âliniz bundan iki sene evvel, tehli
keye düşen vatanın müdafaası için bir kanunla 
İstiklâl mahkemeleri teşkil etmiş ve etrafa gön
dermiştir. İstiklâl mahkemeleri mesaili hukuki-
yenin üstündedir. Fakat İstiklâl mahkemeleri 
müfidolmuştur, müessir olmuştur. İtiraf ederiz 
ki, bu mücadelede İstiklâl mahkemeleri en kuv
vetli bir istinatgah olmuştur. Asayişsizlik mese
lesi, daha evvel arz ettiğim esbap dolayısiyle, 
mevcudiyetimizi tehdideden, Hükümetimizin 
mânayı esasisini tehdideden ve tehlikeye düşü
ren bir faciadır. Bu facianın izalesi için biraz 
fazla tedbir ittihaz edersek zannederim, efkârı 
âmmenin tenkidine muhatabolmayız, bilâkis her
kes memnun olur. 

Arkadaşlar! Bilirsiniz ki, İstiklâl Mahkemesi 
aranmıştır. O İstiklâl Mahkemesi ki, istinafı, 

temyizi, itirazı hiçbir safhai mukukiyesi olma
mak şartiyle verdiği kararlar muta' idi. Millet 
bunu aramıştı. Çok iyi hatırlarım ki, İstiklâl 
mahkemeleri kaldırıldığı zaman birçok camialar, 
birçok heyetler tarafından bu mahkemelerin ip
kası talebedilmiştir. Çünkü sürat vardı. Ciddiyet 
vardı. Belki hata da vardı. Fakat bu ciddiyet ve 
süratin temin ettiği neticei mesude bunları te
min ediyordu. Arkadaşlar! Eğer bu Meni Şeka
vet Kanunu Hükümetin tahmin ettiği, Hüküme
tin söylediği veçhile asayişi temin edebilirse ve 
eğer bizim istihdaf ettiğimiz gaye elde edilebilir
se, biraz fevkalâdeliğin husule getireceği acılar 
çabuk unutulacaktır. Çünkü kanun kabul edilin
ce, tevlidedeceği netice o kadar muazzam, o ka
dar müessir olacaktır ki, bu daire dâhilinde hu
sule gelecek hususi zararlar nazarı itibara alm-
mıyacaktır. 

Arkadaşlar! Rica ederim nafıamızı ıslah et
meliyiz. Maarifimizi ıslah etmeliyiz, terbiye me
selesi olduğundan hocalarımızı çoğaltmalıyız, 
okutmalıyız, milleti âlim yapmalıyız ki ondan 
sonra şekavet kalkar. Bunu bilmiyen bunu iti
raf etmiyen hiçlbir ferdi âkil yoktur. Bunu, he
pimiz muterifiz. Bunun birçok eSİbaibı içtimaiye-
si vardır ve o esbabı içtimaiyeyi ıslah etmek 
için maarif lâzımdır. Mektep lâzımdır, yol lâ
zımdır. Fakat arkadaşlar! Maarif, mektep, yol 
meselesi uzun zaman meselesidir. Bu memleke
tin içtimai seviyesi, bu memleketin zihniyeti, 
ruhiyatı iböyle (bir iki ısene zarfında açılacak 
mekteplerle, yapılacak yollarla, irşatlarla de
ğiştirilemez. Buna imkân yoktur, Şüphesiz hepi
mizin arzusu budur ve bu temennimiz hâsıl ola
caktır, millet, irfanen ve ahlaken yükselecektir. 
Ancak bu <bir zamana muhtaçtır ve zaman me
selesidir. O zamana varıncaya kadar vatanımı
zın dört köşesini elemler içerisinde, bütün asa
yişsizliğin delâlet ettiği facialar içerisinde bıra
kacak olursak korkarım ki, ne o yollan yapmak 
ve ne de mektepleri açmak imkânını bulabilece
ğiz. Onun için bu kanunu Hükümet istemiştir. 
Arkadaşlar! Hükümet dediğim zaman, rica ede
rim sözüme dikkat buyurunuz! Yani bizim sa
lâhiyeti icraiye ve teşriiyemizi haiz olan ve Mec
lisin intihalbettiği ve teşkil eylediği bir heyeti 
vekâlet istemiştir. 

Efendiler, Hükümet diyor k i ; ben asayişi 
temin etmek istiyorum ve bunu temin etmek 
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için yegâne bir çare düşünüyorum. O da 'bu ver
diğim kanundur. Buna Meclisi Âlinin vereceği 
cevap ancak şu olalbilir: Mademki sen asayişi 
temin edemiyorsun, çekil yerine (başkasını bı
rak demektir veyahut tuttuğumuz, idame etti
ğimiz Hükümetin iş görmesini istiyoruz ki, ıbu 
Hükümetin mesuliyeti, onun yapamıyacağı iş
lerin mesuliyetleri daima bizim omuzumuz üs
tündedir. Bundan dolayı Ibu kanunu kabul et
mek mecburiyetindeyiz. Eğer Hükümet üç ve
ya altı ay sonra bu kanuna rağmen yine asayiş 
temin edemezse o zaman Fethi Bey bu kürsü
de söylediği veçhile - Çekileceğim, vazifemi 
terk edeceğim diye 'buyurmuştur - çekilecektir 
ve hiç şüphesiz hu. zatı ciddî ve vakur bir zat 
•olarak tanıdığımızdan o şahsiyet buraya gelir 
ve mevkiini yapabilecek olan arkadaşlarına tev
di eder. Arkadaşlar! icra vekilleri diye bir he
yet vücuda getirince <o heyet hizim malımız 
olur. O heyet muhassalai amalimiz, muhassalai 
fikrimiz olur. Ondan sonra kendisinin istediği 
kanunu vermezsek tarihin ve efkârı umumiye-
nin muvacehesinde (belki kendi aczinden dolayı 
husule gelecek faciaları, yükleri bizim omuzu-
muza yükletecektir ve haklı olarak diyecektir 
ki, 'ben îcra Vekilleri Heyeti olarak ortaya çık
tım. Sizden kanun istedim. Siz vermediniz. 
Yoksa (ben yapacaktım. Binaenaleyh 'bütün me
suliyet size aittir. Arkadaşlar! Meclisi Âli, hu 
mesuliyeti kendi omuzlarına almamalıdır. Size 
tekrar ediyorum, îcra Vekilleri asayişi temin 
edemiyorsa mânası yoktur. Meclisi Âlinin ka
naati bu ise, bugün değiştirir. Bugün teibdil 
eder ve yine hu kanun ^olmaksızın asayişi temin 
edebilecek bir Heyeti vekile getirir. Aksi tak
dirde mademki hu icra Vekilleri Heyetini tutu
yoruz ve hu icra Vekilleri Heyetinden iş 'bekli
yoruz ; o heyet hizim muhassalai fikir ve arzu
muzdur, binaenaleyh onların yapacağı facia
dan dolayı mesuliyeti hiz üzerimize yüklenmi-
yelim ve efkârı umumiye karşısında, tarih kar
şısında biz mesul olmıyalım. 

MUSTAFA EF. (Konya) — Efendiler bu 
kanunda iki esas mevzuuibaihsoluyor. Birisi şe
kavet, diğeri eşkıyaya yataklık etmek. Şekavet 
meselesini bugün izale etmek için bir zaruret 
var mıdır, yok mudur? Bu meseleyi nazarı dik
kate almak lâzımdır. Malûmuâliniz her birerle-. 
rinize dairei intihafbiyelerinizden vukubulan 

müracaatlara nazaran memleketin her tarafın
da şekavet mevcudolduğu anlaşılmaktadır. Bu 
şekavetin izalesi arzu ediliyor, hattâ diyebili
rim ki, içinizde bulunan azayı kiramdan pek-
çokları höyle şekavete mâruz olmuştur. Şu hal
de bu şekaveti ne ile izale edeceğiz? Kavanini 
adliye ile mi? Yoksa Kavanini adliyenin fev
kinde olarak teklif edilen şu kanun lâyihası ile 
mi? Ben şöyle itikadediyorum ki, Kanunu Ce
zada mevcut ahkâm ile, mevcut mahkemeler 
ile, mevcut zalbıta ile şu şekavetin izalesi müm
kün değildir. Onun için bir zaruret hâsıl ol
muştur ki, hu kanun teklif edilmiştir. Ve bu 
kanunun müstacelen 'çıkması da arzu edilen ah
valdendir. 

ikinci mesele; eşkıyaya yataklık etmek. Bu 
mesele; düşünülecek mesaildendir. Gerçi yatak
lık bu kanunda tarif edilmiş, fakat tatbikat sa
hasında pek çok müşkülâta tesadüf edeceğiz. Şöy
le ki; bu kanun mucibince zabıtaca icra edilecek 
tetkikat neticesinde falan şahıs şakidir, filân şa
hıs eşkıyaya yataklık yapmıştır diye yapılacak 
mazbata, Dahiliye Vekâletine verilecek ve Dahi
liye Vekâletince ledelicap o şahıs veyahut o 
şahsa yataklık edenler, yakından ve uzaktan mu
avenet edenler memleketten tob'idedileceklerdir. 
Fakat efendiler malûmuâliniz, zahıtadan hep ar
kadaşlar şikâyet ediyorlar. Ben de edeceğim. 
Burada kuvvei zabıtayı idare etmek hususunda 
âmir kimdir? Âmir, bir vilâyette, hir kazada 
ikamet eden jandarma kumandanı, jandarma 
mülâzimi yahut bölük kumandanı mıdır? Yoksa 
kaymakam, mutasarrıf, vali midir? Mesele bura
dadır. Malûmuâliniz nahiye müdürlerinden, ka
za kaymakamlarından, liva mutasarrıflarından, 
vilâyet valilerinden verilen emirler zabıtaca in
faz edilmiyor, tutturulmuyor. Binaenaleyh bu 
kanunu bihakkin icra etmek için mülkiye me
murlarının her halde âmir olması lâzımdır. Bu 
ciheti Dahiliye Vekilinin nazarı dikkatine arz 
sdiyorum. Her halde ilmü adalet ve kanun dai
resinde hareket edecek olan valiler ve sair rüe-
sayı memurini mülkiye tarafından verilecek 
emri, zabıtanın intaç ve tatbik etmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh, mâruzâtım bundan ibarettir. Diğer 
cihetler rüfekayı kiram tarafından söylenmiştir. 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Efendiler; 
malûmuâliniz Hükümetin vazaifi esasiyesinden 
birisi temini asayiştir. Sebebi vücudu yine te-
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mini asayiştir. Asayiş olmıyan memlekette hiç- \ 
bir şey olmaz. Ne iktisat, ne maarif, ne bilmem ; 
ne. Hükümet bu vazifesini îzalei Şekavet Kanu- I 
nu teklif etmesi suretiyle eldeki vesaitle göreme- I 
diği ve kendisine bir kısım (eleman) tedarik I 
etmesi için bu îzalei Şekavet Kanununu teklif 
ediyor ve bununla halka demek istiyor ki, «Asa
yişten şikâyet mi etmek istiyorsun? Bir kanun I 
teklif edeceğim ve kabul ettirip ağzını tıkayaca- j 
ğım. Falan yerde şekavet var, filân yerde asa- I 
yişsizlik oluyor. Efendim vur, kır neye vurmu- 1 
yorsun, neye kırmıyorsun?» diyecek ve bir daha I 
da halk asayişsizlikten bahis ve şikâyet etmiye- | 
cek.. Bu kanundan bendenizin anladığım mak- I 
sat bu olsa gerek. Efendiler! Bu kanun mev- I 
cudolmadan şimdiye kadar asayiş yok mu imiş? I 
Şimdiye kadar asayiş temin edilmemiş mi? Yani | 
asırlardan beri bu memleket asayişsiğlikle mi I 
devam ediyormuş? Şüphesiz değil. I 

SÜLEYMAN SUDÎ B. (Bayezid) — Ekser j 
yerler öyle. j 

HALÎS TURGUD B. (Devamla) — Değil 
efendiler değil. Elimizde mevcut kavanin ve ve- I 
sait, asayiş temin edebilecek anasır, birçok se- I 
bepten dolayı eskimiştir ve birçok noksanları 
vardır ve bunları ikmal edersek yine o mevcut I 
vesait ve anasır; asayiş denilen emri mühimmi I 
temin eder. Fakat elimizdeki makinanm kabili- I 
yet ve kudretini tetkik ederek nereleri muhtacı I 
tamir ise oralarını tamir etmeyi düşünmüyoruz, j 
Onun yerine ihtiyari külfet etmektense, ihtiyar | 
edeceği vazaifi ve fedakârlığı şuna ve buna dev- I 
retmeyi arzu ediyoruz. | 

Asayiş denince şüphe yok ki, efendiler - bir- ] 
çok defalar burada mevzuubahsolmuştur - akla I 
gelecek yegâne anasırdan birisi idare, ikincisi I 
jandarma, üçüncüsü adliye mesaili ve memurîni- I 
dir. îdare meselesi, memurin deruhde ettiği I 
vazaifi sureti cedidede telâkki ederlerse, jan- I 
•darmaları sevk ve idare için lâzım olan vesaiti I 
ihzar eder verirlerse, mahkemeler de icrayı ada- I 
lette sürat ve suhulet gösterirlerse elbette bu I 
üç anasırın icrayı faaliyet ettiği her hangi bir I 
urahHte mutlaka asayiş vardır. Eğer orada asa- I 
yiş yoksa bu arz ettiğim anasırdan her hangi I 
birisi faaliyette değildir. Ona hastalık âriz ol- j 
muştur. O hastalığı bulup tedavi etmek lâzım- I 
dır. Efendiler! Her heyeti iştimaiyede şekavet 1 
olaıbilir. Ve birçok cürümler meydana , - geli^, j 

\ ihsanlar melek değildir. Herkesi müsavi hilkatte 
; tanımak, müsavi ahlâkta yaratılmış zannetmek 
I mümkün değildir. Heyeti içtimaiyenin yegâne 
I vazifelerinden birisi de bu gibi fenalıkların 
I önüne geçebilmek için esbabı asasiye ihzar et

mektir. Mektepler ve saire tabiî bunlardan bah-
I sedeeek değilim. Yani şekavet denince bu gay-
I ritabiî birşey değildir. Tabiatiyle şekavet olur. 
j Yalnız Hükümetin vazifesi bu gibi hâdisatın 
I vukuunda, ohü tenkid etmek, tecziye etmek, di-
| gerine ibret olacak şekilde tecziye eylemek*-
I tir. Bu kanun şakî olanları Dâhiliye Vekâleti 
| ilân ettikten sonra o şakileri her hangi bir fer-
j din vurduğu zaman kendisinin duçarı mücazet 
I olmamasını temin ediyor. Bu kanunu kalbul efc 
I tiğimiz zaman o eşkiyayı da ilân ettiğimiz za-
I man her hangi bir muhitteki halk. ya bunu ifa 
I edecektir, ya etmiyecektir. Efendiler! Bu vazi-
I feyi halk ifa ederse netice itibariyle o nıuhit-
I te birtakım fenalıklar uyanacaktır. O muhitte 
I itlaf edilen şakinin rabıtası vardır. Akrabası 
I vardır, kardeşi vardır, tabiatiyle onlar da m«-
i sandır. Binaenaleyh; intikam hissi- uyanır. Yok 
I eğer halk bu tevdi edilen vazifeyi ifa etmezse 
I zaten maksat hâsıl olmaz. Ondan başka efen

diler; her hangi bir §akîyi Hükümetin vasaiti 
i tenkil eder. Jandarma gider vurur, asar, keser, 
I biçer. O intikam hissi vermez. Meşhur darbı 
I meseldir. «Şeriatin kestiği parmak açımıaz.» * 
I Onun hanmânı da' sönmüş * olsa Hükümet yaptı-
I ğından dolayı birşey olmaz. Fakat bir köyün 
I Ahmed. kâhyası veyahut her. hangi bir köyün 
j Mehmed kâhyası yaparsa şüphe yek ki, onlara 
I hissî infial ve intikam verir. Q da birgün onun 
I fırsatını beklemek ister. ;-
I Sonra efendiler bu kanun-: eşkıyaya yataik-
I lık g e n l e r i mahallî âhara nakletmek için de 
I bir 'bendi" mahsusu muhtevidir. Eşkiyaya ya^ 
I ta'klık edenler eşkıyaya muavenet edenler ya 
I tahakkuk eder, yahut zan ve tahmin edilir. Ta-
I hakkuk ederse elde mevcut kanun .var, o k a 
I liunla tecziye edilmesi ieabeder. Esbabı mucibe 
I mazbatasinda.deniliyor, ki ; bunda sürat lâzım-
I dır. Tahakkuk ettiği zaman Ceza Kanunu mü-
I cibinee tecziye etmek vakte muhtaçtır. Onun 
I için öyle bir kayda lüzum var. diyor. Demek ki, 
I Hükümet de şu kayıtla adliyede bir tekâsül 
I mevcudolduğuhu itiraf etmiş oluyor. Tahakkuk 

ederse arz ettiğim gibi bu kanunun şuradaki 
I maddesine -lüzum» yofetui\~ - Zan ; ve tahmin : ise 
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efendiler! Bununla da iyi bir netice hâsıl olmaz. 
Her hangi bir idare memurunun falan eşkıyaya 
filân efendi, filân ağa, filân kâhya yataklık 
ediyor diye zan ve tahmin üzerine bu adamı 
falan mahalden filân mahalle nakledersek neti
ce itibariyle iyi bir iş yapmış olmayız ve asayişi 
de temin etmiş olmayız. Onun yerine ikinci 
bir marazı içtimai tevlidederiz. Sonra efendiler; 
kanunda diğer bir madde daha var ki bu, ihti
lâfa taallûk ettiği için en ziyade nazarı dikkate 
alınması icabediyor. Eşkıyalar arkadaşlarından 
her hangi birisini vururlarsa Hükümet onu affe
diyor. Şüphe yok ki yedi sekiz arkadaşla icrayı 
şekavet eden bir adam her halde diğer arkada* 
şmı vurduğu zaman insanlığın icabatı ahlâkiyesi 
ile vurmuş olmıyacaktır. Şüphe yok ki bir ah
lâksızlık yapacak ve tâbiri mârufiyle kahbelik 
yapacak. Sonra bu adam bu vazifeyi ifa ettiğin
den dolayı da mükâfat görecek, affolunacak. 
Affedildikten sonra da heyeti içtimaiye arasına 
karışacak. Demin İzmir Mebusu Muhteremi Ce
lâl Bey bu kanunu müdafaa ederken bahsettiği 
sırada «Efeler affolunuyor. Gelip menakıbinden 
bahsediyor. Şayanı takdir bir his uyandırıyor» 
demişti. Binaenaleyh, bundan da ahlâksızlık 
husule gelecek. Ondan başka ikinci bir noktaya 
nazarı dikkatinizi celbedeceğim. Efendiler! Ka
nunda arkadaşını vurmak meselesi mubah ola
rak gösterilirse bu kanun çıktığı zaman her 
hangi bir şahsiyet kendi muhiti içtimaisinde 
mevcut şu veya bu şahsı iğfal ederek istediği fe
nalığı yaptıktan ve maksadını tatmin ettikten 
sonra diğer bir arkadaşını itlaf etmek suretiyle 
yine heyeti içtimaiye araşma avdet etmek ih
timali var. Böyle bir iş metnleketin asayişi nok-
jtai nazarından hayır tevlidetmez. Efendiler! 
Asayişi temin etmek istiyorsak, evvelce de^arz 
ettim. Anasırı asliyesini takviye edelim vie bu 
anasırı asliyenin ihtiyacından ibaret ise bunu 
tatmin edelim. Eldeki mevcut vesait istimal 
edilmiş de asayişin idamesine, asayişin teminine 
imkân hâsıl olmamış ise o vakit eldeki mevcut 
noksanlar neden ibaret ise, asayişi temin etmek 
için neye ihtiyaç varsa onu düşünelim. Yoksa 
Hükümetin kendi vazaifini halka tevdi etmesi 
veyahut kendi yapacağı vazife hususunda kalkıp 
bu suretle halktan muavenet beklemesi maksadı 
temin edemez. Çünkü para ile istihdam ettiği
miz memur, jandarma ve sair asayiş vasıtaları 
icrayı vazife etmezken halka «Sen şu vazifeyi ifa 

et» demek kadar mânâsız bir şey yoktur. Halk 
yapmaz ve yapmamakta hakkı vardır. Netice iti
bariyle yalnız dili tutulur. Asayiş mi istiyorsun 
git eşkıyayı vur der ve netice bundan ibaret 
kalır. Onun için bendeniz bu kanunun aleyhinde-
yim ve reddini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim söz Fethi Beyindir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE DA
HİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, kanunu tenkid 
etmek için söz almış olan rüfekanm mütalâatı-
na sırasiyle cevap vermek isterim. Evvelemirde 
Menteşe Mebusu Muhteremi refikimiz Haydar 
Rüşdü Bey..: 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Menteşe 
değil, Denizli. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE DA
HİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (Devamla) — 
Efendim, affedersiniz. Deniz1 i Mebusu Muhteremi 
Haydar Rüşdü Bey kanunu büsbütün başka suret
le anlamış olmalıdır. Çünkü tenkidatı katiyen 
kanundaki ahkâm ile kabili telif değildir. Bu
yurdular ki, bu kanunla Hükümet eşkıyayı ten
kil etmek vazifesini ahaliye tevdi etmiş ve 
ahaliyi tavzif etmiş, bundan başka eşkıya çe
telerini, biribirlerini tenkil etmek vazifesiyle 
tavzif etmiştir. Bunun karşısında da Hükümet 
çubuğunu çekip oturacaktır ve buna ilâveten 
dediler ki; Hükümet bir takım aşaiti neffetmek 
salâhiyetini kendine almak istemiştir. Eğer ka
nunu dikkatle okumuş olsaydı; esaslı şu üç 
noktada içtima etmekte olan tenkid ıtm ka
nunda yeri olmadığını pekâlâ anlıyabilirdi ve 
bilvesile Heyeti Âliyenizden rica etmiştim. Mec
lisi Âlinin vaktini beyhude yere izaa etmemek 
için tenkidatta bulunacak arkadaşlar lütfen 
bir defa kanunu okusunlar ve bunu teyiden 
söylerim ki anladıkları gibi Hükümet; ahaliyi, 
eşkıyayı öldürmek, tenkil etmek, katletmek 
için tavzif etmemiştir. Ve böyle bir mânayı ifa
de edecek kanunda bir kelime yoktur. Binaen
aleyh, Kanunu Esasi ile, muhteviyatı ile, ahkâ-
miyle uymıyam bir tenkidata bendeniz şimdi
lik uzun uzundıya cevap vermek suretiyle ke
zalik Meclisin vaktini izaa etmeyi muvafık 
görmüyorum. Kezalik Şefik Bey biraderimiz 
aynı mealde tenkidatta bulundular. Bu da ka
nunda yoktur. 
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Ondan sonra Ahmed Hilmi Bey arkadaşımız; 
memurini mülkiyenin intihabında ziyadesiyle 
dikkat ve ihtimam olunması lüzumunu ileri sür
düler. Hakikaten buyurdukları gibi; Hare
kâtı Millîyenin iptidasında birçok memurla
rın İstanbul'a gitmiş olması veya tebdil edil
miş bulunması ve saire dolayısiyle meveudolan 
zaruret karşısında meslekle münasebeti olmı-
yan bâzı rüfeka, memuriyeti mülkiyeye alın
mıştı. Fakat zaman ile, bu gibi meslekle müna
sebeti olmıyanlar tasfiye edilmişlerdir ve 
şimdilik Mektebi Mülkiyeden neşedt-tmemiş 
veyahut da kaymakamlıkta bulunmamış olan 
bir mutasarrıfın ifayı vazife etmekte olduğu
nu hatırlamıyorum. Kimin hatırına böyle bir 
şey geliyorsa lütfen bendenizi ikaz etmesini 
rica ederim. Geçen sene Dahiliye Encümenin
de bulunmuş! olan Ahmed Hilmi Bey arka
daşımız pekâlâ bilirler k i ; memurini dahiliye
nin intihabında Memurin Nizamnamesine ta-
mamiyle riayet etmekteyiz. Mekâtibi Âliye-
yeden mezun olmıyanları veyahut hizmeti ni-
zameiyesi zarfında nahiye müdürlüğü ifa et
miş olup bilâhara bilimtihan ehliyeti tebey-
yün etmiyenleri kabul etmiyoruz. Bu, iki se
neden beri - evvelce de bilmünasebe arz et
miştim - ittihaz edilmiş bir usuldür ve bu 
usule tamamiyle riayet edilmektedir. Hilmi Bey 
kanunun muvakkat olması lüzumunu ileri 
sürdüler. Esasen dikkat edilecek olursa efen
diler! Kanunun mahiyetinde bir muvakkat-
îik vardır. Çünkü biz bu kanunu teklif eder
ken zannediyorum ki, şekavet bir müddeti 
muayyene zarfında zail olacaktır. Zail olduk
tan sonra bu kanunun mabihüttatbikı kendili
ğinden mürtefi, olur. Esasen dün kanun hak
kında itiraz ve tenkidatta bulunacak arka
daşların kanunu bir defa nazarı tetkikten 
geçirmelerini rica etmiştim. Gümüşane Mebu
su Muhteremi Zeki Beyefendi biraderimiz bu 
ricamı nazarı itibara almamışlardır ve bu
gün tenkidatta bu salâhiyet meselesini ileri 
sürmüşlerdir. Yani ahaliye biz behemehal eş-
kivayı tenkil etmek için, katletmek için bir 
salâhiyet vermişiz, tavzif etmişiz gibi ifa-
datta bulunmublardır. Kanunun heyeti umumi-
yesini/n mahiyeti hakkında Meclcsi Âlinize bu 
tenkidata cevap verdikten sonra maruzatta 
bulunacağım zaman arz edeceğim ki, kanun 
esasen iki hükümden ibarettir. Birincisi; | 
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eşkıyanın her kim tarafından olursa olsun katli 
cürüm addolunmaz, ikincisi; yataklar hakkın
da bâzı ahkâmı muhtevi olmasıdır. Binaen
aleyh behemehal bundan dolayı falan veya 
filân ahali eşkiyayı öldürmek için tavzif edil-. 
mistir, Hükümet kendi vazifesini üzerinden at
mıştır gibi mütalâalara mahal yoktur. 

TUNALI HÎLMt B. (Zonguldak) — Keski 
mümkün olsa da tavzif etsek. 

REÎS — Hilmi Bey rica ederim... 
ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl VE 

DAHİLİYE VEKÎLl ALI FETHİ B. (De
vamla) — Hiç kimse tavzif edilmemiştir. Hiç 
kimseye bir mecburiyet de tahmil edilmemiştir. 
Fakat bunlardan isimleri hüviyetleri ile be
raber ilân edilecek olan her hangi birisi
nin velev müdafaainefis maksadiyle, velev 
defi, mazarrat maksadiyle katil ve cerhi cü
rüm addolunmıyacağı musarrahtır. Esasen 
meveudolan ahkâmı kanumîyemiz de bununla 
taban tabana zıt değildir. Eşkiyamn cerh ve 
katlinden; Hükümetçe eşkiya oldukları ı'lân 
edilen eşhasın cerh ve katlinden dolayı ahkâmı 
cezaiyemizde katî hükümler yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hükü
met müsebbin ararmyaoak. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl VE 
DAHİLİYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (Devamla) 
— Yalnız şimdiye kadar birçok defalar mi
salleri vardır. Hattâ jandarmamın eşkiyayı ten
kil esnasında vâki olan katilde, cerhte adli
yece bâzı sual ve isticvabı muciboîduğu görül
müştür. Bu mahzuru izale etmek lâzımdır. Bu 
noktai nazarı ifade ettik. Yoksa buyurdukları 
gibi ahaliyi bu isle tavzif etmek ve ahaliye 
bu hususta mecburiyet tahmil etmek meselesi 
mevzunbahis değildir. 

Zeki BeV biraderimiz diyorlar ki : Bu ka
nunu tatbik edecek olursak, yanı eşkiyadan 
her hangi birini öldürmek salâhiyetini ahaliye 
verecek olursak; arada intikam hisleri hâsıl 
olacak. Çünkü eşkiyamn da akrabası vardır, 
o da onu öldürmeye kıyam edecektir. Ve bu 
intikam hisleri dolayısiyle memlekette matlubo-
lan asayiş temin edilemîvecektir. O halde 
yani bu mantıkî esas ittihaz edecek olur
sak - kendi mütalâalarına sröre - eşkıyayı öldür
memek lâzımgelecektir. Çünkü böyle intikam 
hissi teylidedecektir. O halde ne olacaktır? Eş-



jf : 3İ 3 . İO ^ İ339 C : l 

kiyâyı rahat bırakmak lâzımdır. Böyle bir 
mütalâaya bendeniz iştirak etmiyorum. Esa
sen eşkiyallıkla daima ahaliyi taciz etmekte 
bulunan, ahalinin malına, canına, ırzına göz 
koymuş olan adamların mevcudiyeti birçok 
intikam hislerinden daha büyük rahatsızlıkları 
mucibolmaktadır. Bunların intikam hislerini 
kaale alarak, öldürülmesinden sarfı nazar edil
mesini ileri sürmek, bilmem ne dereceye kadar 
mantıkî bir mütalâa olur? Sonra kanunun mah
zurunu -göstermek için ileri sürdükleri mevad 
arasında diyorlar ki; maatteessüf merkezden 
vukubulan tebligat taşraya gidinceye kadar ma
hiyetini değiştiriyor, hükmünü değiştiriyor. Bun
dan birçok mahzurlar tevellüdediyor ve efendi
ler yine diyorlar ki; acaba Dahiliye Vekili Be
yefendi temin ederler mi ki, mülhakatta bulunan 
bütün memurin kendisi gibi kanunu aynı fikir
le tatbik ve kendisinin fikrine iştirak ede
cektir. Efendiler; bunu hiçbir zaman te
min edemem, hattâ aynı benim fikrim
de dünyada bir adam mevcudolduğunu bile te
min edemem. Herkesin fikri az - çok bir husus
ta veya diğer bir hususta değişir. Tebligatın 
eğer taşraya intikali esnasında başka suretlerle 
tatbik olunacağını, başka suretlerle anlaşılaca
ğını tasavvur ederek bu kanunu yapmamak lâ-
zımgelirse o halde bütün kanunları yapmamak 
lâzımgelir, çünkü bütün kanunlar aynı veçhile 
taşraya tebliğ olunacaktır, aynı veçhile telâkki 
olunacaktır. Belki de yanlış tatbik edilecektir. 
Bu mütalâaya mebhi ya bu mahzuru izale etmek 
veyahut ki, kanunları çıkarmamak tebliğ etme
mek lâzımgelir. Bu yalnız bu kanunla' olacak 
bir mahzur değildir, bilûmum kanunlar hakkın
da aynı derecede cari Ve vâridolâbilecek bir 
mahzurdur - eğer böyle bir mahzur varsa - bu 
Devletin bilcümle tebligatı umumiyesinde câri 
olacaktır, yalnız bu tebligata inhisar edemez, 
yanlış anlaşılmış tebligat neticesinde bu kanun 
suitatbik edilecek olursa, kanunu suitatbik eden
ler hakkında; kanunu anlamıyarak, yanlış tef
sir' ederek garaza âlet olan memurin hakkında 
zaten bu kanunda ahkâm' mevcudolduğu gibi bu 
suretle suitatbikatta bulunacak olanlar hakkın
da da ahkâmı umumiyemizde mevad münderiç-
tir ve her vakit vazifesini hüsnü ifa etmiyen me
murlar hakkındaki cezayı da tatbik mümkün^ 
dür. Afyon Karahisar Mebusu Muhteremi Ali 
Bey biraderimiz, cünha nevinden kabahat işli-

yenlerin dahi bu kanuna dâhil olması endişesi
ni izhar ettiler ve şekaveti müstemirre erbabı 
hakkında da bir derece kabili tatbik gördükleri 
bu mevaddm teşmili korkusundan dolayı kanu
nun aleyhinde bulundular, efendiler! Dâhiliye 
Encümenince tadil edilmiş olan maddede şeka
vet; tarif edilmiştir ki, bu tarif doğrudan doğ
ruya ahkâmı eezaiyemizdeki tariften ibarettir. 
Yani şakî olan adamın tarifinden ibarettir. Bu 
tarifin kanunda münderiç bulunmasında bende-
nîzce bir fayda gördüm, Ali Beyin dedikleri gi
bi cünha nevinden bir kabahat, bir cürüm işle
miş veyahut hattâ cinayet nevinden bir cürüm 
işlemiş olup da bir müddet Hükümetin tatbika
tından kendini saklamış olan ve belki Hüküme
tin takibatı neticesi on, onbeş, yirmi gün zarfın
da daha]et etmesi memul bulunan adamları böy
le katletmek, onların katlinin cürüm addolunma
yacağını ilân etmek doğru değildir. Bittabi ben
deniz de bu fikre, bu kanaate iştirak ederim. 
Onun içindir ki, sırf şekavet yapmış olan, ev 
basmak, köy basmak, hetki ırz etmek, yol kes
mek ve saire gibi doğrudan doğruya şekaveti 
müstemirre erbabından olanların yapmakta ol
dukları efali tasrih eden bir tarifi mazarrat de
ğil, bir fayda telâkki ederim. Kanunun anlaşıl
ması ve hüsnü tatbiki için faydalıdır. Fakat bu 
tariften cünha nevinden cürüm işliyenlerin ve
yahut da şekavet zümresine dâhil olmıyarak şah
si veyahut intikam sevdasiyle yapılmış katil do-
layısiyle vesair suretle daima ahkâmı cezaiye-
mizle takibedilmesi mümkün olan eşhasın behe
mehal ahali tarafından katli caizdir suretinde 
ilân etmek maksut değildir. Zaten bunların 
isimleri ilân edildiği zaman bunların hüviyetle
ri, meşhur eşkıyadan olduğu veyahut o meşhur 
eşkıyaya muavenet eden ve onun hempalarından 
bulunduğu da bildirilecektir. Ali Bey biraderi
miz dediler ki : Hükümetin birinci vazifesi asa
yişi muhafaza etmektir. Hükümet varsa asayiş 
de var demektir. Asayiş yoksa, Hükümetin de 
hikmeti mevcudiyeti zail olur. Hükümet mev
cudiyetini madem ki, iddia ediyor; asayişi de 
temin etmelidir. 

Efendiler, Hükümet vardır, asayiş de vardır. 
Asayişin derecesi mucibi emniyet midir, mucibi 
memnuniyet midir? Bunu tahkik etmek lâzım. 
Mucibi memnuniyet değildir ve fakat bu naza
riyeyi yalnız asayişe tatbik etmek doğru olamaz." 
Memlekette Hükümetin sebebi mevcudiyetini bir 
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başka zat umuru adliyenin hüsnü tatbikine at
fedebilir. Adalet var mı, yok mu? Adalet var
sa Hükümet de var demektir. Adliyemizden 
şikâyet ediyorsak Hükümetimiz yok demektir. 
Binaenaleyh Hükümet behemehal adliyeyi ıslah 
etmelidir. Başka hiçbir şeye ehemmiyet verme
melidir, diyebilir. Keza memleketimizde maarif 
lâzımdır. Behemehal maarif tesis olunmak lâ
zımdır. Hükümetin birinci vazifesi yalnız maa
riftir. Her şeyi feda ederek, her şeyi ihmal ede
rek yalnız maarife atfı ehemmiyet etmek lâ-
zımgelir. Bu mütalâatta da bulunacak "bâzı ar
kadaşlar bulunabilir ve bu mütalâatı da gayet 
kuvvetli delillere istinadettirebilirler. 

Umuru nafia için, ziraat için ve diğer hu-
susat için ordu için ve saire için aynı kuvvet
li müdafaalarla birinci dereceye isad etmek ve 
diğer şuabatı idareyi bunların tahtında addet
mek mümkün olabilir. Fakat, bu nazariye gay-
riikabili icradır. Aynı zamanda asayiş olmalıdır, 
hem de adalet olmalıdır, aynı zamanda maarif 
olmalıdır, aynı zamanda ordu olmalıdır, aynı 
zamanda yalnız asayiş olsun diğer şeyler terk 
ve ihmal edilsin. Bu kabîl değildir. Mümkü-
nülicra bir nazariye değildir. Ali Bey dediler 
ki ; ordu tedricen tasfiye edilerek mükemmel 
bir hale gelmiştir. Ve vazifesini ifa etmiştir. 
Hakikaten vazifesini şayanı şükran derecede 
ifâ etmiştir. Fakat ordunun tasfiyesi esnasında 
maalesef jandarma muihtel olmuştur. Haribı 
Umumî esnasında ordu jandarmadan faide gör
dü. Jandarma kadrosundan zabit aldı, jandar
manın efradını aldı. Jandarma muattal kaldı ve 
o saman harb olduğu için başka bir şey yapıla
madı. Fakat şimdi tekrar jandarma kadrosu
nu vücuda getirmek lâzımdır.Bunun için dedi
ler ki, Hükümet bunu tedricen tevsi edeceğini 
söylüyor. Derhal jandarmayı ıslah etmelidir, 
nasıl ıslah etmelidir ? Onu sormak istiyorum. 
tedricen olmadığı takdirde ânı mâhidde 
mi ıslah edeceğiz? Elbet ve elbette Ted
ricen ıslah edilecek. Başka tarik ben tasav
vur edemiyorum. 

Mekteplerimizi ıslah edeceğiz. Zâbitandan 
işe yaramı yan varsa onları tedricen tasfiyeye 
taJbi tutacağız. Yerlerine daha ehliyetli zâıbitan 
ikâme, edeceğiz, mevcudolan kanunumuzu ıslah 
edeceğiz ve jandarma müddetiyle Hizmet, as
kerlik müddetinin mukayedolmasmı kaldırması 

için Heyeti Aliyenize teklif atta bulunacağız;. 
Bunların tamamiyle mevkii icraya konulabil
mesi ve teklifatımızm kesbî kanuniyet edebil
mesi için behemehal zaman lâzımdır. Eğer bun
lar bir dakikada veya bir günde olmuyorsa-
bundan dolayı hâsıl olan kusur ve kabahatin 
af buyurulmasını istirham ederim ve ümitvarım 
ki, bunlar şayanı- af kabahatlerdendir. Binaena
leyh Heyeti Âliyeniz - hiç şüphe yok - takdir 
eder ki, bunlar zaman ile kabili icra şeylerdir. 
Büyük şairimiz Emin Bey refikimiz dahi asayişi 
muhafaza etmek vazifesinin ahaliye tevdi olun
duğunu kanundan anlamışlardır. Bendeniz bu 
mânayı çıkarmamın gayet müşkül olduğunu ve 
biraz cebri nefsetmek lâzımgeldiğini söylüyo
rum. Böyle bir tevdi yoktur ve şekavetin ne
den ileri geldiğini tadadetmişlerdir. Şekavet 
dediler; saltanat zamanındaki uzun süren as
kerlikten kurtulmak istemelerinden ve paslı bir 
halde bulunan adalet makinasmm tamamiyle 
işlememesinden ve adaletin tamamiyle tevzi 
olunmamasından müşteki olan bâzı efradın ken-
diîerini mahkemei adliyeye teslim etmek iste
memelerinden ileri gelmiştir diyor. Belki bun
ların tesiri olmuştur.. Fakat pek muhtemeldir 

' ki, şekavet bu iki avamilden husule gelmemiş
tir. Daha birçok avamil vardır. Buyurdukları 
gibi maarifin bâzı yerlerde lâyıkiyle taammüm 
etmemesi, ve yollarımızın yapılmamış olması ve 
birçok ihtiyacatı medeniyemizin henüz tatbik 
ve tatmin edilememiş olması da şekavetin husu
lüne sebebolan âmiller arasındadır.. Kendileri 
başka mütalâada bulunuyorlar, diyorlar k i ; Hü
kümet mektepler yapmalıdır, yol. Yapmalıdır, 
adliyesini ıslah etmelidir. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarkî) — 
Onlar istikbale aittir. İstikbale ait ıslahattır. 
Halen yapılacak şeyleri de arz ettim. 

İCRA VEKİLERİ HEYETİ REİSİ VE DÂ
HİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B, (İstanbul} — 
Bunlar yapıldıktan sonra şekavet zail olur. 
Fakat o zamana kadar bugünkü asayişsizliği 
bu halde bırakmak mı caizdir, yoksa o asayiş-

" sizliği izale edecek tedahirin ittihazı mı lâzım
dır ? İşte bu cihetin tâyini iktiza eder. Bugünkü 
münakaşada ancak bu ciheti tâyin için cere
yan eden münakaşadır. Yoksa, memleket de 
maarif tamamiyle tevessü eder, taammüm" 
Yollarımız mükemmel olur ve her yerde şimen-
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diferler yapılırsa ve diğer şuabatı idarede büyük 
bir terakki gösterecek olursa; şüphesiz ki bu
günkü şekaveti tevlideden esbab yüzde yüz 
kalkabilir. Fakat ovakte kadar bu asayişsizliği 
kaldırmak için bâzı tedabiri fevkalâde, lâzım 
mıdır, değil midir? Lâzımdır. Bendeniz bu ka
naatteyim. Fakat olabilir ki, bâzı rüfeka bu 
kanaate iştirak etmezler. Bu bir içtihat mese
lesidir. 

MEHMET EMİN B. (Karahisarı Şarkî) — 
Lüzumuna kaaniim, fakat tarzı meselesi başka. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Sivas Mebu
su muhteremi Halis Turgud Bey arkadaşımız 
da bu kanunu Meclisi Âlinize tevdi etmekten 
Hükümetin takibetmekte olduğu maksadı izah 
ettiler. Dediler ki; bendeniz bu kanundan şunu 
anlıyorum: Bir yerde asayişsizlik mi var, der
hal ahaliyi vur, kır, ahaliyi, onu taciz ve tazyik 
et ondan sonra hiç kimse orada asayişsizlik ot
luğundan şikâyet edemiyecektir. Bu şikâyet 
bastırılacaktır ve binaenaleyh Hükümet ondan 
sonra rahat edecektir, efendiler! Halis Turgud 
Bey biraderimizin Hükümet hakkında bu de
rece suimaksat beslemek için kendisine kanaat 
verecek esbabın ne olduğunu bilmiyorum. Her 
halde şurasını kendilerine teminen arz ediyo
rum ki : Biz burada bir vazife ifa etmekle meş
gulüz. Memleketin asayişini temin etmekle meş
gulüz. Komedi yapmakla meşgul değiliz. Asayiş 
hakkındaki şikâyeti nazarı dikkate alan en ev
vel bu Kürsiî Âlide memlekette asayişsizlik ol
duğunu söyliyen benim. Maksat bu asayişsizliği 
izale etmektir. Yoksa şurada, burada, şu veya bu 
şey hakkında vâki olan müracaatları, şikâyet
leri, telgrafları susturmak değildir. Böyle bir 
maksadın hiçbir zaman hiçbir veçhile Hüküme
tin dairei mütalâasına dâhil olmadığını kendile
rine temin ederim ve böyle bir mütalâayı bize 
atfetmeleri için de hiçbir hakka istinadettikle-
rini de zannetmiyorum. Halis Turgud Beyin hu-
susatı saire hakkındaki mütalâaları efendim, di
ğer rüfeka tarafından tekraren söylenmiş olan 
şeyleri tekrardan ibaret olduğu için bu hususta 
daha ziyade tatvili makali zait addederim. 

Gelelim ruhu kanuna efendiler! Kanun başlı- < 
ca iki hükmü muhtevidir. Birincisi; eşkiya oldu
ğu tebeyyün eden ve bu suretle mâruf olan 
adamların herkes tarafından, gerek jandarma, 
gerek memurini mülkiye ve gerek ahali tarafın

dan, her kim tarafından olursa olsun, istihsal 
edilmeleri bir cürüm addolunamaz. Bu meselenin 
bu dereceye kadar itirazı mucibolacağını hiçbir 
zaman tahmin etmezdim. Heyeti Aliyeniz bende
niz kadar ve belki bendenizden ziyade asayişsiz
likten müştekidir ve şekaveti yapanlardan da 
müştekidir. Bunların her kim tarafından olursa 
olsun katledilmiş olmalarına dahi itiraz etmek 
ve bunu Hükümet neden ahaliye tevdi ediyor ve 
kendisi çubuğunu yakmak suretiyle seyirci olu
yor! Suretinde tefsir etmek hakikaten bendeniz-
ce mucibi hayret olmuştur. Esasen jandarma tâ -
rafından, memurin tarafından, alâkadar olan
lar tarafından, bunların katilleri cürüm değildir 
ve müdafaai nefis kasdiyle ahali tarafından ka
tilleri dahi cürüm değildir. Biliyorsunuz ki köy
lere eşkiya gelir. Eşkiyadan en ziyade mütenef-
fir olanlar ise köylülerdir ve olması lâzımgelir. 
Çünkü çok mutazarrır oluyorlar, yalnız eşkiya
dan değil, eşkiyayı takibe müfrezeler de gelir. 
Falan gelir. Gelir, gelir. Onun için bundan en 
ziyade mutazarrır olan köylüdür, köylü ister ki 
bu belâ zail olsun. Fakat bunlardan birisini kat
ledecek olursa senelerce mahkemede sürünmiye-
ceğine emin değildir. Ve maatteessüf bâzı misal
ler de bu emniyeti kendine ilka etmek için vesile 
vermemiştir. Binaenaleyh, bunu sarih olarak 
kanuna dercediyoruz ve bunun itirazı mucibolan 
cihetini bendeniz görmüyorum. Adliye ve Dahi
liye Encümeninde uzunuzadıya tetkik edildi. O 
encümenlerde bir itirazı mucibolmadı. Mubah 
addedildi. Yalnız burada bâzı rüfeka itiraz etti
ler. Doğrusu hayretimi muciboldu. 

İkincisi : Yataklar hakkındaki ahkâmdır. 
Efendiler! Dün Celâl Bey biraderimizin pek 
güzel izah ettiği veçhile memlekette şekaveti 
besliyen şekâvete istinatgah olan yataklardır. 
Şekaveti kaldıracağım fikriyle hareket eden bir 
adam evvelen yatalklar hakkında ne yapacağım, 
onu düşünmek mecburiyetindedir. Yataklar hak
kında hiçbir şey yapmıyacağım. Yalnız eşkiyajı 
jandarma kuvveti, askerî müfrezeleriyle takibet-
tireceğim diyecek olursa zannetmem ki bu mesa
isi müsmir netice versin. Behemehal bu yataklar 
hakkında bir şey düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Behemehal yatakların ibretli bir surette tecziye 
edilmesi lâzımgelir. Pekâlâ biliyorsunuz ki, bâzı 
adamlar köylerde oturur, yahut şehirde oturur 
ve tahtı idaresinde beş - on kişilik bir çete var-
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dır. O çete ile cem'i servet etmek için veya bir* 
takım adamlara cebir ve tazyik etmek için veya 
her hangi bir maksat için onları ulaştırır, onla
ra malûmat verir, onları sevk ve idıare eder. 
Efendiler! On'lar hakkında hiçbir şey yapmıya-
cak mıyız? Diyeceksiniz ki, bunlar hakkında ah
kâmı kanuniye vardır. Evet vardır, fakat bun
ların yataklı&ları tevatür derecesinde; malûm 
olan bu zevaıtm, yani herhangi bir eşkiya ile mü
nasebetlerini adliyece muteber olabilecek veçhile 
isbat edecek vesika tedarik edinceye kadar bunları 
serbest bırakmak mecburiyeti vardır. Bunları 
tedarik edinceye kadar bunlar şefcâveti idare et
mek ve eşkiyaya yatddık etmek hususunda ser-
îbeıt bir ha'lde kalmış olacaklardır. Veya hiçbir 
'aJhkâm vaz'etmiyeeeğiz demektir. Bir şeyden 
korkuluyor. Acaba bu suiistimal edilmiyecek mi
dir? Acaba, bu masum adamlar birtakım jan
darma zabitlerinin veya mülkiye memurlarının 
ıgadrine uğrnmıyacalk mıdır? Efendiler; bir defa 
bunun lüzum veya ademilüzumuna karar vermek 
lâzımdır. Yatafklar hakkında bir şey yapılacak 
mı, yapı^mıyacak mı? Yapılacak olursa bunun 
suiistimal edilmesi mümkün olan cihetleri nasıl 
izale edilecektir. Onu düşünmek lâzımgelir. Ben-
denizce 'kanunda bir defa kçndi ihtiyarı dairesin
de yataklık edenler bilmecburiye yataklık eden
lerden tefrik edilmelidir. Sonra bunlar hakkında 
yapılacak muamele de bittabi uzun tetkikata, mü-
talâata müstenidolacafetır. Sonra arkadaşlar her 
biriniz bir dairei intihabiyenin ^ahvaline vâkıfsı
nız. Eğer orada bu kanunun da tatbik edildiğini 
görecek olursanız ve bu kanun dolayısiylc bâzı 
mülkiye memurlarının, bâzı jandarma zabitleri
nin birtakım masum ahaliye mezalim ve tazyik 
icra ettiklerini görecek olursanız 'karşınızda me
sul bir vekil vardır. Daima isticvabedersiniz, 
daima o memurun suitatbilkatını, suiistimalâtını 
meydana kovabilirsiniz. Suiistimafîât olup olma
dığına Dahiliye Vekili cevap vermek mecburiye
tindedir. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Görmek nasibolursa. 
ALÎ FETHİ B. (Devamla) — Zannederim 

mebuoanm vazifeleri de dairei intühabiyeleriyle 
daimî lıali temasta bulunmak ve dairei injtihabi-
yeleri ahvalinden ha'berdar olmaktır.-

Efendiler memlekette asayişsizlik vardır. 
Ve bugün memlekette asayiş ihtiyacı diyebili
rim ki, ekmek ve hava ihtiyacı kadar müthiş 

bir ihtiyaçtır, behemehal asayiş temin olunma
lıdır, behemehal herkes malından, canından 
emin olabilmelidir. Rahat uyku uyuya'bilmeli-
dir, rahat seyahat edebilmelidir, rahat tarla
sını ekip biçmeli ve rahat mahsulünü alabilme
lidir ve ma/hsulünden de emin olabilmelidir 

SÜLEYMAN SIRfcî B. (Bozokj — Milletin 
beklediği de budur. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Biliyorsunuz 
ki; asayiş meselesini umdelerimizin en mühim 
bir noktası olmak üzere tesbit ettijk, ahali fev
kalâde hüsnütelâkki etti ve sizler behemehal 
asayişin temini hususunu herkesten evvel tak
dir ettiniz ve şu kanaatteyim ki, bendeniz de 
bu lüzumu takdir etmiş olduğum için eğer asa
yişi muhafaza edemiyeçek ve temin edemiyecek 
olursam artık Dahiliye Vekâletinde ifayı vekâ
let etmekte bir mâna olmadığını da Heyeti Ce-
lilenize arz ettim ve bunun için asayişi temin 
etmek her neye mütevakkıf ise herkesten fazla 
onu yapmak mecburiyetini gördüm, bunun için 
Heyeti Aliyenize kanun teklif ettim. Şimdiki 
izahatımdan da anlıyorsunuz ki, kanunun bi
rinci maddesi ahkâmı cezaiyemizle hiçbir veç
hile tezat teşkil eder bir mahiyette değildir. 
İkinci maddesi ki: Yataklar hakkındadır ve 
bunlar hakkında behemehal tedabir ittihazın
dan ibarettir. Bendenizin kanaatimce bu iki 
madde tatbik edilmiyecek olursa asayişin temi
ni kolay olmıyacaktır. 

Efendiler bâzı rüfeka bugünkü şerait altın
da ve belki bu kanuna lüzum olmadan asayi
şin takarrür edeceğine > kaani olurlar. Bende
niz kemali iftiharla bu rüfekaya mevkiimi terk 
ederim ve çok arzu ederim ki; bugünkü vesa
itle derhal asayişi muhafaza etsinler ve mat-
lubolan rahat ve sükûnu, temin edebilsinler, ay
rıca bir düşünceye lüzum kalmasın. Bunun için 
Heyeti Aliyenize teminen arz ederim ki, derhal 
mevkiimi terk edeceğim. Eğer Heyeti Aliye-
niz içerisinde böyle bir zat bulunursa; derhal 
mevkiimi o zata terk eçler ve beyanı mazeret 
ederim. Ancak bu şekilde hiçbir şey yapıla
maz. Buna kaani değilim, içtihadım bu mer
kezdedir ve bu içtihada binaen bu kânunu tek
lif ediyorum ve bu bapta karar vermek doğru
dan doğruya Heyeti Aliyenize ait bir mesele
dir, ya behemehal memlekette tamamen asayiş 
temin ve tesis edilmiş olacaktır veya. olmıya
caktır. Bendenizce tabiî olacaktır ve olmak 

«w 
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için bu kanunun, kabulü lâzımdır. - Yok, eğer 
bu kanaatimde hata ediyorsam bu kanunu red
dederseniz ye böyle fevkalâde tedabire ihtiyaç 
göstermeden idare edecek arkadaşlara tevdii 
vazife buyurursunuz. (Müzakere kâfi sesleri) 

HALİS TURGUD. B. (Sivas) — Söz istiyo
rum, şahsıma taallûk eden bir mesele var. 

REİS — Suimaksat buyurdunuz Fethi Be
yefendi, bunu lütfen, izah buyurur musunuz? 
, ALİ FETHİ B. (Devamla) —Halis Turgud-

Bey» Hükümetin bu kanunu teklif etmekten 
maksadı-bir yerde asayişsizlikten şikâyet edil
di, mi Hükümet tarafından vur, kır emri veri
lecektir, buyurdular, . , , 

ÖALİS TURGUT B. (Sivas)"^ Çok yanlış 
anlaşılıyor, bendeniz Hükümetin... 

ALI FETHİ B. "(Devamla) — Ondan sonra 
hiçbir adam asayişsizlikten şikâyet edemiye-
cektir. Binâenaleyh böyle bir maksadı Hükü
mete atfediyorsa bu bir Suimaksattır. Bu süi-
maksadı Hükümete atfettiğinden dolayı Heyeti 
Aliyenize şikâyet ettim. 

HALİS TURÖUD (Sivas) — Rica ederim, 
bendenizin sözlerim zabıtta mevcuttur^ böyle 
bir maksatla getirmiştir, demedim. Bu kanun 
şöyle bir işe yarayabilir, dedim,, Rica ederim 
onun bunun arasında fark vardır. (Suitefehhüm 
vardır sesleri) •,.-•,...-..•.,-

RAGIB B. (Kütahya) — Geçen 1337 senesi 
bütçesinin Emniyeti Umumiyeye taallûk eden 
faslı müzakere -edilirken burada bendenizin za-
tıâlinizden rica • ettiğim bir talep ve. taahhüde, 
yani Şûralar Kanununun iki ay zarfında Mec
lisi Âliye gelmesi gibi bir talebe karşı verdi
ğiniz cevapta, Nevahi Kanunu memlekette her 
suretle asayişi ~ temine belegan .mâbelâğ kâfidir, -
hattâ..Elviyei Selâse'de bu kanunun tatbiki su
retiyle asayiş her suretle tahtı temine alınmış
tır ye bir tek mevkuf ve bir tek vaka oralar
da cari değildir. Bunun da sebebi, oralarda 
bu Nevahi IÇanununun, tatbikidir. Buyurmuş 
idiniz ki; aynen ifadeniz budur 5 Acaba ben
denizin kanaatimce hiçbir gare temin edemiye-
ceğiderkâr olan p gayet; ufak,- ehemmiyetsiz 
ve bir iki maddeden ibaret olan bu kanun yeri.-. 
ne ^Nevahi Kanununu teklif etmeniz . lâzımgel-' 
mez miydi? . Birçok mevadda ve. birçok-mesail-* 
de olduğu gibi. eğer p zamanki ifadenizde sabit, 
iseniz,. Neyajıi >J£anunu-lâzımdır, - Çünkü .em-v 

niyet ve asayiş bununla- temin edilmiştir. Te
min ediliyor ve bu hususta misal de sekb etmiş
tir; Bu kanunu çıkarınız, deseydiniz daha mu
vafık olurdu. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (istanbul) 
— Efendim; müsaade buyurur musunuz? Ev
velemirde Nevahi Kanunu çıkınca; asayiş ta-

, mamiyle teessüs edecektir ve Nevahi Kanunu
nun çıkması asayişin sureti katiyede teminine 
kâfi gelecektir, yolunda bir ifadede bulundu
ğumu hatırlamıyorum. Vilâyatı Selâse'de o mu
hitin icabı olarak esasen böyle şekavet vuku
atı yoktur ve hapishanelerde az miktarda müc
rimin mevcuttur. Fakat Nevahi Kanununun 
asayişe dahlü tesiri olmıyacak mıdır? denile
bilir. Elbette olacaktır. Külli miktarda olacak
tır. Yalnız Nevahi Kanuniyle bu mesele hal-
lolunamıyacağı jgilbi bu kanunla da olamıyacak-
tır. Diğer taraftan bilcümle vesaiti tenkiliye-
mizle eşkiyayı takibedeceğiz, tenkil edeceğiz, 
uğraşacağız. Bir taraftan bu kanunu Heyeti 
Aliyenize arz edeceğim, diğer taraftan da Ne-
valhi Kanununu çıkarmanızı Heyeti Aliyenizden 
rica edeceğim. " Yalnız bir noktai nazardan Ra-
gıb Bey biraderimizin suitefehhümü vardır. 
Zannediyorlar ki, Nevahi Kanununu çıkarmak 
behhn elimdedir. Eğer efendiler! Bu Nevahi 
Kanununu çıkarmak benim elimde ise sizden 
sureti mahsusada rica ederim; ilk yapacağı
mız şey, derhal Nevahi Kanununa vazıyed et
mek ve onu çıkarmaktır. Heyeti Aliyenizden 
çok rica ederim. Mümkün olursa bir ay zarfın
da çıkarınız. Fakat bu iş benim elimde değil
dir. 

TUNALT HİLMİ B. (Zonguldak) — Köy 
Kanunundan evvel, Nahiye Kanunu beş para 
etmez. (Handeler) 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Efendim! Ruz-
namenize hâkim değilim. Nevahi Kanununun 
; lüzumundan bahsedebilirim. Geçen sene biliyor
sunuz ki Nevahi Kanunu uzunuzadıya müza
kere edildi. Her nedense Nevahi Kanunu bahsi 
açılınca derhal salon boşalır. İçerde yalniz 
beş on kişi kalırdı. Bu kanun her zaman da
ha müstaceldir denildiği halde bir türlü Mec* 

î listen çıkamamıştır ve şimdiki halde beş on 
maddesi kalmıştır. Heyeti Aliyeniz buna vazı-
;yed .eder ve bunu derhal e^^ra^k^oka^ıa.ben-
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deniz, size karşı birinci derecede minnettar ola
cağım ve hakiketen bu kanunun lüzumuna kaa-
niim ve bu hakikaten birinci derecede çıkacak 
bir kanundur. % * 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok).— Biz de 
Halk Meclisiyiz, tabiî çıkaracağız. 

YUSUF KEMAL (B. (Sinob) — Reis Beye
fendi! Sözler bitmedi, şimdi de sual sorduru
yorsunuz. Bu, sonra müzakerenin kifayetini 
iritacedecektir. 

REtS — Efendim, Vekil Bey, izahat verdi. 
Arkadaşlar sual sormak istiyorlar. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) —Suallere cevap 
vermek cihetini iltizam etmiyorum. Fakat ar
kadaşlar sual sorarlarsa maalmemnuniye ka
bul ederim-

REİS — Efendim, dokuz tane takrir vardır. 
Müsaade ederseniz okunsun. Bunlar; müzakere
nin kifayeti hakkındadır. Birisi de kanunun 
heyeti umumiyesîne aittir. 

Rdyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Kanunun heyeti umu-

miyesinin kabuliyle maddelere geçilmesinin re
ye vaz'mı teklif ederim. 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki mü

zakere kâfidir. Maddelere - geçilmesini teklif 
eylerim. 

Saruhan 
Vâsıf 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında cereyan 

eden müzakere kâfidir. Maddelere geçümesini 
teklif ederim. 

Kozan 
Ali Saib 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidıir. Maddelere geçilmesini tek

lif eyleriz. 
Erzurum Kars 
Cazim Ömer 

Riyasete 
.Müzakere kâfidir. Maddelere geçümesini tek

lif ederim.,%.„., . . ..... ,, 
Zonguldak ' 

Tunalı Hümi 

Riyaseti Celileye 
İzalei Şekavet Kanununun iheyeti umumiyesi 

hakkındaki müzakerenin Srifayetiyle maddelere 
geçilmesini teklif eylerim. 

Karesi 
Haydar ÂdÜ 

Riyaseti Celileye 
Cereyan eden müzakereden leh ve aleyhte 

söz söyliyen rüfekayı mmhteremenin mütalâatın-
dan mevzuu müzakere olan kanunun ruh ve ma
hiyeti taayyün ve tenevvür etmiş olduğundan 
heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin kif a-
yetiyie maddelerin müzakeresine geçümesini tek
lif ederim. 

Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki mü

zakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ey
lerim. 

Tokad 
Mustafa 

Riyaseti Celüeye 
Lâyihai kanuniyenin birinci, ikinci madde

lerinin, Ceza Kanunnamesine bir maddei müzey-
yele şeklinde ilâvesiyle arzu edilen şekil hâsıl 
olacağından yeniden tanzimi için Adliye Encü
menine iadesini teklif eylerim. 

Gümüşane Mebusu 
Zeki 

REİS — Efendim bu takrirlerde zikrolun-
duğu üzere kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim 'kanunun maddelerine geçmezden ev
vel .kanunun. ihtiva ettiği ahkâmı umumiye iti
bariyle ZeM Beyin takririni Heyeti Muhtereme-
nize arz edeceğim. 

(Gümüşane Mebusu Zeki Beyin takriri tek
rar okundu.) 

(Red «esleri) 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Efendim bu 
bapta müsaade ederseniz, söz şöyüyeceğrat. 

REİS — Fakat efendim; takrir safhibi Zeki 
Beydir. . . 

ZEKİ B. tGümüşane) — Efendim; bendeniz 
kanunun.... 
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REİS — Efendim bu takrir maddelerin, he
yeti umumiyesi hakkındadır. Takrir sahibi izah 
edecektir. Bunu Heyeti Muhteremenize arz ede
ceğim. Eğer kabul edilirse ona göre esbabına te
vessül olunur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Biz, heyeti umumi
yesi itibariyle 'kanunun metnini arzu etmiyoruz. 
Yalnız Meni Şekavet Kanunununda, nefiy me
selesi vardır. Bugün Men'i Şekavet Kanununun.. 
(Maddelerde söyleyiniz sesleri) Maddeler değil 
efendim. Müsaade buyurun! Kanunun yedinci 
ve sekizinci maddesindeki nef iy meselesini eğer 
kabul edecek olursak o zaman, Hükümet mefhu
mu ortadan kalkmış olacaktır. Benim noktai na
zarıma göre Teşkilâtı Esasiye Kanununda ölmüş 
demektir. (Maddelerde müzakere ederiz sesleri) 
Beyefendiler! Eica ederim bizim teklif imizdeki 
noktai nazarın başlıca saikı Hükümet tarafın
dan teklif olunan lâyihai kanuniyenin, birinci 
ve ikinci maddelerine ilâve suretiyle yeniden 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. 

Muhtelif Evrak 

i. —- İstanbul'un Müttefikin kıtaatı tarafın
dan tahliyesi ve ordumuz tarafından işgali mü
nasebetiyle yapılacak merasime azayı kiramın 
davetini mutazammın telgraf. 

REİS — Ruznamei müzakeratımıza başlamaz
dan evvel İstanbul'dan gelen bir telgrafı Heyeti 
Aliyenize arz edeceğim. 

İstanbul'un hakikî necat ve halâsı olan 6 Teş
rinievvel 1339 tarihine mütesadif Cumartesi gü
nü büyük ordumuz Alsancaklariyle şehrimize se
mai zafer ve istiklâl getirirken ; nigehbanı hü&ü-

Adliye Encümeni tarafından bu meselenin dû-
rudirâz görüşülerek intacolunması keyfiyetidir. 
Bu bizim için daha iyidir, memleketimizin me
nafime daha faydalı olur. Yok, böyle gözümüze 
rasgelen bir kanunu heyeti umumiyesiyle kabul 
edip de müzakereye başladığımız takdirde, bil
mem ki, netice ne şekil alacaktır? 
; TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey! Adliye Encümeninden bu kanun geçmiş
tir. 

ZEKİ B. (Devamla) — Bu mesele; eldeki 
kavanini mevzuanin esasatına mugayirdir. 

REİS — Efendim Zeki Beyin takririni oku
dum. Zeki Bey de takrirlerini teşrih ettiler. Şim
di bu takriri nazarı mütalâaya alanlar lütfen 
ellerini 'kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmamış
tır. 

Efendim! Yirmi dakika teneffüs etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 4,06 

ku millet ve memleket olan milletvekillerinin be
raber bulunması sürür ve iftiharımızı taz'ıf ede* 
eeğinden muhterem vekillerimizin daveti sami-
manemize lütfen icabetlerini istirham ederiz fer
man. 

Beyoğlu Liva Heyeti İstanbul Liva Heyeti 
Reisi Reisi 
Said Evliya ;, 

Üsküdar Liva Heyeti 
Reisi 

Hâkim Mehmed Rıza; 
ALİ SİB B. (Kozan) — Efendim Divanı Ri

yaset tarafından münasip cevap yazılsın. 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 4,45 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 
KÂTİPLER: Busen Eşref Bey, (EaraMıan Sahib), Mahmud Bey (Siird) 
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3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

İ. — İstanbul'un ordumuz tarafından işgali 
merasiminde bulunmak üzere azayı kiramdan in~ 
tihab.olunan zevat ^ 

ALI-RIZA B. (İstanbul) — onbir kişilik bir 
heyetin gitmesini teklif ediyorum. 

REİS— Müsaade buyurunuz efendim! Tel-
grafnamede Heyeti Muhteremenizi davet ediyor
lar. Fakat biliyorsunuz ki, Heyeti Muhteremeni-
ze mevdu vazife o kadar mühimdir ki, maattees
süf bu davete icabete imkân bırakmıyor. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Söz is
terim. 

REİS — Efendim; inayet buyurunuz, sözü
mü bitireyim. Halbuki İzmir'den de aynı su
rette bir davet vukubulmuştu. Heyeti Muhtere-
meniz o davete bir heyet izam etmişti. Binaena
leyh şimdi de en münasip bir şekil yine bir he
yetin intihabedilerek gönderilmesidir. 

SAİB B. (Kozan) — Kur'a, kur'a! 
REİS — İkinci bir mesele efendim, şurasına 

nazarı dikkati âlilerini celbederim. Malûmuâliniz 
müzakeratm hüsnü idaresi için haddi nısab ola
rak iki yüz kişinin mevcudiyeti kabul edilmişti. 
Muahharan arkadaşlardan bâzılarının fevkalâde 
görülen mazeretleri üzerine bu mevcut (190) a 
inmiştir. Şimdi Heyeti Muhteremenizden on, on-
beş kişilik bir heyet intihap ve izam Duyurula
cak-olursa müzakeratta çok müşkülâta mâruz ka
lınacaktır. Sonra malûmuihsanmız müntahap 
âza meyanına Divanı Riyasetten de dört kişinin 
bilintihap dâhil olacağı Nizamnamenin ahkâmı 
zaruriyesindendir. 

(Onlardan da bir kişi gitsin, sesleri) 

REİS — Malûmuihsanmız Nizamnameniz 
Heyeti Muhteremenizce daima meciyürriaye bir 
şeydir.- (Hayır, sesleri) Onun için şüphesiz ki, 
Divanı Riyasetin mâruzâtı sizce muteber olan 
Nizamname ahkâmını tebliğ etmekten ibarettir. 
Binaenaleyh bu heyet... 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Halifeye tebrikât 
için onbeş kişilik bir heyet gitmişti. 

REİS — Sözümü bitirmeden niçin istical edi
yorsunuz efendim? Efendiler* tensip buyurursa
nız beş.kişilik bir heyet kâfidir*. (Hayır, hayır, 
sesleri) (Gürültüler) 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Bir hafta Meclisi 
tatil edelim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Reis Bey bir tek
lifim vardır. Efendim, Meclis üç celsesini İstan
bul'da akdetsin. Arkadaşlar muvafakat buyurur
larsa üç celseyi İstanbul'da akdedelim vesaiti 
nakliye de vardır. 

REJS — Zannetmem ki, arkadaşlar, böyle bir 
davete velev bir saat olsun Heyeti Muhtereme-
niz tatili müzakerat ederek icabet etsin... Onun 
için efendiler müsaade buyurursanız beş kişi... 
(Hayır, hayır, sesleri, gürültüler) 

HAMDULLAH SUBH1 B. (İstanbul) — Re
is Beyefendi, on âza gider, Divandan da dört 
zat gider, ondört zat eder. 

REİS — Efendim, Divanı Riyaset Heyeti 
Muhteremelerinin arzularına mümaşaata cidden 
ârzukeştir. Fakat biliyorsunuz ki, Divanı Riya
set müzakerenin selâmeti için düşüncelerini de 
arz etmeye mecburdur. Bendeniz vaziyeti Heye
ti Muhteremenize arz ve teklif ediyorum. Ve Di
vanı Riyasetin kanaatince beş kişi kâfidir. Fa
kat Heyeti Aliyeniz daima hâkim olduğu için 
bu miktarı, beş, yedi veya on yapar. 

HAKKI B. (Van) — Efendim Meclisi Âliye 
on kişiyi tebliğ edin, kabul buyurulmazsa müza
kere cereyan etsin! 

REİS — Efendim şimdi beş zatın gitmesi ka
bul olunuyor mu? (Hayır, hayır, sesleri) O hal
de efendim, yedi. (Hayır, hayır, sesleri, gürül
tüler) O halde efendim, onbeş kişinin gitmesini. 
(Hayır, hayır, sesleri) 

Efendim on zatın gitmesini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Kur'a, kur'a! (Gü
rültüler) 

REİS — Rica ederim efendiler sükûneti mu
hafaza edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İstanbul 
mebusları dâhil olmamak şartiyle. 

RUIS -T- Efendim kur'a çekiliyor. Hüseyin 
Rıfkı Bey (Edirne), (Daha dün geldi sesleri), 

HAMDULLAH ŞUBHÎ B. (İstanbul) — Re
is Beyefendi; makamıâlinizden bir sual sormak-
lığıma müsaade buyurunuz efendim, 
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REİS — Efendim mesele takarrür etti. On 
kişi Heyeti Âliyenizden, dört de Divanı Riya-
a&tden gidecektir. 

HAMDULLAH SUBHt B. (İstanbul) — 
Bundan maadasına. 
. REtS — Eğer adedi için ise?... 

HAMDULLAH SUBH1 B. (İstanbul) — 
Değil efendim. Karara iktiran etmiştir, ona dair 
söylemiyeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İstanbul 
mebusları gitmesinler diyecekler! 

HAMDULLAH SUBHt B. (İstanbul) — 
Efendim kur'a isabet edecek arkadaşlarımızdan 
maada İstanbul mebusları arkadaşlarımıza da mü
saade buyurulacak mı, buyurulmıyacak mı? Ya
ni bu heyet arasında İstanbul'a gitmek arzu bu
yuran arkadaşlara da müsaade edilecek miî 
(Hayır, sesleri) 

Efendim İzmir için müsaade edildi, Edirne 
için müsaade edildi, İstanbul'a niçin müsaade 
olunmuyor efendim?... 

REİS — Efendim nisap meselesini teşrih et
tim. Cidden arz ediyorum ki, nisabı müzakere 
fazlasına mütehammil değildir. Heyeti Celileni-
zin arzusu yerine geldi, ondörde iblâğ olundu. 
Divanı Riyaset ise sekiz, dokuz kişinin gitmesini 
tasavvur etmekteydi Onun için istirham ederim 
gürültü etmeyiniz efendim, kur'aya devam edi
yoruz. 
. Faik Bey (Tekirdağ), (Daha yeni geldi; ses

leri) 
(İzmir'e gidenler olmaz, sesleri) 

REİS — Efendim, talihe ne diyeceksiniz? 
Ben görmeden çıkıyor. Rica ederim talih müna
kaşa kabul etmez. İhsan Bey (Ankara), Gazi 
Mustafa Kemal Paşa (İzmir), ((Sürekli alkış
lar) 
.-. Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — İzmir Mebu

su Gazi Mustafa Kemal Paşa yoktur. 
. REİS —• Burada o şekilde yazılmış. Fakat 

hepimizin bildiği Gazi Mustafa Kemal Paşa var
dır ve yine (Ankara) dır. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Torbayı iyi çal
kala Rüsen Bey! 

REtS — Şükrü Naili Paşa (Kırkkilise), 
(Yok sesleri) 

^İ)r. FİKRET BEY (Ertuğrul) — O .örten 
resmen İstanbul'a gidiyor. • 

REİS — Cevad Bey (Bolu), Nebizade Hain
di Bey, (Trabzon), Hafız Şahin Efendi (Gazi-
anteb), Vehbi Bey (Karesi), (Hah sesleri ve 
handeler) Mahmud Celâl Bey (İzmir), (Ooo 
sesleri ve handeler) 

. .REFİK B. (Konya) — Anlaşılıyor ki, her
kes gitmek istiyor. Gidelim orada bir celse ya
palım. 

REÎ& — Sâmih Rifat Bey (Çanakkale), 
(Yok sesleri), Mustafa Bey (Elâziz), (Yok bu
rada sesleri) Buradadır. Tamam efendim on 
tane... 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Gazi Paşa 
Hazretlerinin gitmiyeceklerine göre yeniden bir 
tane daha çekilsin. Başkumandandır, Reisdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) —Efendim 
Gazi Paşa İzmir diye okudunuz. 

Gazi Paşa İzmir namında mebus yoktur. Malû-
muâliniz Ankara Mebusudur. Binaenaleyh yeni
den çekilmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim burada yazılmış olması 
münasebetiyle okudum. Af finizi rica ederim. 
Tashih ettim efendim, efendim Paşanın yerine 
ihtiyaten bir kur'a çekiyoruz. Kabul etmezse o 
gider. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Paşa za
ten Divanı Riyasettedir. İsterse gidebilir, 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Şükrü Naüi 
Paşa da resmen gidiyor. Onun yerine de bir ta
ne çekilsin. 

REİS — Şükrü Naili Paşayı çıkardık. Kolor
du Kumandanıdır. Sâmih Rifat Beyi de çıkar
dık. Hacı Mehmed Efendi, (Maraş), bu zat da 
heyete dâhil olmuştur. Tamam oldu efendim. 
Şimdi esamiyi tekrar okuyorum. 

(Esami tekrar okundu.) 
REİS —-Efendim! Ruznamei müzaker&tımı-

za geçiyoruz. 

2. — İzmit Mebusu Mustafa Beyin, Teşkilâ
tı hazariye dolayısiyle açığa çıkarılacak erkân, 
ümera, zabıtan ve mensubîni askeriyeye 1339 se
nesi nihayetine kadar mezun addolunarak tam 
tahsisat verilmesine dair kanun teklifi (2/173), 
İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Lâğv ve teş
kilâtı hazariye dolayısiyle açıkta kalan erkân, 
ümera, zabıtan ve mensubîni askeriyeye tam ma
aş ve Eskişehir Mebusu Arif Beyin, Hazarı teş
kilât dolayısiyle açıkta kalan ümera, ve zabıtana. 

~m 
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bir mahalle tâyinlerine veya tekaütlüklerine ka
dar tam maaş ve tahsisat itasına dair kanun tek
lifi (2/179) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası (î) 

REİS — Ruznamei müzakeratımızda malû-
muâliniz bir kanun mevcut idi ki, o da zâbita-
na aitti. Avans Kanununu mütaakıp müstacelen 
müzakeresi mevzuubahsolmuştu. Çünkü sabahle
yin müzakereye başlıyamadık. Maliye Vekili Be
yefendiyle Müdafaai Milliye Vekili Paşa Haz
retleri hazır değillerdi. Şimdi Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretleri de gelmiştir, Maliye Ve
kili Bey de, başlayınız, şimdi geliyoruz diye ce
vap vermişlerdir. (Burada sesleri) Pekâlâ gel
miştir efendim. Kanunun müzakeresine başlı
yoruz. 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumi
yesi hakkında söz istiyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ben isti
yorum. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mı? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 

gerek teşkilât dolayışiyle ve gerek vazifenin lağ
vı dolayısiyle açıkta kalan ve bilhassa Mücahedei 
Milliyeye iştirak ederek bugünkü göğsümüzü ka
bartan zaferi bize temin eden fedakâr, erkân, 
ümera ve zâbitanm terfihini düşünmek Meclisi 
Âlinin vecibei zimmetidir. Yalnız bu kanun iki 
maddeyi ihtiva ettiği ilcin birinci maddede ceza 
olmıyarafc kıtasının lağvı dolayısiyle veyahut bâ
zı teşkilât dolayısiyle açıkta kalan1... Acaba açığa 
çıkarılmak meselesi ne şekilde ve suretle yapılı
yor? Acıkfta kalan zabıtana sen açığa çıkacaksın 
mı denilir, ne suretledir? Buna dair malûmat al
mak istiyorum. Yani açığa çisanlmak ne şekilde 
ve tarzda icra edilmiştir... 'Sonra diğer bir .mad
decinde İstiklâl Mücadelesine iştirak eden zevata 
1'339 senesi nihayetine kadar tam tahsisat veri
yor, açıkta kalan zevata devamı müddetince nısıf 
verivor. İstiklâl Mücadelesine iştirak eden zevata 
1339 nihayetine kadar tam veriyor, ondan sonra 
ne verileceği söylenmiyor. Bundan dolayı Müda
faai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin veyaihut 
Encümen Reisi Muhtereminin bendenizi tenvir 
buyurmalarını rica ederim. 

(t) . Evveliyatı 30 ncu içtima zaphndadır. 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) 

Efendim kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da başka söz istiyen yok. O halde heyeti umumi
yesi hakkında müzakereyi 'kâfi görerek maddelere 
geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin ki
fayeti kabul edildi JBirinci maddeyi okuyoruz : 

MADDE 1. — Cezaen olmayıp bâzı kıtaat ve 
teşkilât ve vazaifin lağvı dolayısiyle açıkta kala/n 
veya idareten görülen lüzum üzerine açığa çıka
rılan erkân, ümera ve zabıtan ile mensubîni as
keriyeye aıçlkta kaldıkları müddetçe nısıf maaş ve 
nısıf talhsisatı fevkalâde verilir. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Söz isti-
yorum Reis Bey! 

REİS — Buyurunuz! 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 

bendeniz bu maddeye ihiç lüzum görmüyorum. 
Çünkü esasen cezaen açıkta kalanlara yapılacak 
muamelei kanuniye ne ise o yapılacaktır. Bina
enaleyh burada bunun tasrihine hiç lüzum 
yoktur. Binaenaleyh doğrudan doğruya cezaen 
açıktakalanlardan maadası, yani doğrudan doğ
ruya kıtaat teşkilâtının lağvı dolayısiyle açıkta 
kalanlar... Malûmuâlinizdir ki, bizim teşkilâtı 
askeriyemiz yenidir. Türkiye Hükümeti yeni 
bir teşkilâtı askeriye yapmıştır. Binaenaleyh 
bu teşkilâtı askeriyeden gayri bir teşkilâtınız 
yoktur ki, onun haricinde kalan zevatı düşün
müş olalım. 

İkinci maddede İstiklâl Mücadelesine iştirak 
eden zâlbitanm 1339 senesi nihayetine kadar 
tam tahsisatını kabul ediyoruz. Esasen İstik
lâl Mücadelesi esnasında vücuda getirilen teş
kilât mevcuttur. Başka teşkilât yoktur. Bina
enaleyh bâzı kıtaat ve müessesatın lağvı dola
yısiyle açıkta bırakılan jerkân, ümera ve zâbi-
tan içinde nısıf maaş vermekte hiç de mâna 
yoktur. Malûmuâlinizdir ki, İstiklâl Mücadele
sinde yapılan teşkilâtı askeriyemiz malûm ve 
muayyendir. Bu teşkilâtı askeriye vaziyeti ha-
zıramız dolayısiyle hazarîye naklolunuyor. Ma
demki teşkilâtı askeriye hazerîye naklolunu
yor; şu halde hepsinin hakkında umumî düşü
nerek bir karar vermek lâzımdır. Binaenaleyh 
bir kısmına nısıf maaş, bir kısmına da tam maaş 
vermekte bir mâna bulmuyorum. . Böyle, ilciye 
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taksim olunamaz. Zaten teşkilât lâğvolunaeaksa 
İstiklâl muharebelerinde yapılan teşkilât lâğ-
volunacaıktır. Başka teşkilât yoktur. Şu halde 
birinci maddenin esas itibariyle bu şekilde doğ
rudan doğruya yapılmasına muarızım ve kanu
nun "bir madde halinde yazılmasına taraftarım. 
O da şudur: İstiklâl Mücadelesine ferden ferda 
iştirak edenler her ne suretle olursa olsun tam 
maaş alırlar. Çünkü memleketin hayat mücade
lesine karışmışlardır. 1339 senesinin nihayetine 
kadar tam maaş alacaiklardır. Taksim oluna
maz. Mesele bu şekilden ibarettir. Bir kısmı 
şudur,. bir kısmı budur diye taksim olunamaz. 
Bu neticeyle birinci maddenin lağvını teklif 
ederim efendim. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendiler! Bu "açık 
meselesi orduda birçok haksızlığı mucibolmak-
tadır ve bugün dahi oluyor. Meclisi Âliyi iyi
ce tenvir etmek için izah edeyim: Açık de
mek; her hangi bir memur veya zabit ya vazi
fesinde suiistimal eder veya suiidaresi ve ademi 
iktidarı görülür veyahut her hangi bir zanla 
maznun • bulunur. Sonra bu gibi zabit açığa çı
karılır. Usulen hakkında tahkikat yapılır. Ne-
ticei tahkikata göre ya ceza görür veya beraet 
-eder. Maatteessüf bu hal ordumuzda çok te
kerrür ediyor. 

Şahsi iğbirar veya sair hususattan dolayı 
her hangi bir zabit veya bir memurun aleyhin
de bulunuluyor ve deniliyor ki, bu zabit şöy
ledir, böyledir, suiidaresi vardır. Bu zabit açığa 
Çıkarılır ve tahkikatı aylarca devam eder ve bu za
bit nısıf maaş ve nısıf tahsisatla sürüncemede kal
dıktan sonra neticede beraet kazanır ve bera
et ettikten sonra yeni bir vazife alarak girer. 
Fakat bütün maaş ve muhassasatı eline" veril
miyor. Bu noktai nazardan bu birinci maddenin 
ipkasiyle bunun tevzihi lâzımdır. Binaenaleyh 
bir madde teklif ediyorum. Açığa çıkarılmış 
olanlardan maaş ve nısıf tahsisatı fevkalâde
lerinin tamamı defaten tasviye olunur. Böyle 
bir kaydı kabul edersek o vakit pek âdilâne bir 
karar olur ve şimdiye kadar yapılan haksızlıkla
ra da nihayet verilmiş olur. 

ikinci maddeye gelince: Efendiler! Bunda 
açık tâbirini kullanmak doğru değil, böyle teşki
lâtı hazariye münasebetiyle, malûmuâliniz sefer
de büyük bir kadro vardı. Hazara geçince kadro 
küçültülüyor. Binaenaleyh birtakım lüzumsuz 

teşkilât vardır, onları lâğvediyoruz. Oradaki zâ-
bitan açıkta kalıyor demek değildir; muvakka
ten vazifesiz kalıyor demektir, tşe yarıyanlar tâ
yin olunur ve işe yaramıyanlar tekaüde sevk 
olunur. Binaenaleyh bu ikinci madde yalnız bir 
defaya mahsustur, seferden hazara intikal edil
diği zaman lâzım olan bir maddedir. Halbuki bu 
birinci madde; her vakit mâruz kalınacak mesa-
ildir ki, her halde bunun ifası lâzımdır. Ordu ve 
Maliye Vekâleti buna göre icrayı hükmedecektir. 
(Doğru. sesleri) Binaenaleyh bendeniz maznu-
nen açığa çıkarılıp da bilâhara ledettahkik ve lc-
delmuhakeme beraet kazanmış olanların hakları
nın iadesini istirham ediyor ve bunun için de bir 
takrir veriyorum. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Arkadaşlar bu 
lâyiha! kanuniyenin birinci maddesine sureti ka-
tiyede ihtiyaç vardır. Çünkü; ikinci maddesi 
doğrudan doğruya hususi mahiyette ve 1340 se
nesi iptidasına kadar ahkâmı havidir. Eğer bu 
birinci madde konmıyacak olursa bilâhara açığa 
çıkacak zâbitan hakkında elde bir maddei kanu
niye bulunmaz ve binnetice Divanı Muhasebat 
bunların maaşlarını vermez. Ve açıkta bulunan 
zabit anın sefaletini mucibolur. Yalnız • bendeniz 
•bu maddei kanuniyede erkân, ümera ve zâbitan-
la mensubînden sonra «vememurîn» kaydının 
unutulmuş olmasından dolayı bunun ilâvesini 
teklif ediyorum. Çünkü memurin ve mensubîni 
askeriye bizde ayrı ayrı şeylerdir. Memurini as
keriye, tabur ve alay hesap memurlarıdır ki, 
bunlar doğrudan doğruya rütbe sahibidirler. Ve 
bunlar, ordu içinde mevcutturlar, mensubîni as
keriye ise devairi harbiyei aklâmda müstahdem 
ketebe ve saireden ibarettir. Onun için buraya 
«memurin» kelimesinin ilâvesini teklif ediyo
rum. Zira bunlara da açıkta kaldıkları müddetçe 
nısıf tahsisat verilir. Nısıf tahsisatı fevkalâde 
Kararnamesi vardır. Ahkâmı elyevm baki ve 
mer'idir. Çünkü bütün ashabı maaş bu kararna
me dâhilinde maaşlarını alıyorlar. Bu kararna
menin üçüncü maddesini okuyacağım. Diyor ki: 
Bilfiil ifayı vazife etmeksizin maaşlarını tama
men veya kîsmeri alan memurin aldıkları maaşın 
miktarına göre birinci madde mucibince isabet 
eden tahsisatı fevkalâdenin nısfı verilir. Ancak 
açıkta bulunan miralay, kaymakam ile 3 000 ku
ruştan (3 000 kuruş dâhil) 1 500 kuruşa kadar 
(1 500 kuruş dâhil) mensubîni askeriye, birinci 

— 502 



1 : 8 1 3 . 1 0 . 1 3 3 9 0 : 2 

madde mucibince isabet eden tahsisatı fevkalâ
denin yüzde altmış beşini ve yüzbaşılarla 1 300 
kuruştan (1 300 kuruş dâhil) ve 1 000 kuruştan 
(1 000 kuruş dâhil) dun maaşı bulunan mensu-
bînı askeriyeye tahsisatımezkûrenin (% 70) ine 
ve mülâzimlerle zâbitvekili ve o derecede mensur 
bîni askeriyeye tahsisatı mezkurenin (% 80) i 
tahsisatı fevkalâde olarak verilir. Elimizde katı, 
sarih ve kanun kuvvetinde bir-maddei kanuniye 
yardır. Bn maddei kanuniyenin, açıkta bulunan
lar hakkında tatbikatı elzemdir. Ve bu, daha âdi-
îânedir. Bendeniz, bu esas dahilindeki takririmi 
veriyorum. Kabul ederseniz madde, tadil edilmiş 
olacaktır. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim bende
niz esâs itibariyle- bu kanuna itiraz etmiyeceğim. 
Çünkü bu, gayet lüzumlu ve zarurî bir şeydir. 
Ancak anlıyamadığım bir nokta vardır. Burada 
deniliyor ki, cezaen olmayıp bâzı kıtaat ve teşki
lâtın ilgası üzerine veya idareten görülen lüzum 
üzerine açığa çıkarılan erkân, ümera ve zâbitan.. 
Bundan anlaşılıyor ki, Devletçe görülen lüzum 
üzerine bunlar açığa çıkarılıyorlar. Sonra bun
ların sun' ve taksiri olmadığı halde bunlar tam 
maaş mahkûmiyetini tahammül ediyorlar. Bu
nun sebebini anlıyamıyorum. Binaenaleyh ben
deniz diyorum ki, bu madde şu arz edeceğim şe
kilde tadil edilmelidir, yani bunlara tam maaş 
ve demin Ali Rıza Beyin söyledikleri gibi, Tah
sisatı Fevkalâde Kararnamesinde gösterilen mik
tar üzerine tahsisatı fevkalâde verilmelidir. Arz 
edeceğim budur. Bunda hiçbir kimsenin günahı 
yoktur. 

REİS -*- Efendim madde hakkında başka 
söz istiyeri var mı? J3öz istiyen yoktur. O halde 
müsaadenizle... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. 
(Grümüşarie) —Beis Bey söz istiyorum. Efen
dim, evvelâ birinci maddenin lüzumu olmadı
ğından bahsedildi. Madde lâzımdır, hattâ el
zemdir, Açıkta bulunan zâbitana ne suretle ma
aş verileceğine dair sarih ve kati bir kanun ol
madığı için Divanı Muhasebat bihakkın vize et
mekte tereddüdediyor ve bunların maaşları te
dahül ediyor. Tahsisat Kanununun müzakeresi 
esnasında, bu meseleye de temas edilmişti ve o 
vakit bendeniz böyle bir kanun yapmak lüzum 
ve zaruretini Heyeti Celilcnize arz etmiştim. 

Madde lâzımdır, elzemdir, ikinci itiraz; cezaen 
olmayıp da bâzı kıtaat veya bâzı teşkilâtın ilga-
siyle açıkta kalabilir veyahut her hangi bir se
bep tahtında idarî bir kararla Müdafaai Milliye 
Vekâleti o zabiti açığa çıkarır. Yerine başka bir 
zabit tâyin eder deniliyor. Buradaki cezadan 
maksat hükümdür. Zâten zimmet ve ihtilas ile 
mahkûm olanlara bir nefer tayını verilir. Bura
daki cezadan maksat da, kesbi katiyet etmiş hü
kümdür, yoksa kanunen, idarî surette yapılan 
cezalardan bittabi bahsedilmez, tahtı muhakeme
ye alınıp da beraet edenlerin pek tabiî olarak 
maaş ve tahsisatı fevkalâdei şehriyelerinin ö geç
miş müddete aidolmak üzere iade edilmesi icabe-
der. Bu birinci maddeyle tesbit edildikten sonra 
Arif Beyefendinin endişelerine mahal kalmaz. 
Çünkü tahtı, mesuliyete alınan bir zabit beraet 
ettiği takdirde geçmiş müddete ait maaş ve tah
sisatı açık zâbitan misillü bilhesap kendisine ita 
edilmek lâzımğelir. Maddede tasrih edilse de, 
edilmese de onun netayici tabiiyesidir. Sonra 
efendim, buyuruluyor ki, kadroların lağvı- veya-

r hut her hangi, bir sebeple açıkta kalan zâbitana 
neden nısıf maaş, nısıf tahsisat veriliyor? Tam 
maaş, tam tahsisat yerilsin. 

Malûmuâlileri orduda fiilen ifayı vazife 
edenler her hangi bir sebeple ve meselâ memuri
yetinin lağvı veyahut idarî birtakım esbap ile 
açığa .çıkarılıp da vazife ifâ  etmiyen zâbitana 
pek tabiî olarak müsavi maaş.verilemez. Vazife 
ifa edenle etmiyen arasında bir fark vardır. Bu 

l?fark olmazsa açık zâbitan ile vazifede bulunan 
zâbitan arasında bir fark ve nisbet gözetmemek 
lâzımğelir.; Mülga İmparatorluğun teşkilâtı aske
riyesi başka esasa istinadediyordu, muazzam kad
roya malik bulunuyordu. Haliharbde bu kadro
lar pek tabiî olarak bir derece daha tevsi olun
du. Fakat halisulhtâ haliharbde olan kadrolar 
devam edemez. Bihnetice elde bulunan, tekaüt ve 
istifa kanunlarının dairei şümulüne girmiyen 
binlerce zabitimiz açıkta kalacak. Bu zâbitam te-
kâüdedemeyiz, istifa edemezler ve etmemeleri 
lâzımdır. Çünkü ordu bunlara muhtaçtır. Üç ay 
sonra, altı ay sonra lüzum gördüğü takdirde 
bunları yine kadrosuna alacaktır. Bu açikta ka
lan zâbitanı beslemek, maaş vermek mecburiyeti 
vardır. Fa.kat maaş vermek, hiçbir zaman hizmet 
ifa eden zâbitana, ifayı vazife etmiyenlere mü
savi maaş ve tahsisatı fevkalâde vermek demek 
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değildir. Mâzul memurlara verilen maaşı nazarı 
dikkate alırsak açık zâbitana verilen maaş ve 
tahsisatı fevkalâde için burada kabul ettiğimiz 
esas onun çok fevkindedir. Bir defa memur uzun 
müddet hizmeti Devlette ifayı vazife etmiştir. 
Uzun müddet hizmeti Devlette bulunmıyan me
murin mâzuliyet maaşına kesbi istihkak edemez. 
Halbuki ordu mensubîni orduya intisabı bir se
ne, iki sene dahi olsa Açık Kanunu mucibince 
nısıf maaş ve nısıf tahsisatı fevkalâdeden müs-
tefidolur. Madde mutlaktır ve böyle olması lâ-
zımgelir. Açıkta kalanlara nısıf maaş verilsin, 
Tahsisatı Fevkalâde Kararnamesi mucibince er
kâna, ümeraya, zâbitana muayyen nisbetler dâ
hilinde tahsisatı fevkalâde verilsin diye bir ka
rarname vardır. Malûmuâlileri Tahsisatı Fevka
lâde Kanunu da kararnamedir. Yani kanunu mu
vakkittir. Meclisi Âlinizin tasdikine iktiran et
memiştir. Ve zaten Tahsisat Kararnamesi neşre-
dildiğini mütaakıp Anadolu'da îdarei Milliye 
umumî seferberliği ilân etti. Zaten açıkta zâbi
tan kalmadı ve açıkta zâ/bitan bırakmadı 
ki 'bu meseleyi tetkik ve takibetsin. Yal
nız Müeahedei Milliyeye iştirak etmiyen 
zâbitan meselesi mevzuubahsoldu. Onu Meclisi 
Ali ayrıca bir kanunla nısıf maaş, nısıf tahsisat 
olarak kabul etti. Halitabiîye geliyoruz. Halita-
büde gerek İstanbul'da kalıp bir cürüm irtikâ-
betmemiş olan zâbitan ve gerek muhtelif mahal
lerden, yani esaretlerden, Yemeniden ve sair 
mahallerden avdet eden zâbitan, ordunun haza
ra rücıra dolayısiyle kadro haricinde kalan zâbi
tan... Tekaüt ve îstifa Kanununun dairei şümu
lünde olmıyan kısmı ki, büyük bir yekûna baliğ 
oluyor, bunları ne yapacağız? Nısıf maaş ve nı
sıf tahsisat olarak tesbit ettik ve Muvazenei Ma
liye Encümeniyle bendeniz bu noktada- tevhidi 
fikrettik. Aramızda bir ihtilâfı nazar yoktur. 
Bunlar için arz ettiğim gibi birinci maddeyi da
imî bir kanun ahkâmı olarak tesbit ettik. Bun
lara nısıf maaş ve nısıf tahsisatı fevkalâdeden 
fazla Tahsisat Kararnamesi mucibince yüzde 
muayyen nisbetlerden maaş vermek ve tahsisat 
vermek lâzıraıgeliyor. Ahkâmî olduğu için İstan
bul'da kalan zâbitan da bunun dairei şümulüne 
girecek ve Müeahedei Milliyeye iştirak eden ve 
etmiyenlerin hepsi gayet azîm bir yekûna baliğ 
olacak ve binnetice bunun için tahsisat va'zet* 
mek icabedeeek. Biz memleketin hali malîsini ve 

bütçenin tahammülünü ve aynı zamanda açıkta 
kalan zâbitanıh da mümkün olduğu kadar ikda-
rım düşünerek en muvafık ve mutedil şekil ol
mak üzere nısıf maaş ile, nısıf tahsisatı fevka
lâdeyi muvafık gördük. Eğer fazla para vermek 
icabediyorsa zannediyorum ki, açık zâbitan ile 
kadroda bilfiil ifayı hizmet eden zâbitan arasın
daki fark pek az olursa bu, maslahatı dahi müte
essir edebilir zannederim. Çünkü vazifeyi ifa 
edenle etmiyen arasında daima bir fark olmalı
dır. Hiçbir zamanda bir ordu, güzide zabitini 
açıkta bırakmaz. 

İkinci madde ise zaten Mücadelei Milliyeye 
iştirak eden zâbitana bir senenin nihayetine ka
dar tam maaş ve tam tahsisat tediyesini temin 
ediyor ki, bu da bir mükâfattır ve bunu da zan
nediyorum ki, Meclisi Âliniz bilâtereddüt kabul 
buyurursunuz. Bunu zarurî, tabiî buluyorum. 
Elbette hüsnünetice veren bir ordunun her bir 
sebeple açıkta kalan zâbitanını düşünmek, bu 
sene nihayetine kadar bunların da vaziyetlerini 
düşünmek ve tam maaş vermek lâzımdır ve ada
let de bunu icabeder. Bendeniz lâyihanın aynen 
kabulünü muvafık görüyorum. Yalnız Ali Rıza 
Beyefendi zâbitan ile memurin ve mensubîni as
keriyenin... şeklinde, yani (memurin) kelimesi
nin ilâvesini teklif buyurdular. Doğrudur. Me
murin kelimesi nazardan kaçmış bir kelimedir. 
Memurini askeriye kelimesini de birinci madde
ye ilâve etmek icabeder. Sonra efendim! Beraet 
edenler tahtı mesuliyete alındıkları günden iti
baren tam maaş ve tahsisata kesbi istihkak eder 
deniliyor. Bendenizce bu cümleyi ifade etmek, 
tefsir etmek, yani teşrih etmek demektir. Madde
nin birinci fıkrası bunu ifade eder. İlâve buyu
rursanız beis yoktur. 

ARİF B. (Eskişehir) — Vermiyor. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

(Devamla) — Hayır! Esasen birinci maddenin 
ihtiva ettiği ahkâmı ifade edecek bir kanun ol
madığı için Divan vize etmiyor. Halbuki birinci 
madde kabul edlidikten sonra ceza ise cezayı ida
ri değil, cezayı hükmîdir. Hiçbir zaman ceza ifa
de etmez. Mamafih Arif Beyefendinin mütalâa
ları da nazarı dikkate alınabilir. Bendenizce lü
zum yoktur. Fakat daha vazıh olması için ilâve 
edilirse beis yoktur. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Bizim takririmiz 
'Cidali Millîye iştirak eden ve kendi sun' ve 
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taksirleri olmıyarak kıtaatının lağvı dolayısiy- 1 
le açıkta kalan ümera ve zâbitammız vize edil
meyişlerinden dolayı el'an maaş almadıkları ve I 
zaruret çektikleri için bir temenni mahiyetin
dedir. Fakat, encümen birinci maddede umumi
yetle orduda açıkta kalan zâbitana tahsis edi- I 
len maaş miktarını da tâyin buyurmuşlar ve I 
buna nısıf maaş ve nısıf tahsisat tâyin etmişler I 
ve bu tarz, memurini mülkiyeye verilen tahsi- I 
sata doğru yaklaşır ve müsavat yapılmış olur, I 
diyorlar. Efendiler! Zabit bir ordunun ruhu- I 
flur. Bir heyeti zâbitan gerek teşkilât dolayısiy- I 
le, gerekse kadro dolayısiyle açıkta kalmış ve I 
«birçok zaruret ve ihtiyaç içerisinde kalmış, öl- I 
durulmuş, tekrar orduya aldırılmış artık bun- I 
dan sonra bunlardan memleketin müdafaası I 
için yüksek hizmet ve fazilet beklenemez veya- I 
hut bunu da ilâve ediniz! Bir zabit, zabit ol- I 
duktan sonra onbeş sene hizmet etmiye mec- I 
burdur. Bu onbeş sene mecburiyet müddetinde I 
istifa etmek hakkını haiz değildir. Mecburen I 
hizmet edecektir ve 25 senede tekaüdolmak için I 
bir hakkı vardır. 25 sene hizmet edecek ve on- I 
dan sonra talebederse kendisi ordudan çıkacak- I 
tır. Heyeti zabıtan onbeş senede istifa etmek I 
hakkını haiz değildir. Yirmibeş senede tekaü- I 
dolmak hakkını haiz değildir. O halde bu zâ- I 
bitana açıkta kaldığı müddetçe istifa hakkını I 
da bahşedin! İstediğini yapsın, kâfidir. İstedi- I 
ği yere gitsin ve istediği yerde sanat ve tica- I 
retle meşgul olabilsin. F?.kat memurini mülki- I 
ye böyle değildir. Mâzul bulunduğu zaman is- I 
tedİği yere gidebilir ve gezebilir, yani serbest- I 
tir. Heyeti zâbitan ise serbest değildir. O halde I 
bunu kabul buyurmadıkça mutlak bu zabite I 
kendisini idare ve iaşe edebilecek bir para tah- I 
sis etmek lâzımdır. Bu mülâhazaya binaen 1335 I 
senesinde bir kararname verilmiş, o karama- I 
mede tam maaş tahsisatından tefrik edilmiş ve I 
o suretle erkâna nısıf, ümeraya 65, zâbitana 75 I 
verilmiştir ve Maliye Vekili Beyefendinin bu

yurdukları gibi açıkta kalan zabitle tavzif edi- I 
len zabit arasındaki fark. bu olabilir. Fazla I 
olan fark o zabitin ruhunu Öldürebilir. Bina- I 
enaleyh böyle bir zabitten hiçbir suretle isti- I 
fade edilemez. Derdi maişetle böyle aylarca I 
üzülmüş, büzülmüş, her türlü sefalete mâruz I 
kalmış olan bir zabitin ruhu yoktur. Ruhu ol- I 
mıyan zabıtandan ise millet istifade edemez. I 

1 Ondan dolayı o zabitin geçinmesine kifayet 
edecek bu miktann kabulünü rica ederim ve
yahut taaddei kanuniye olan ©abes »ene istifa 
müddetiyle yirmibeş sene tekaüt müddetinin ta
dilini, yani bir zabit aşığa çıktı mı, «İstediği 

I yerde ticaret etmesi serbesttir ve istediği sana-
I ta girebilir, bir daha orduya alınmaz.» gibi bir 

kayıt koymalısınız, yahut o zabitin iaşesini te-
I min edecek bir şey koyu»! Meelisi Âliden bu-
I nu temenni ediyorum. Bunun acilen kabulünü 
I rica ediyorum. Burada «ileri, geri» tâbiri mev-
I zuubahsolmuştur. Heyeti zâbitandan ileride hiz-
I mette bulunanlar da vardır, geride bulunanlar 
I da vardır. Geri hidematta bulunanlardan da 
I yaralanmış vardır. İleride hizmet etmiş, yara-
I lanmış ve daha hizmet etmek üzere geriye alm-
I mış olanlar da vardır. Onun için (ileri, geri) 
I arasında fark yoktur. Hepsi Cidali Millîye ilti-
I hak etmiş ve bilfiil hizmet etmiş olan bu he-
I yeti zâbitana 1339 Şubat nihayetine kadar ma-
I aşlarının ve muhassasatlarınm tam olarak ve-
I rilmesini temenni ediyorum. 

HALİL B. (Zonguldak) — Maliye Vekili 
I Efendi Hazretleri beyanatında buyurdular ki, 
I «Birinci maddenin zâbitana temin ettiği hak, 
I memurini mülkiyenin istifade ettikleri meblâğa 
I nisbetle pek yüksektir. Binaenaleyh bu kâfi 
I görülmelidir.» Bendeniz bu fikirde değilim. Esa-
I sen memurini mülkiyenin (hak) diye nail ol-
I dukları şey cidden bütün mânasiyle doğru bir 

şey değildir. Hakka istinadeden noktamız yok-
I tur. Malûmuâlinizdir ki, bâtıl, makıysünaleyh 

olamaz. Madem ki memurini mülkiyenin sun' ve 
I taksirleri olmaksızın hali maluliyetlerinde, al-
I dıkları tahsisat hakka müstenit değildir, bina-
I enaleyh, şimdi mevzuu müzakere olan mesele 

ile kıyas edilemez. Bendeniz; memurini mülki-
I yenin hukukunu müdafaa etmek hakkını âtiye 
I terk ediyorum. İnşaallah ilk fırsatta bu mese-
I leyi dûrudiraz Heyeti Celilenize arz edeceğim. 

Yine Vekil Beyefendi buyurdular ki, «İş başın-
I da bulunan zabitle açıkta bulunan zabitlerin 
I aldıkları tahsisat arasında cüzi bir fark bulun-
I mazsa müteessir olurlar.» Bendeniz katiyen bu 
I fikirde değilim. Bilâkis iş başında bulunan zâ-
I bit her hangi bir sebeple kendisinin sun' ve 
I taksiri olmaksızın açığa çıkardığı zaman, vazi-
I fe başında bulunduğu sıralarda aldığı tahsisata 
I yakın bir tahsisat alacağını düşünerek daha 
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müsterih olur ve binaenaleyh vazifesine daha 
• iyi sarılır. Bu mülâhazat, aynı kuvvet, aynı 

Şiddet ve aynı sadakatle memurini mülkiyeye 
de tamamen kabili tatbiktir. Binaenaleyh, ben
deniz demin arz ettiğim gibi bunların da Tah
sisatı Fevkalâde Kararnamesi mucibince tam 
maaş ve tam tahsisatı fevkalâde almaları tar
zında musırrım ve buna dair Makamı Riyasete 
bir takrir veriyorum. 

Sonra Mustafa Beye de buradan ufak bir 
cevap vereceğim. Buyurdular ki : «Memurini 
mülkiyeye verdiğiniz hakkı istifa gibi zabıtana 
da bir hakkı istifa verin!» Ordu müntesibîni 
bundan istifade etsinler. Mustafa Bey birade
rim farkında değillerdir ki, memurin de zabı
tan gibi serbest değildir. Filvaki istifa hakkını 
haizdir; fakat açıkta bulunduğu zaman daima 
ve daima mensubolduğu vekâletten mezuniyet 
almadıkça hiçbir yere ayrılamaz ve hiçbir işle 
meşgul olamaz. Aradaki fark gayet cüzidir, 
gayet hafiftir. Memur, zahirde istifa ederse de 
hakikatte müstafi değildir. Daima bağlıdır ve 
onun hakkı daima ve daima bakidir. Binaena
leyh, bu müdafaada varit değildir. Diğer hu-
susatta Mustafa Beyin fikrine iştirak ediyorum. 

••••• ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim! Mali
ye Vekili Beyefendi beyanatta bulunurken Tahsi
satı Fevkalâde Kararnamesinden bahsettiler ve 
Anadolu'da hiçbir zabite açık maaşı verilmediği
ni söylediler. Efendim bu Açıklar Kararnames", 
İ335 senesinde tanzim edilmiş ve o gün mer'i olan 
usul dairesinde iradeye iktiran etmiş bir kararna
medir. Büyük M'llet Meclisi, 7 Haziran 1336 ta
rihli kabul ettiği bir kanun ile İstanbul'un işgalin 
den evvel kabul ve neşredilmiş olan kanun ve ka
rarnamelerin baki olduğunu tastık etmişti. Bu iti
barla bu kararname Meclis n kararma iktiran et
miş bir kanun gibi telâkki edilmelidir. Bunu 
alelade bir kararname şeklinde telâkki edip ah-

. kâm ve münderecatmm kabul olunmadığını ifa
de etmek doğru değildir. Anadolu Hükümeti, 
şimdiye kadar, sulhun akdine kadar, yani Divanı 
Muhasebat ile Müdafaai Milliye Vekâleti arasın
da ihtilâf çıkıncaya kadar doğrudan doğruya bu 
Kararnamenin üçüncü maddesine tevfikan tahsi
satı fevkalâde vermiştir ve şimdi de tatbik edil
mektedir. Günkü; Birçok mâzulin vardır. Bu 
mazulm de bu kararnamenin üçüneü maddesine 
tevfikan tahsisatı fevkalâde alırlar. Diğer bir me

seleye daha iliştiler; İstanbul'daki zâbitan mesele-
ii. Bu bir.nci maddede açıkta bulunan zâbitana 
nısıf maaş ve nısıf tahsisat esasını kabul etmişler 
/e bu esas dâhilinde Vekil Beyefendi ısrar edi-
rorlar. Geçen sene istanbul İdarei Milliyeye inti-
;al ettikten sonra oradaki zâbitandan açıkta bu
lman zâbitana verilecek maaş meselesi Mecliste 

-nevzuubahsoldu ve birçok sözler söylendi. Neti
cede orada kalmış ve Mücadelei Milliyeye iştirak 
itmemiş olan zâbitana nısıf maaş ve nısıf tahsi-
at itası bir kanunla kabul edildi. Halbuki bu-
ün Mücadelei Milliyeye iştirak etmiş ve hiçbir 

;un ve taksiri olmaksızın açığa çıkarılmış olan 
;âbitana da biz, nısıf maaş ve nısıf tahsisat verir-
ısk bu hiçbir zaman doğru olmaz. O günkü zihni
yetle bugünkü işin derecesini ölçmek ve ona göre 

hareket etmek ve mikyas tâyin etmek lâzımdır. 
3 iz adalet esası üzerinde yürümezsek kanunları
mız o derece muta' olmaz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Süleyman Sırn Beyefendi bir sual 
•.ormuştu. Kend'si yok. Fakat arz edeyim: Za
bıtan açığa nasıl çıkarılıyor? diye sormuşlardı. 
Malûmuâliniz bir zabit suiahvalinden dolayı mah-
'lemeve verilmek üzere açığa çıkarılır veyahut 
'atasında bekası caiz görülmez, emirle açığa çıka
rılır, bir de teşkilât dolayısiyle kıtası lâğvolur, 
ılıkta kalır. Binaenaleyh üç türlü açık muame-
^si vardır. Birincisi cezadır. Tabiî diğerlerinden 
".ok farklıdır. Ikinc'si, yine cezaya yakm bir şey-
cl'.r. Kıtasında iyi hareket etmez, bir şikâyet olur, 
'dareten açığa çıkarılır, başka bir yere tâyin edil
mek ihere... Veyahut orada vazifes'nin devamı 
caiz görülmez, bu da bundan farklı bir şeydir. 
Bir de var ki, kıtası lâğvolur, şayanı istihdamdır, 
r.'cili muvafıktır, diğer bir kıtaya tâyin olunur. 
Bu da diğerinden büsbütün farklıdır. Bendeniz-
ce bunların üçünü biribirinden ayırarak bunlara 
verilecek tahsisatı bu esasat dairesinde tâyin et
mek lâzımdır. Şimdi cezalı olanlara zaten kanu
nu mahsusuna göre ne veriliyorsa verilir. Kıta
sının lağvı dolavısiyle açıkta kalan bir su' ve tak
sir sahibi değildir, bir kabahati yoktur, sicillâtı 
muntazamdır, açıkta kalmıştır. Fakat on gün son
ra, onbeŞ: yirmi gün, bir ay sonra bir münhale 
derhal tâyin edilecektir. Bunlan ceza görmüş 
olanlar veya idareten açığa çıkarılmış olanlardan 
fark etmek ve hattâ kıtada bulunuyormuş gibi 
muamele yapmak daha âdilâne olur. Fakat daha 
vazife deruhde etmediği için kıtada bulunan bir 
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zabit kadar maaş versek - gerçi zâbitanımızda bu 
fikir yoktur - açıkta kalmasının temadi etmesini 
arzu edebilir. Onun için biraz fark lâzımdır. Kı
tada bulunanla, açıkta bulunan arasında bir fark 
lâzımdır. Fakat ceza görmüş olanlarla idare
ten açığa çıkarılmış olanlar hakkındaki gibi değil. 
Her halde kendisini biran evvel bir kıtaya tâyin 
olunmak arzu ettirecek derecede bir fark olmalı
dır. Bendenizce şimdiye kadar Anadolu'da cari 
olan usule tevfikan bu gibilerine tam maaş, sülü-
san tahsisat, idareten açığa çıkarılanlar için arz 
ettiğim gibi - bir cürüm her halde sabit olmasa 
bile inzibatı askerîye tevfikan bir âmir madunu 
üzerinde her türlü hak ve nüfuzu, askerlik nok-
tai nazarından, idame etmek için şedit muamele
ye lüzum vardır - bir zabitin kıtasından açığa 
çıkarılması o zabitin kendi mafevkine karşı iyi 
hareket etmediğine delâlet eder. Binaenaleyh bu
nu diğerlerinden fark ederek kanunda teklif edil
diği gibi nısıf maaş ve nısıf tahsisat verilir ve bu 
bir daha âmirlerine veyahut kavanini mevzuaya 
karşı muhalif bir harekette bulunmaya cesaret 
edemez ve açıkta kalmasını istemez. Birinci mad
de hakkındaki mâruzâtım budur. Bu teklifin doğ
rudan doğruya rüfekânm takrirleri üzerine bura
ya gelmiş olduğunu arz ettim. Kendi noktai na
zarimi da arz ettim ve en âdilâne bir teklif yapı
yorum. Arz ettiğim esbab dolayısiyle bâzı teşki
lât üzerine açıkta kalanlara kıtada bulunanlar 
gibi tam olarak maaş vermiyelim. Biraz farklı 
bulunduralım. İdareten açığa çıkmış olanlara 
her halde bir daha açığa çıkmaması için daha ağır 
bir muamele yapalım. Teklifim de budur. 

FUAI) B. (Lâzistan) — Bugün orduya ait yi
ne mühim bir mesele mevzuu müzakere olmakta
dır. Birinci maddede hemen umumî bâzı tâbirat 
kullanılmıştır. «Bâzı kıtaatta ki, vazaifin nakli 
dolayısiyle açıkta kalan veya idareten görülen 
lüzum üzerine açığa çıkarılan erkân, ümera ve 
zabıtan ve mensub'ni askeriyeye açıkta bulunduk
ları müddetçe nısıf ve maaş ve nısıf tahsisat ve
rilir » ve bunu mütaakip maddede bir de istisnai-
yet var. Onda da cephe nizamına dâhil olan zâ-
bitan hakkında onlara «Tam maaş ve tam tahsi
sat verilir.» deniyor. Bunun gayet mühim bir 
mesele olduğunu arkadaşlara arz etmek isterim. 
Bu noktada hüküm verirken ivi hareket edersek 
belki orduda da ikiliği kaldıracağız. Açık zâ-
bitanın ne demek olduğunu bendeniz anla
mıyorum. Paşa Hazretleri ve rüfeka izahat 

verdiler. Lâkin benim kanatime nazaran • af
fınıza mağruren bendeniz de bir zabit olmak 
itibariyle - açık bir zabit ne demektir? Anlı-
yamıyorum. Memurîni saire ile bunlar kıyas 
kabul etmez. Orduda açık zabit olmaz. Ya 
orduda istihdama elverişli, kabiliyetlidir, or
duda istihdam edilir veyahut elverişli değil
dir, tekaüde veya istifaya sevk ederiz. Bun
dan başka orduda yapılacak muamele yok
tur. Bugün mevzuu müzakere ettiğimiz me
seledeki açık zâbitam bendeniz başka suretle 
düşünmüştüm. Geçenlerde de arz etmiştim, 
bu hususta bir takrir de vermiştim, ordu ha
zara rücu ediyor ve hazarî kadroya göre teş
kil ve tensik edilecektir. Buna binaen Müda-
faai Milliye Vekâleti birçok tensikat ve 
teşkilât düşünmektedir. Cephede birtakım teş
kilât ve menzil hidematmı lâğvetti. Burada 
bâzı menzil hidematını lâğvettik. Oradaki zâ-
bitan açıkta kalıyor fakat, bu açık demek 
değildir. Yeni kadroya nazaran bunların her 
biri bir yere yerleştirileceklerdir. Bunlar ida
resizlikleri yüzünden açığa çıkarılmış kimse
ler değildirler. Kabahatlerine mebni olarak 
açığa çıkarılmış değillerdir. Şimdiye kadar 
hüsnühizmet eden. fedakârlık eden bu zâbitan 
bir yere yerleştirilmek üzere buraya getiril
miştir. Müdafai Milliye Vekâleti oradan al
mış, buraya getirmiş; bunlara nasıl açık maaşı 
verebiliriz? Nasıl bunların mağduriyetini mu-
cibo^cak bir karar verebiliriz? Açık olarak 
bendeniz şunu tahattur ediyorum : Vazifesini 
ifa etmemiş, hakkında kanun ahkâmı tatbik 
edilmek üzere divanı harblere verilecek, kı
tası başından celbedilmiş, divanı harbe veri
liyor veyahut divanı harbe verilmesine de lü
zum yoktur. Fena bir sicil almıştır, tekaüde-
dilecektir. Tekaüdedil'nceye kadar kıtasında 
kalması mahzurludur, kıtası başından celbe-
dilmiştir, muamelesi ikmal edilmek üzeredir. 
Bunları açık olarak kabul edebilirim. Fakat 
hiçbir sun'i ve taksiri olmıyan, cephede, geride 
birçok hizmeti sebk etmiş, orduya nâfi hide-
matı sebk etmiş her hangi bir zabiti oradan 
alıp buraya koyuncaya kadar geçecek iki ay, 
üç ay, dört ay bir zaman ki, bu kendi sun'i ve 
taksiri değildir, makamın kabahatidir - kaba
hati demiyeyim teşkilât dolayısiyledir - buna 
binaen bu zabit neden mağdur olsun? Ve nçr 
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. den maaile duçarı müşkülât olsun ? Zannetmen 
ki Meclisi Âlinin bu zâbitan hakkında bu 
yolda bir karar vermiş olsun? İstanbul da 
açıkta kalan birçok zâbitan vardır. Geçen
lerde burada bir kanun yatık. Mukadderat
larını bir kanunla tâyin ettik. Bunları şim
di Müeadelei Milîiyeye iştirak eden ası! zâbi
tan ile beraber düşünmek lâzım değildir. Asıl 
Millî Ordunun zâbitanından tamamen tefrik 
edilmiştir. Onları düşünmeye mahal yoktur. 

"Divanı harblere sevk edilen zâbitana açık 
maaşı verelim, fakat teşkilât do'ayısâyle açı
ğa çıkarılmış, yarın tavzif edilecek kıymetli 
zabıtana nasıl olur açık muamelesi yaparız ve 
onları sefil bırakırız? (Çok doğru sesleri) 
Sonra mevcut ikiliği arz ettim - affınıza ma#-
rureh söyliyeyim - bu vatan için pek mühlik 
ö^an bir vaziyettir. Cephe zabiti, geri zabiti; 

_ bendeniz bunu çok tehlikeli buluyorum, Ordu 
için. Bugün Müdafaai Milliye Vekâletinin bh-
kısmında, her hangi bir şubesinden inhilâl 
eden bir mevkie ordu zâbitanından bir zabit 
tâyin olunması lâzımgeldiği zaman ordu dâ
hilinden en faal, en cevval, en muktedir hangi 
zâbitandır d'ye istişare ederler. Neticede «fa
lan kıtanın, filân bölüğünde olan bir zabit 
bun?, elyaktır» diyorlar, oradan kaldırıyorlar, 
getiriyorlar, Müdafaai Milîiyeye koyuyorlar. 

• P>u zabıt geri hizmette.. Ne de geri hizmet! 
Terfideki geri hizmet, cephe maaşında geri 
hizmet, taltifte geri hizmet, muhassasatta geri 
hizmet, eenhe zâbitanma tahsisatı fevkalede 
olduğu halde bunlara geri hizmet maaşı ola
rak az maaş veriVyor. Bunların sı^n'i ve tak
siri nedir? Bunu anlı yamıyorum. Yani bunlar 
zeki olduğu, akran ve emsali arasında fevka
lâde bir mevkii olduğu için mi mağdur edili-
ycr? -Ko^ka^m bu ikili m vücuda getirir, ron-
ra -orduda ikilik meselesi çıkmasın rica ede
rim, fena bir tesir hâsıl eder, bunlar mühim 
mesaildendir. Beş on kuruş fazla verilecek 
diye ordu dâhiline fesat vermiyelim. Bunu 
daha iyi ve daha derin düşünelim. Çok rica 
ederim. (Çok doğru sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Crümüşane) — Efendiler! Evvelâ şunu arz 
edeyim ki : Muvazenei Maliye Encümeninde 
teshit edilen esaslar üzerinde anlaşarak buraya 
geldim. Şunu dâ ilâve edeyim : Bâzı arkadaş

lar buyurdular ki, orduda açık zabit olmaz. 
Açık zabit tanımayız. Efendiler! Şayanı arzu
dur ki, orduda açık hiç zabit olmasın, teşkilâtı 
askeriyemiz bütün zâbitanımızı istiabedebi-
lecek bir dereceye gelsin. Fakat harb kadro-
lariyle sulh kadrolarını nazarı dikkate alır
sak bunun maddeten imkânsızlığını derhal an
larız ve şunu da arz edeyim ki, her hongi se
beple olursa olsun Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerinin üç kısma tefrik ettikleri 
açıkların yekûnu kadroların belki yüzde el
lisine tekabül edecek bir miktara baliğ olur. 
Bunların içerisinde erkân, ümera, zâbitan, yani 

her rütbede birçok zevat vardır. Diğer ta
raftan açık zâbitan, kadroda bulunup vazi
fe ifa eden bir zabit derecesinde maaş ve 
tahsisat alırsa veyahut cüzi bir fark kalırsa 
dof"ra olmaz denildi. Efedndiler! Açıkta kal
makla iş başında bulunmanın ne farkı vardır? 
Nisbetsiz terfilerin, nrsbetsiz tâyinlerin vücu
duna sebebiyet veririz. Binaenaleyh takdir, 
yine Heyeti Celilenizindir; ister tam, ister nı
sıf verirsiniz. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim demin mâruzâtta bu
lunurken bir noktayı izah etmemiştim. İstan
bul'da ve miktarı epeyce bir yekûna baliğ olan 
zâbitan. tabiî bu kanunun dairei şümulü dâhi
linde değildir. Bu zâbitana - evvelki bir ka
nunla - nasıl maaı verileceği tesbit edilmiştir. 
O da nıs-'f maaş ve nısıf tahsisattır. Binaen
aleyh bu kanunun dâhiline girecek olanlar yi
ne İstanbul haricinde Anadolu'da bulunmuş 
olan zâbitandır. istanbul'daki zâbitan, Meclisi 
Âlinizin geçen gün kabul ettiği kanun muci
bince tekaüdolunacaklar, nisbeti askeriyeleri 
kat'olunacaktır. Bunlar çıktıktan sonra kadro 
dâhiline 'kim girerse onlar a7acak. Yani kadro 
dâhiline girm iyeni er Meclisi Âlinizin kabul et
tiği kanunun dördüncü »maddesi mucibince te-
kaüdolacaklard^r. Binaenaleyh kadro dâhiline 
girmiyenler tekaüdedileceklerdir. Eğer bu ka
nunun ikinci maddesi alâhalihi kalacak olursa, 
Anadolu'da Müeadelei Millîyeye iştirak etmiş 
zâbitana münhasır kalacaktır. Eğer ikinci mad
de - o maddenin müzakeresinde arz edeceğim 
veçhile- tadil olunursa, o vakit belki bun
dan sonra yapılacak olan teşkilât ve tensikat 
dolayısiyle -ki, o zamanlarda büyük teşkilât 
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ve tadilât yapılmaz - bir maddenin lağvı encü
menin karariyle ve Meclisi Âlinin karariyle 
olacaktır. Binaenaleyh bu madde hakkında 
arz ettiğim veçhile tadilât yapılsa dahi, ikine! 
maddede tadilât yapıldığına göre 1339 senesin
den sonra yapılacak olan şeylere taallûk ede
cektir. Yani umumi bir açık muamelesi ola
cak, İstanbul zâbitamna şâmil olmıyacaktır 
Esasen Açık Zâbitan Kanunu yoktur. İşte ben
deniz diyorum ki, vakti hazarda açık muame
lesi idareten olur. Onun için n^sıf maaş ve nı
sıf tahsisat verilir. Bir kadronun lağvına Ve
kâlet salâhiyettar olmıyacaktır ve 1340 sene-
nesinde Meclisi Aliye tesbit edip getirecek 
Meclisi Âli de kabul edecektir. Bir kadronun 
zabiti belki de az olur, onun için bendeniz ar? 
ettiğim veçhile bunun tadil ve kabulünü rica 
ediyorum. (Müzakere kâfidir sesleri) 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında Giresun Mebusu Tâhir Beyin takriri oku
nacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin müzakeresinin kifayetini teklif 

ederim. 
Giresun 
Tâhir-

REİS .-r- Efendim birinci maddenin müzako-
resini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Muza 
kere kâfi görülmüştür. 

ARİF B. (Eskişehir") — Bu bizim encümeni
mizden geçmemiştir. B!rçok tadil takrirleri dr 
vardır. Müsaade buyurursanız bunu encüme
ne alaljm, müzakeresini başka güne tehir ede
lim. 

REİS — Efendim Müdafâai Millîye Encü
meni kanunu talebediyor. Heyeti Celilenizr 
arz ediyorum. Diğer takrirlerle beraber encü
mene havalesini tensip buyurursanız havale 
edelim. Binaenaleyh evvelâ takrirleri okuyo
ruz: 

Riyaseti Celileye 
Kanun lâyihasının birinci maddesinin ber

veçhi âti tadilini teklif ederim : 
Madde 1. .-*- Cezaen olmayıp bâzı kıtaat ve 

teşkilât ve vazaifin lağvı dolayısiyle açıkta ka
lan »erkân ve ümera ve zâbitan ile memurin ve 
mensubîni askeriyeye tam maaş ve sülüsan tah-

Fn 

sisatı fevkalâde, idareten görülen lüzum üze
rine açığa çıkarılan erkân ve ümera ve zâbitan 
ve memurin ve mensubîni askeriyeye nısıf tah
sisatı fevkalâde ita olunur. 

Karesi 
Kâzım 

~~İ£BÎs"~Efendim Müdafâai Milliye Vekili
nin takriri üçüncü bir derece daha ihdas ediyor. 
Hulâsai meali; nısıf maaş ile sülüsan tahsisat 
arasındadır. Yani maddenin tadilini teklif edi
yorlar. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini tek». 

lif ederiz : 
Madde 1. r— Vazifesinde görülen tekâsülü 

hasebiyle divanı harblere verilen veya hakkında 
tekaüt muamelesi icra edilecek olan erkân, 
ümera ve zâbitan ve mensubîni askeriyeye mu
hakemelerinin veya muamelelerinin intacına ka
dar nısıf maaş ve nısıf tahsisat verilir. 

Lâzistan Zonguldak 
Ahmed Fuad Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Âtideki fıkranın birinci maddeye ilâvesini 

teklif eylerim. 
«Mazmmen açığa çıkarılıp da bilâhara beraet 

kazananların kat'edilmiş olan nısıf maaş ve nı-
uf tahsisatı fevkalâdeleri defaten tediye olu- ' 

.nur.» 
Eskişehir Mebusu 

Mehmed Arif 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin âtideki veçhile tadilini arz 

ve teklif eylerim : 
, Erzurum 

Rüşdü 

Madde 1. — Cezaen olmayıp idareten görü- .. 
len lüzum üzerine açığa çıkarılan erkân, ümera, 
-.âbitan, memurin ve mensubîni askeriyeye açık
ta kaldıkları müddetçe nısıf maaş ve nısıf tah
sisatı fevkalâde verilir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederim : 
Madde 1. — Cezaen olmayıp bâzı kıtaat ve 

teşkilât ve vazaifin lağvı dolayısiyle açıkta 
kalan erkân, ümera ve zâbitan, memurin ve 
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mensubîni askeriyeye açıkta kaldıkları müddet
çe tam maaş ve tam tahsisat ve idareten açığa 
çıkarılanlara tam maaş, sülüsan tahsisatı fev
kalâde verilir. 

Tekirdağ 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Erkân, ümera ve zâbitanm hini tekaütle

rinde harb seneleri zamaimi icra olunduğuna 
göre bâzı kıtaat ve teşkilât vazaifin lağvı do-
layısiyle açıkta kalacak erkân, ümera ve zâbi
tanm cepheler nizamı harbine dâhil ve seyyar 
ordu kıtaatına mensup erkân, ümera ve zâbitan-
dan farkları olmıyacağından bunlardan açıkta 
kalacak olanların da cephelerde bulunanlardan 
açıkta kalacaklar gibi tam maaş almalarını tek
lif ederim. Canik 

Cavid 
ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Efendim bi

rinci maddeye ait bendenizin de bir takririm 
vardır, okunmadı. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin dördüncü satırındaki (zâ-

bitan ile) fıkrasından sonra (memurin ve) fık
rasının ilâvesini ve beşinci satırdaki (nısıf maaş) 
fıkrasından sonra da (ve Tahsisatı Fevkalâde 
Kararnamesindeki nispetler dairesinde ve tam 
maaş esası dâhilinde tahsisatı fevkalâde verilir) 
fıkrasının kabulünü ve evvelki teklifimin ayrı 
ayrı reye vaz'ını teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

REŞAD B. (Saruhan) — Reis Beyefendi 
Mecliste ekseriyet kalmamıştır. Nisap yoktur, 
rica ederim tehir buyurunuz. 

REİS — Efendim! Ttkrirler dört kısma ayrı
lıyor. Bir kısmı tam maaaş ve tahsisat teklifi
dir. Bir kısmı da tam maaş ve nısıf tahsisat 
teklif ediyor, bir kısmı da maddedeki ibaratm 
tâdil ve ıslahının teklif ediyor. Diğer bir kısmı 
da hemen aynı mealde tashihatı teklif ediyor. 
Maliye Vekilinin de bir teklifi vardır, okuya
lım : 

Riyaseti Celileye 
«Açıktaki zâbitan kadrolara alınmadıkça 

terfi icra edilemez» fıkrasının ilâvesini teklif 
eylerim. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

ALI RIZA B. (İstanbul) — Bu bapta Mü-
dafaai Milliye Vekilinin mütalâasını almak is
ter. Mütalâalarını almadıkça reye konmaz. 

MAZHAR MÜFlD B. (Denizli) — Reis Bey 
müsaade buyurur musunuz? Usule dair bir şey 
sormak isterim. Demin Müdafaai Milliye Vekili 
ve şimdi de Maliye Vekili Beyefendi teklifte bu
lunuyorlar. Bunlar Vekâlet namına mıdır? Bu
nun emsali yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Bendeniz teklifimi Gümüşane 
Mebusu olarak verdim, imzam da böyledir, Vekâ
let namına değildir. 

REİS — Müsaade ederseniz evvelâ haddi 
âzamiyi teklif eden tam tahsisat takririni reyi 
âlinize vaz'edeyim. Kabul buyurulduğu surette 
encümene havale ederiz. (Ekseriyet yoktur, ses
leri) Efendim rica ederim Makamı Riyasete ait 
bir meseledir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Zâbita
nm hukuku mevzuubahistir; tehir edelim. 

REİS — Efendim! Tekirdağ Mebusu Cemil 
B3y ve Canik Mebusu Cavid Paşanın tam tahsi
sat verilmesi hakkındaki tekliflerini reye vaze
diyorum. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu efendim. Tam tahsisat me
selesi nazarı itibara alınınca bittabi derecei sa
niyede bulunan sülüs ve sülüsan tahsisat yolun
daki takrirleri de onlar mutazammm demektir; 
müsaade ederseniz onları da encümene havale 
edelim. 

AHMED FERİD B. (Kütahya) — Müsaade 
buyurun efendim izah edeyim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Reis Bey, Mecliste ekseriyet ol
madığını bir arkadaşımız söyledi, derhal yokla
ma yapılması lâzımgelirdi. Hakikaten ekseriyet 
yoktur, yoklama yapılması lâzımgelir, bu takrir 
gayet esaslı bir takrir olduğuna göre nazarı iti
bara alınması için ekseriyetin vücudu mutlaka 
şarttır. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Ekseriyetle açıl
mıştır, müzakere devam edebilir, hiçbir mahzuru 
yoktur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Evet, müzakere devam edebilir. 
Fakat karar alınamaz. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) —Reis 
Bey Makamı Riyaset tebliğ etmiştir, mesele geç-
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mîştir. Bu karardan dönemeyiz, başka bir karar 
veremeyiz, vazifenizi vaktiyle yapaydınız 

REÎS — Eğer Makamı Riyaset bir hata yap
mış ise hatasını itirafı kendisi için bir vecibe 
addeder. (Teşekkür ederiz, sesleri) Eğer haki
kat Nizamname hilâfında bir hareket vâki olmuş
sa nasıl Makamı Riyaset Heyeti Celileyi Nizam-

1. — Zaptı sabık hulâsası. 
2. — Evrakı varide. 
3. — Müzakere edilecek mevad : 
1. — Poota kanun lâyihesı 
2. — Terjkilâıtı haziriye dolayrsiyle açıkta ka

lacak olan e:»kân ve ümera ve zabıtan ve mensu-
bîni askeriyeye 1339 senesi nihayetine kadar tam 
tahsisat itası hrkkmda (2/173) numaralı teklife 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

3. — îza'ei Şekavet kamun lâyihası ve Dahi
liye ve Adliye encümenleri mazbataları. 

4. — tmar ve ÎJkân Vekâleti teşkili hakkın
da (2/2) ve (2/163) numaralı .tekliflerle îmar ve 
î «kân Müdiriyeti Umumiyesi teşkili hakkında 
(1/134) numaralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

5. — Mütareke bidayetinde vatanın emri mü
dafaası maksadiyle ika edilen ceraim hakkında 
kanun lâyihası. 

6: — Kambiyo kanun lâyihası. 
7. — 2 Teşrinisani tarihinin îdi Millî addi 

hakkındaki teklifler. 
8. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi 

habkmdrfri tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke-
re:rne Adlive Encümeni mazibatası. 

9. — Birinci Devrede mebus bulunan zâbita-
mn vazivetleri hakkındnki tezkerelere dair Mü
dafaa Milliye Encümeni mazbatası ve teklifi ka
nunîsi. 

10. — Evürafı mülhaka fazlalarından alınmak
ta olan malı maktuun ilgasına dair lâyiha ve 
Şer'iye Encümenleri mazbatası. 

name ahkâmına daveti bir vazife addediyorsa 
kendi hatasının da ona göre tashihini kendisine 
bir vazife addeder. (Sürekli alkışlar) Cumartesi 
günü saat birbuçukta içtima edilmek üzere Cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerât; saat : 6,5 

11. — Memurini saire misillû îdarei Hususi
ye nremur'lariyle mâzulîn ve mütekaidin evlâtla
rının mektep ücretleri hakkında bir karar ittiha
zına dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin 
takriri. 

12. — Takdirname ile usulü taltif hakkında-
«ki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye Encü
meninin üc kıta mazbatası. 

13. — IctTdâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası. 

14. — Etibbanın hizmeti mecburiyesi hrfıkm'-
daki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni mazbatası. 

15. — Konya ovası İskası -hrökındaki lâyiha 
ve teklifi kanunî ve Nafıa Encümeni mazbatası. 

16. — M'Pihkıımînm târik bedelâtı raa'kdiyesi-
n'n +ekiline dair lâyiha ve tekâlifi kanunîye Na
fıa Encümeni mazbatası. 

17. — Yirmidörde münıkasim saatin kabulü 
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin tak
riri. 

18. — Malmüdürlerinin Maliye Vekâletince 
tâvini hakkındaki lâyihai kanunîye ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası. 

19. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun tef
sirine dair tezkere ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. 

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

»> • « < » • • -

İçtimai âti ruznamesi 
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21;'— Memurini mülkiye tekaüt Kanununun 
•tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası. 

22..-— Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunu Eoaısi Encümeni mazbatası ve Urfa 
Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi kanunîsi. 

23. — Mâlûlûni guzzatm terfihi hakkındaki 
Kanunun tefsirine dair tezekereye Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. 

24. •— Kırtasiye muamelâtının tahfifi hafekm-
da Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri. 

25. — Devletin alâmeti mahsus&smı havi mes
kukât darbı hakkında icraî bir karar itasına dair 
.tezkere ve encümen mazbatası. 

26. — Mecliıii İdare âzalarının vergi kaydı 
hakkında teklifi kanunî ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 

27. — Rifcumü Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazftâftâsı. 

28. — ldarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
140 nei maddesinin tefsirine dadr tezkere ve en
cümen mazbatası. 

29. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü 
m&MeMnin tefsirine dâir tezkere ve encümen 
mazbatası. 

30. — BeVdiye Kanununun 19 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında tezkere ve encümen maz
batası. 

31. — iSülüsanı müddeti cez"dyelerini ikmal 
ed<m nHMcûımnin affına ve müebbeten küreğe ve 
kalebentliğe ve nefye mrıblmm bulunrnların ceza
larının onbes 'Pene kürek ve kalebentlik ve nefye 
tahviline dair kanun lâyihası ve Adliye Encüme
ni mazbatası. 

32. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkında 
tfkîifı knnnhî ve savanı müzakere olmadığına 
dâîr İftaİfa E ncümeni mazbatası. 

33. —Afları Hükümetçe talebedilen mütaad-
dit eşhas hakkında mevrut (2/121) numaralı tez
kerelere Adliye Encümeni mazbatası. 

34. —• Şûrayı Devletçe 16 Marttan sonra ve
rilen kararlar 'hakkındaki (4/30) numaralı Me
murin Muhakemat Encümeni Riyasetinin tezke-
reoi ve Dahiliye Encümeni maobatası. 

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

36. — Darülfünun Müderrisliği ile Mebuslu
ğun içtimai hakkında bir karar verilmesine dair 
Saruhan Mebusu Vâsıf Beyle refiklerinin (4/100) 
numaıralı takriri. 

37. — Ordulardaki fazla hayvanatın muhta-
cini zürraa sureti tevzii hakkında İstanbul Me
busu Ali Rıza Beyin (2/59) numaraılı teklifi ka-
nunÎ3'nin esanen temin edilmiş bulunduğu cihet
le yeniden kanunu maıhsus tanzimine mahal gö
rülemediğine ve ancak vesaiti nakliyeye ait maz
bataların da tekâlifi milliye mazbataları mrallû 
ırokît makamında kabulüne dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

38. ^ Diyarbakır - Muş ararı ve Erzurum -
Hmis - Muş âraıiı yollarının inşası ve tasviben 
Nafıa Vekâletine havalesi temenni vatına dair 
Siirt Mebusu Hûlki Efendi ve rüfekâsmın (4/97) 
numaralı takriri. 

39. — Mekâtibî askeriye taîebesi maasa^ına 
ve Ühtivfit zabit namzetlerine verilecek tahsisata 
dair (1/230) numaralı lâyihai kanuniye ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

40. — Dişçi ve Eczacı Mektebine ğirmcfr itsti-
yen talebe hakkında teshilât gösterilmesi hususu
nun taıvihon Maarif ve Sıhhiye Vekâletlerine tev
diine dair Arita^ya Mebusu Rasih Efendinin 
(4/98) numaralı takriri. 


