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ZAPTİ SABİK HULASASI 

EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usu

lü Muhakematı Cezaiye Kanunlarıyla Sulh 
ve tcra Kanunlarının bazı mevaddını muaddil 
kanunun 39 ncu maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası. (1/1105) 

2. — Bilumum Askeri malullerin Terfi
hine dair Kanunun bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihası. (1/1106) 

3. — Bozcaada ve İmroz adalarının ma
hallî idareleri hakkında kanun lâyihası. (1/1107) 

4. — Telgraf ve Telefon Kanununun 29 
ncu maddesinin tadili hakkında kanun lâyi
hası. (1/1108) 

5. — Köy Kanununun 87 nci maddesinin 
tadili ve 88 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası. (1/1109) 

6. — Müddeti muayyenei kanuniyesi zar
fında tesahup edilmemesinden dolayı ambar 
ve antrepolarda kalmış bulunan eşya ile ka-
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çak eşyadan füruhtuna imkân hâsıl olamayan
ların Türk Tayyare Cemiyetine terk ve ihda
sı hakkında kanun lâyihası. (1/1110) 

7. — Matbuat Kanununun 11 nci madde
sine ilâve edilen mevad hakkında kanun lâyi
hası. (1/1111) 

8. — Nafıa Vekâletinin 1926 senesi büt
çesiyle Demiryollar İnşaat ve işletme Mudi-
riyeti Umumiyesi bütçesine iki milyon lira 
tahsisatı muzamma itasına dair kanun lâyiha
sı. (1/1104) 

Teklifler 
1. — Canik Mebusu Talât Bey ve rüfeka-

sının, bilumum Askerî Malullerin Terfihine 
Mütedair Kanunun birinci maddesine bir fık
ra tezyili hakkında teklifi kanunisi. (2/637) 

Tezkereler 
1. — Askerî Ceza Kanununun ikiyüzüncü 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi, 

2. — Mütekait Tabip Kolağası i Mehmet 
Tevfik Efendinin tekaüt maaşının tarihi tah-
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sisi hakkında bir karar ittihaz edilmesine dair 
Başvekâletten mevrut Müdafaai Milliye Ve
kâleti tezkeresi, 212 

Mazbatalar 212 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey 

ve onbir refikinin banka muamelâtı ile iştigal 
ve sermayesinden lâakal üçyüzbin-lirasını tah
sil eden Türk Anonim Şirketlerine bahşolu-
nacak muafiyat hakkında 2/468 numaralı tek
lifi kanunisi ve reddine dair Ticaret Encüme
ni mazbatası, 212 

2. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Alman 
Rayh Hükümeti arasında münıakit Ticaret 
muahhedenamesinin tasdiki hakkında 1/1060 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Hari
ciye Encümenleri mazbataları, 212 

3. — Hakkı Telif Kanununun, mahsulâtı 
fikriyeden addedilen sinema filimleri hakkın
da sarahati lâzimeyi muhtevi bulunmayan 
ikinci maddesinin tefsirine mütedair 3/377 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve tayini mua
meleye mahal olmadığına dair Maarif Encü
meni mazbatası, 212:213 

4. — Talebe ve Mualliminin Askerlikten 
Tecilleri hakkındaki Kanunun birinci madde
sini muaddil 26 kânunisani 1340 tarihli kanu
nun ikinci maddesi ahkâmının tefsirine dair 
3/435 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müda
faai Milliye ve Maarif Encümenleri mazbata
ları, 213 

5. —1927 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası, 213 

6. — Devlet Demir YoMarı İstimlâk Ka
nununun inşa olunacak Limanlar hakkında da 

tatbikine dair 1/1033 numaralı kanun lâyiha
sı ve Nafıa, Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları, 

7. — Muvakkat Ticarî itilâf nameler akdi
ne dair 1/1072 numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye, Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları, 

8. — Büyük Millet Meclisi, Maliye ve 
Bahriye Vekâletleri ve İskân Müdiriyeti Umu-
miyesinin 1926 senesi bütçelerinde münakale 
icrasına dair idare heyetinin 2/636 numaralı 
teklifi kanunisi ile 1/1079, 1/1081, 1/10S4 nu
maralı kanun lâyihaları ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası, 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MBVAD 
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1. — Binaların numaralanması ve sokak
lara isim verilmesi hakkında 1/1077 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazba
tası, 213:214 

2. — Sabık Genç Valisi İsmail Hakkı Bey 
hakkındaki hükmün refine dair 3/880 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası, 214:2116 

3. — Müsakkafat Vergisine Mütedair Ka
nunun tefsiri hakkında İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinden mevrut 3/76 numaralı tezkere 
ve hükümete tevdiine dair Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası, 216:219 

4. — Gedikli Küçük Zabit membaaları 
hakkında 1/1088 numaralı kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası, 219:232 

5. — Mahalli memuriyetine gidecek zabı
tan ile vakti seferde davete icabet etmeyecek 
ihtiyat zabıtanı hakkında 1/978 numaralı ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası, 232:236 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Miizakerat; Saat : 14,15 

REİS : Saffet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarıbekir) Tafât Bey (Çankırı) 

3.EİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacaktır. 

KIRKBEŞİNCİ İÇTİMA 

21 Mart 1927 Pazartesi 

Birinci Celse 
İsmet Beyin Riyasetleriyle kuşat edilerek zabtı 

sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide hak
kında icap eden muamele ifa olundu. 

Sanayi ve Maadin Bankasının istikrazlarına Ma
liye Vekilinin kefalete mezuniyetine, birinci ve ikin
ci Büyük Millet Meclisinde aza bulunmuş ve bulu
nan mütekaidinin Memurin Kanununun 73 ncü mad
desi ahkâmının dairei şümulüne ithallerine ve Askeri 
Tıbbiye Mektebinden neşet eden efendilere yüzellişer 
lira itasına dair olan kanunlar ikinci defa tayini esa
mi ile reye konuldu. 

Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek vekâ
let müfettiş ve muavinlerinin yevmiye ve harcırahla
rı hakkında kanun lâyihasının birinci müzakeresi ic

ra ve mevcut ve münderis kabristanların belediyele
re terki hakkındaki teklifi kanunî vaki talep üzerine 
Sıhhiye ve Evkaf Encümenlerine tevdii olundu. 

Binaların numaralanması ve sokaklara isim veril
mesi hakkındaki kanun lâyihasının da birinci müza
keresi icra, bazı maddeleri kabul ve bazıları encü
mene iade olundu. 

Tütün İdarei İnhisariyesi, Kanununun beşinci 
maddesinin tefsiri hakkındaki mazbatalar dahi mü
zakere olunarak Dahiliye ve Kavanini Maliye Encü
menlerine verildi. 

Badehu, ikinci defa tayini esami ile reye konul
muş olan kanunların kabul edildiği tebliğ olunarak 
perşembe günü içtima edilmek üzere celse tatil olun
du. 

Ekseriyyet olmadığından içtima cumartesi günü
ne talik edilmiştir. 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri). Zabtı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Mu-

hakemati Cezaiye Kanunlarıyla Sulh ve İcra Kanun
larının bazı mevaddını muaddil kanunun 39 ncu madh 
desinin tadili hakkında kanun lâyihası. (1/1105) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Bilumum Askerî Malullerin Terfihine Dair 

Kanunun bazı maddelerinin tadili hakkında kanun 
lâyihası. (1/1106) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

3. — Bozcaada ve İmroz Adalarının mahalli ida
releri hakkında kanun lâyihası. (1/1107) 

REİS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ha-
vele olunmuştur. 

4. — Telgraf ve Telefon Kanununun 29 ncu mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası. (1/1108) 

REİS — Posta, Telgraf ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale ediyoruz. 

5. — Köy Kanununun 87 nci maddesinin tadili 
ve 88 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası. (1/1109) 

REİS — Dahiliye ve Hariciye Encümenlerine ha-
vele edilmiştir. 

6. — Müddeti muayyenei kanuniyesi zarfında te
sahup edilmemesinden dolayı ambar ve antrepolarda 
kalmış bulunan eşya ile kaçak eşyadan furuhtuna im
kân hâsıl olamayanların Türk Tayyare Cemiyetine 
terk ve ihdası hakkında kanun lâyihası. (1/1110) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 
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7. — Matbuat Kanununun 11 nci maddesine ilâ
ve edilen mevad hakkında kanun lâyihası. (1/1111) 

REİS — Adliye Encümenine havale olundu. 

8. — Nafıa Vekâletinin 1926 senesi bütçesiyle De-
miryollar, İnşaat ve İşletme Müdiriyeti Umumiyesi 
bütçesine iki milyon lira tahsisatı muzamma itasına 
dair kanun lâyihası. (1/1104) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine . havale 
edilmiştir. 

Tekiller 
/ . — Canik Mebusu Talât Bey ve rüfekasının, bi

lumum Askeri Malullerin Terfihine Mütedair Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra tezyili hakkında tek
lifi kanunisi. (2/637) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
/ . —' Askerî Ceza Kanununun ikiyüzüncü madde

sinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi, 
REİS — Müdafaai Milliye ve Adliye Encümen

lerine havale edilmiştir. 

2. — Mütekait Tabip, Kolağası Mehmet Tevfik 
Efendinin tekaüt maaşının tarihi tahsisi hakkında bir 
karar ittihaz edilmesine dair Başvekâletten mevrut 
Müdafaayı Milliye Vekâleti tezkeresi, 

REÎS — Müdafaayi Milliye ve Muvazenei Mali
ye Encümenlerine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve onbir 

refikinin, banka muamelâtı ile iştigal ve sermayesin
den lâakal üçyüzbin lirasını tahsil eden Türk Ano
nim Şirketlerine bahşolunacak muafiyât hakkında 
2/468 numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Tica
ret Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Banka muamelâtı ile iştigal ve sermayesinden lâa

kal üçyüzMn İrasını tahsil eden Türk Anonim Şir
ketlerine bahşolunacak muafiyet hakkınida Giresun 
Mebusu Tarık Bey ve rüfekasının teklifi kanunisi en-
cümenimizce müzakere ve tetkik olundu. 

Teklifi kanunide 8 Şubat 1332 tarihli Kanunla 
İtibari Millî Bankasına bahşedilen muafiyatitan, ban
ka muamelâtı l e iştigal ve sermayesinden lâakal üç 
yüz bin lirasını tahsil eden Türk Anonim Şirketleri
nin de istifade etmesi talep olunmaktadır. Halbuki 
îttilban Millî Bankasına bahşedilen muafiyat mezkûr 

bankanın aıtiyen Devlet Bankasına esas olması gayesi 
gözetilerek verilmiş bir imtiyaz mahiyetinde bulun
duğundan, banka muamelâtı ile iştigal edecek her 
hangi bir Anonim şirkete böyle imtiyazlı bir vaziyeti 
kanuniye bahşedilimesini encümenimiz muvafık gör
memiş ve teklifin reddine karar vermiştir. 

Heyeti Celileye arz edilmek üzere Riyaseti Celi
leye takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri namına 
Konya Karahisarışarki 

Kâzım Hüsnü ismail 
Kâtip Aza 

Sivas 
' Ömer Şevki 

Aza Aza 
Denizli tçel 

Haydar Rüşdü Emin 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler el kaldırsın, mazbata kabul edil
di. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Rayh Hükü
meti arasında münakit Ticaret Muahedenamesinin tas
diki hakkında 1/1060 numaralı kanun lâyihası ve Ti
caret ve Hariciye Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Ruznaımeye alıyoruz. 

3. — Hakkı Telif Kanununun, mahsulâtı fikriye-
den addedilen sinema filimleri hakkında sarahati lâzi-
meyi muhtevi bulunmayan ikinci maddesinin tefsirine 
mütedair 3/377 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve ta
yini muameleye mahal olmadığına dair Maarif Encü
meni mazbatası. 

REÎS — Mazbata okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Mahsulâtı fikriyeden addedilen sinema filimteri 

hakkında sarahati lâzümeyi muhtevi bulunmayan 
Hakkı Telif Kanununun ikinci maddesinin tefsiri 
hakkında £»lup Heyeti Umumiyeden encümenimize 
havale edilen Başvekâlet tezkeresi tetkik ve müzakere 
olundu, 

Hakkı Telif Kanunu encümeniımfede müzakere 
edilmekte iken hükümet tarafından geri alındığı ci-s 

hetle bu kanunun tekrar ne şekilde geleceği malum 
bulunmadığından mesele hakkında tayini muameleye 
lüzum görülmemiştir. Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur. 

Mazbata Muharriri Kâtip 
AfyonkaraMsan Urfa 

Ruşen Eşref Refet 
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Aza Aza 
Trabzon Kastamonu 

AbduUatt Veled 
Aza Aza 

Konya1 

Naim Hazım 
Aza 

İzmir 
Osmanzade Hamdv 

REİS — Mazbatayı kabul edenler lütfen el kal
dırışın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiş
tir. 

4. — Talebe ve Mualliminin Askerlikten Tecilleri 
Hakkındaki Kanunun birinci maddesini muaddel 
26 Kânunusani 1340 tarihli Kanunun ikinci maddesi 
ahkâmının tefsirine dair 3/435 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Müdafaai Milliye ve Maarif Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

5. — 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, ruznamenin birinci maddesin
deki lâyihanın ikinci müzakeresi için lâzım gelen 
müddet henüz ikmal edilmemiştir. Diğerine geçiyo-
nız, 

1. — Binaların numaralanması ve sokaklara isim 
verilmesi hakkında 1(1077 numaralı kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efenld'im, bu kanunun beşinci ve altıncı 
maddeleri encümene verilmişti, encümenden madde
ler gelmiştir, bunun müzakeresine başlıyoruz. 

Madde 5. — Binaların numaralanması ve sokak
lara isim verilmesi Dahiliye Vdkâletince yapılacak bir 
talimatname ile tespit olunur. Sokaklara isim yerine 
numara da konulabilir. 

Madde 6. — Binaların numaralanması masrafı be
lediyece hane sahiplerinden tahsil olunur. Belediyesi 
olmayan mahallerde bu masraf ihtiyar meclisleri ma
rifetiyle tahsil olunur. 

REtS — Efendim, beşinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Altıncı madde hakkında söz isteyen var mı? Al
tıncı madde hakkında Kayseri Mebusu Sabit Beyin 
bir takriri var, okunacak: 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Efendim, tabeditaıektedir, bir iki güne kadar tevzi 

edilecektir. Bayramdan sonra müzakeresine başlarız. 
6. — Devlet Demiryolları İstimlâk Kanununun 

inşa olunacak limanlar hakkında da tatbikine dair 
1/1033 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa, Dahiliye ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye ithal olundu. 

7. -r- Muvakkat ticarî itilâfnameler akdine dair 
1/1072 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, Kova
nını Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri ^maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

8. — Büyük Millet Meclisi ve Maliye, Bahriye 
Vekâletleri ve iskân Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi bütçelerinde münakale icrasına dair İdare He
yetinin 2/636 numaralı teklifi kanunisi ile 1/1076, 
1/1081, 1/1084 numaralı kanun lâyihaları ve Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 
Müzakere edilecek mevada geçiyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddeye berveçhlati fıkranın ilâvesini tek

lif ederim. 
Kayseri Mebusu 

Saibit 

Vermeyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu ah
kâmı tatbik olunun 

Bu takdirde belediye heyetleri ve ihtiyar meclliıs-
Ieri tahsilat komisyonları salâhiyetini haizdirler. (Ret 
sesleri) 

REİS — Takriri nazarı itibara alanlar lütfen el 
kaldırsın, nazarı itibara almayanlar el kaldırsın, na
zarı itibara alınmadı. 

Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun tarihi neşrinden muteber» 
dir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Lâyihanın iiklincü müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

2. — Sabık Genç Valisi İsmail Hakkı Bey hakkın
daki hükmün ref'ine dair 3/880 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Mazbata okunacaktır. 

Sabık Genç Valisi İsmail Hakkı Bey hakkındaki 
hükmün refiine dair 3/8«0! numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye Encümeni mazfbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bavekâlet 17 Şubat 1927 

Müsteşarlığı 
Adet: 6/691, Lef: 5 

Büyülk Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Vazifeli memuriyetlkıii suiistimal eylediğinden dola

yı Şark istiklâl Mahkemesince bir sene hapse ve me
muriyetten mahrumiyetine karar verilen Genç Valisi 
ismail Hakkı Beyin müddeti cezaiiydsiinii ikmal eyledi
ğinden hakkındaki hükmün refiyle mazharı affi âlî 
olmasına mütedair Dahiliye Vekâleti eel'ilesünden yazı
lan ve icra Vekilleri Heyetinin 13 Şubat 1926 tarihli 
içtimaında Meclisi Âliye arzı tensip olunan 7 Şubat 
1927 tarih ve 632 numaralı tezkerenin musaddak su
reti ile merbutu evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının Masına ve neticesinin iş'arına müsaa
de buyurulmaismı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Başvekâleti Celile Canibi Samisine 
2 Şubat 1927 tarihli ve 6/454 numaralı tezkerei 

devletleri arızai cevabiyesidir : 
iMahkû'm olduğu-cezanın cismanî kısmını çekmiş 

olduğumdan bahisle metayici kanuniyesMn affi istir
hamında bulunan Istaai Hakkı Bey, isyanın zuhu
rundan evvel Genç Vilâyetti Valisi idi. Mahkûmiyet 
'hükmü Şark istiklâl Malhkemösinlden sadir olmuştur. 
Mahkûmiyetinin sebebi isyanın zuhurundan evvel ha
ber aldığı halde vazifei asliyesinde tekâsül göstermek 
suretiyle harekâtı isyaniyenin vukuunu mingayrikâs-
(tin teshil ederek memuriyet vazifeslini suiistimal eyle-
mesidir. Mahkûmiyetin derecesi bir sene hapis ve fi-
mabaat devlet hidematında istihdam edilmemektir. 
Hapis cezasını Konya'da ikmal eylemiştir. istiklâl 
Mahkemesi Müddeiumumiliği mumaileyhin affa maz-
har kılınmasının Büyük Millet Meclisinin salâhiyetü 
dairesinde bulunduğu mütalâaasını tespit etmiştir. 
Hakikati halde dahi mialhkûmiyet kararında musar-

rah bulunduğu üzere mingayrikastin vaki olan hare
ketinin dismanî cezasını çekmiş bulunan mumaileyhin 
devlet hidematında istihdam edilmemesi kaydı mahkû
miyeti bulundukça herhangi müessese hizmete almak
tan içtinap dönektedir. Bütün müesseselerin gösterdi
ği bu içtinap mumaileyhi bulgun ailesinin maişetini te
darikten aciz bir hale getirmiştir. Bundan dolayı ken
disinin affa mazhariyetini vekâleti aclzi mufctazaıyı na-
safet ad ve telakki etmekte ise de; ifayı icabı ve mua
melemin Meclisi Âlinin nazarı atıfetine aırzı tensibi 
fahimanelerine arz olunur efendim. 

7 Şubat 1927 
Dahiliye Vekili 

MH Cemil 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Vazifei memuriyettii sutetimal eylediğinden dolayı 

Şark istiklâl Mahkemesince bir sene hapse ve müeb-
beten devlet hidematında kullanılmamasına karar ve
rilen Genç Valisi ismail Hakkı Bey hakkında hük
mün refine dair 3/880 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve müstenidi ileyhi Dahiliye Vekâleti teskeresi encü-
menimizce mütalaa ve tetkik olundu. 

Dahilîye Vekâleti tezkeresinde vakıaya tekaddüm 
eden hayatı memuriyetinin şailbedar olmadığından ve 
tecziyesini istilzam eden Şark istiklâl Mahkemesi ka
rarında dahi hareketi vakıasında kasıt bulunmadığı 
tasrih olunduğundan ve ihmal ve teralhiyi ifade eden 
fiilin bir sene hapis yatmak suretiyle cezayı cismanisd-
ni çektiğinden bahsetmekte ve kararı mezkûr hasebiy
le bütün müessesat ve devairi devlet kenldisine seddo-
lunan mumaileyhin elyevm pek büyük bir perişanı 
ve sefalet içinde demgüzâr olduğunu ve şayanı mer
hamet ve maidelet olduğunu ilâve eylemektedir. 

iEncümenıi'miizce bu hususta icra edilen tetkikaıt 
neticesin'de: Vakıanın temas ettiği eski Ceza Kanu
numuzun 102 ve Kanuniu Cezayı hazıramızın 420 nci 
maddelerinde ihmal terahinin netayici müessire tevlit 
ettiği ahvalde maznunun hapis ile ve muvakkat veya
hut müebbet hidematı devletten mahrumiyet cezalarıy
la tecziye edileceği muiharrer olduğu ve mahkeme 
kararının buna müstenit bulunduğu anlaşılmış ve di
ğer suretle affı müstelzim sebep görülememiş ve bi
naenaleyh keyfiyetin Heyeti Umumıiyeye arzına karar 
verilmiştir. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi Bey 
Hini imzada bulurtmaidı 

Mazbata Muharriri 
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Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdii 
Aza 

Karesi 
Osman Niyazi 

Aza( 
Konya 

Tevf ilk Fikret 

Aza 
Antalya 

Ahmet Sakli 
Azal 

Konya 
Refik Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Sarulhan 
Kemal 

REİS — Efendim, bu mazlbata hakkında dört tak
rir vardır, evvelâ İstanbul Mebusu Muhtar Beyle rü-
fekasının takririni dkultuyoruim : 

Şark İstiklâl Mahkemesince bir sene hapse mah
kûm olup ayrıca da hlidematt devlette bir daha kuİa-
nılmamasına karar verilen sabık Genç Valisi İsmail 
Hakkı Beyin hareketinde kasıt olmadığı ve fitilinim ih
mal ve teraihilden mütevellit bulunmasıyla bunun da 
cezasını bir sene hapis yatmak suretiyle temamiyle 
çektiği ve bugün ise, kararı mezkûrdan dolayı bütün 
devair ve müeSsesatı devlet kapılara kendisine kapan
mış olduğundan hali çok feci ve perişan bir vaziyet 
arz eden mumaileyhin şayanı af ve merhamet olduğu 
Hükümetten mevrut tezkere mündericatmdan anlaşıl
maktadır. Rasta maikrun olmayan ve badlisatı fevka
lade içinde vufcubulan kusurundan dolayı mumaileyhin 
ilelebet esbabı maişetten mahrumiyeti feci bir hal 
tenkil eylemekte olduğundan hakkındaki kararın af 
tarikiyle refini Heyetli Celilenin hissiyatı âliyei atıfet-
kârîsinden rica ederiz. 

İstanbul 
Ahmet Muhltar 

Kayseri 
Sabit 

Denizli 
Yusuf 

İstanbul 
İhsan 

Gelibolu 
Celal Nuri 
Diyarbekir 

Zülfü 
Ordu 
Halil 

Hakkâri 
Nazmı 
Çankırı 
Rufai 
Burdur 

Hüseyin Baki 

Bolu 
Doktor Emin Cemal 

Rize 
Esat 
ürfa 
Rafet 

Candfc 
Süleyman Necmıi 

Burdur 
Mustafa Şeref 

Ofdu 
İsmail 

İçel 
Mehmet Tevfik 

Sivas 
Rahmi 
Çankırı 

Yusuf Ziya 
Aydın 

Hasan Tahsin 

Şark'ikarahogar 
İsmail 

Dîyarbekir 
Feyzi 
Elâziz 

Süleyman 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet 

Şıtoğrul 
i Hali 
©ohj 
Şükrü 

Eİâziz 
Mustafa 
'Menteşe 
i Efcat 

AKÇORAOĞLU YÖSUF BEY (jlstanbul) — Ar
kadaşlar, eğer yanılmıyorsam bu validir ki ihmal ve 
terahisinden dolayı en muazzez bir Türk mualliminin 
kanı akmıştır. İsyanı ilk evvelâ haber veren o mual
limi öldürülürken aftan bahsolunamaz. Hatta bir cü
rüm addolunmuştur. Şimdli 'böyle bir kimsenin tekrar 
vali olmasına nasıl karar vereceğiz? Kaitiyyen olamaz. 
(Bravo sesleri) 

REİS — Efendim, diğer takrirler de okunacaktır: 
Riyaseti CeUeye 

Sabık Genç Valisi İsmail Hakkı Bey hakkında hiz
meti devldtlten ebediyen mahrumiyetine daiir olan hü
kümden affına dair Dahiliye Vekâîettinıin teklifinin 
reye vazını teklif eylerim 

Genç Mebusu 
Muhittin 

Riyaseti CeliiSeye | 
İsmail Hakkı Beyin naii af olmaisi hakkındaki Hü

kümetin teklif inin reye vazını teklif! eylerim. 
Trabzon Mebusu 

Süleyman Sırrı 
Riyaseti CeUeye 

İsmail Hakkı Beyin ihmal ve teseyyübü bilmuha-
keme tahakkuk etmiş ve hükmen cezasını görmüştür. 
Bu cürüm lalettayin aidi bir cürüm |değidir. Hadise
nin, meşum mahiyetini ve memîekettyı yarı seferberl-
ğine, pek çok para, mal ve can fedakârlığına kadar 
vasıl olduğunu ve geçmiş olan hatamâk günleri hatır
dan çıkarmamak lâzımdır. 

Affı, devlete ve memlekete karşı, velevkii ihmalen 
olsun, ihanetkâr cürüm ve harekeierii teşvik eder. Bi
naenaleyh encümen mazbatası mucibince af tetffiinin 
reddini arzeylerim, 

1 21 .3,1927 
\ Sinop 

Recep Zühtü 

REİS — Efendim, okunan enöümen mazbatası 
kaiti b'ir hüküm 'ifade etmiyor. Takrirlerden üç tanesi 
lehte, birisi aleyhtedir. ıBvvelâ lehde olan takrirleri 
reye arz edeceğim. 

— 215 — 



1 : 46 26 . 3 . 1927 C : 1 

AHMET REMZÎ BEY (Gazianltep) — Efendim, 
mahkemenin bir sene hükm'ühü mahpusiyetle geçirdi
ği ve artık memuriyetten mahrumiyet cezası verilme
yip affedilmesi.. Zannederim mazbatanın İfade etmek 
istediği budur. '( Hayır 'öyilebirşey yok, bilakis mazba
ta affı kabul etmiyor sesleri). O hailde mazbata affı 
kalbul etmiyorsa bendenizde sözümden vazgeçiyo
rum, 

ALI BEY '(Afyonkarabisar) — Efendim, ismail 
Hakkı Beyin hayatı sabıkası hakkında zannedersem 
iMeclİsi Âli kâıfi derecede malumattar olmadığı için 
af gibi bir tarika bazı arkadaşların taraftar onduk
larını ıhlssedlyorumv 

Efendiler, bu İsmail Hakkı Bey Burhaniye'de 
Kaymakam imiş. Suiistimalinden ve ayyaşlığımdan 
dolayı Harbi Umumide açığa çıkmıış ve uzun müddet 
açıkta kalmıştır. Mücadelei Milliye başladığı sırada 
da Ferit Paşa hükümeti tarafından Genç Valiliğine 
tayin edilmiştir, Istihlâsı müteakip herhangi bir yedi 
hafi onu oraya Vali tayin ettirmiştir. İsterseniz böyle 
ıbir adamın istihdamına cevaz verilsin. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bra
vo Ali Bey, 

(KILIÇ ALİ BEY ((Gaziantep) — Sonra sıra Çer
kez Etem'e gelecek. 

/YUSUF BEY <DahMi) — Reis Beyfendi, demin 
bendeniz bir takrir imiza e'tm'İ̂ tim, İmzamı geri alıyo-
rum; 

REİS — Efendim, Mite olan takrirleri reye arz 
edeceğim, nazarı .dikkate alınmadığı takdirde tabii-
dirki teklif reddölunmuştur. 

I(lstanlbül Mebusu Ahmet Muhtar Bey ve rüfeka-
sıraın takriri tekrar okundu.) 

AKGARAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Böyle herifler müebbeden kapalı kalmak 

REİS — Ahmet Muhtar Bey ve rüfekasının takri
rini reye arz ediyorum, kalbul edenler lütfen el kaldır
sın, kabul etemeyen'ler, lütfen el kallırsın, takrir red-
dolUnmuşıtur. 

KILIÇ ALI BEY (Gazianltep) — Yanan ve yıkı
lan yerier ne olacak? 

REİS — Şu halde mahkûmiyet bakidir. 
MUSA İKÂZIM ıBEY (Konya) — Adliye Encü

meni mazbatasının reye konulması lâzımdır. 
(RflBtS — Encümen mazbatasında kati bir hüküm 

varldır efendim, esbabı af yoktur 'diyor. 
(Atiliye Encümeni mazbatası tekrar okundu) 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reye arz 
ediyorum, Kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul et
meyenler lüitfen el kaldırsın, mazbata kabul edilmiş
tir. 

HİLMİ BEY (Kütahya) — Mazbata kabul edil
mese idi ne olacaktı? 

3. — Müsakkafat vergisine mütedair kanunun tef
siri hakkında icra vekilleri heyeti riyasetinden mevrut 
3/76 numaralı tezkere ve hükümete tevdiine dair ka-
vanini Maliye Encümeni mazbatası, 

REİS — Okunacaktır. 
Müsakkafat vergisine mütedair kanun tefsiri hak

kında icra vekilleri heyeti riyasetinden mevrut 3/76 
numaralı tezkere ve hükümete tevdiine dair kavanini 
maliye encümeni mazbata'sı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 18.3.1339 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 2 346 - 6/919 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celiles'ine 
Müsakkafat ve müsakkafat hükmünde bulunan 

arsaların varidatı gayri safiyeleri'yle kıymetlerinin 3 
ve 6 misline iblağı İle vergilerinin senei haliyeden iti
baren ona göre tahakkuk ve istif alsına dair 11 kânu-
nisani, 1339 tarihli kanunun ikinci maddesi mucibin
ce tahakkuk edecek vergi tahsilatınım ruhunun sülüsü 
belediyelere ve sülüsanı idareyi hususiyelere taihsis 
edilmiş olduğu ve Rüsumu Belediye Kanununun bi
rinci maddesinde ise, tanzifat ve tenviriye ile bi'ttevhit 
Dersaa'ddtte yüzdeyirirmibeş, ve taşralarda yüzde on 
olarak alınmakta olan resmin, devairi belediye hudu
du dahilindeki müsakkafata münhasır olup belediye 
teşkilâtı olmayan kuranın mu'saaikkafatı işbu resimden 
müstesna bulunduğu diğer kanun mucibince köy mes
kenlerinden alınan vergi tahsilatından belediyelere 
hisse tefrik edilmemesi lâzımgelmekte ısede, kanunun 
dördüncü maddesinde vergi tahsilatı ruhunun sülü
sü belediyelere ve «ülüsanı vilâyat idarei hususiye-
lerine verileceği alelıtlak zikrolunduğu ve bunda ku
radaki müsakkafattan vergi tahsilatı da dahil bulun
duğu cihetle maddei mezkûre ahkâmı [\Q maruzatı 
anifeye nazaran bundan belediyelere hisse tefriki şa
yanı teemmül görüldüğü, meselenin tefsire taalluk 
eylediği hakkındaki Maliye Vekâletinin 8 . 3 . 1339 
tarih ve Varidatı Umumiye Müdiriyeti 759*8/l588 
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numaralı tezkeresi İcra Vekilleri Heyetinin 15.3.1339 
tarihti içtimaında ledettezekkür berayi tefsir Meclisi 
Âliye arzı takarrür etmekle ifayı iktizasiyle neticesinin 
iş'arına .müsaade buyrulmasını istirham eylerim efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Kalvanini Maliye Encümenıi Mazbatası 
3 . 16 . 1927 

Müsakkafat ve müsakkafat hükmünde bulunan 
arsaların varidatı gayri safdyeleri ile kıymetlerinin 3 ve 
6 misle iblağıyla vergilerinin senei haliyeden İtibaren 
ona göre tahakkuk ve istifasına dair olan 11 Kânu-
nisani 1339 tarihi kanunun ilkindi maddesi muciıbin-
oe tahakkuk edecek vergi tahsilatımın ruhunun sü
lüsü belediyelere ve sülüsant idarei hususLyelere tah
sis edilmiş olduğu ve rüsumu beleldiye kanunun birin
ci maddesinde ise tanzifat ve tenviriye ile bittevhit 
Dersaadet'te yüzde yirmilbeş ve taşralarda yüzde on 
olarak alınmakda olan resmin deva'iri belediye hudu
du dahilindeki müsakkafata münhasır olup belediye 
teşkilâtı olmayan kuranın müsakkafatı işbu resimden 
müstesna bulunlduğu, diğer kanun mucibince , köy 
meskenlerinden alınan vergi tahsilatında belediyelere 
hisse tefrik edi'lmemesi lâzumigelmdk'te isede; kanunun 
4 üncü maddesinde vergi tahsilatı ruhunun sülüsü be
lediyelere sülüsanı vilâya't idarei hususiyelerine veri
leceği alelı'tlık zikroluriduğu Ve bunda kuradaki mü
sakkafattan vergi tahsilatı da dahil bulunduğu cihet
le maddei mezkûre ahkâmı ile iberveçhi bâlâ izahata 
nazaran bundan belediyelere hisse tefriki şayanı teem
mül görüldüğünden' meselenin tef siren halli lüzumuna 
mütedair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 18 . 1 . 1339 
tarihli ve 2346/6/919 numaralı tezkeresi bu kerre en-
cümenimizce tetkik olundu. 

1339 tarihinden sonra mevzubahis mevâddı kanu-
niyeide vaki olan tadilâta binaen artık meselenin mev
zu tefsir olamayacağına, ancak yeniden tefsir ve te
reddüde mahal görülürse ona göre beyanı keyfiyet 
ve mütalaa olunması zımmında evrakın Maliye Ve
kâletine iade olunmak üzere Başvekâlete tevdiine ka
rar verld'L 

Kavanini Maliye Mazbata 
Encümeni Reisi Muharriri 

Bayezit Ankara 
Şefik thsan 
Kâtip Aza 

D'iyarbekİT Kırklareli 
Cahit Şevket 

Aza Aza 
Ordu Kocaeli 

Hamidi 
Aza 

Kbnya 
Mustafa 

REİS — Söz isteyen varmı efendim? 
AHMET HAMDI 'BEY (iBozok) — Bendeniz bir-

şey anlayamadım, encümen izah etsin. 

ENCÜMEN NAMINA ŞEFİK BEY (Bayezit) — 
Efendim 11 Kânuni'sami 1339 tarihli Müsakkafat Ka
nununda hükümetçe görülen bazı tereddüt üzerine yi
ne o sene içinde Meclisi Âliden bir tefsir talep olu
nuyor. Bu evrak senelerce encümende kalmış ve ne
ticelenmemiş. Gerek belediye kanunu ve gerek İda
rei Umumiyei Vilâya't Kanunliaırı Meclîsi Âlinizin 
muhtelif celselerinde tadil ve yeniden tedvin olun
muş. Bugün mevkii meriyette oldukları için Maliye 
Vekilimin huzuriyle bu meselenin icra edilen miizake-
resiride Maliye Vekili aritılk dör't senp evvel sorulmuş 
olan bu tefsire, kanunun tadili dolayısıyla mahal kal
madığı mütalaasında bulundu. ıBinaenalleyh 'bizde Ma
liye Vekâletine tevdiine karar verdik. Yani o kanun 
tadilâta uğradığı ve matlup olan tereddüt zail olduğu 
için tefsire mahal yoktur, denildi. Mazbatamızı Mec
lisi ÂEnize bu suretle takdim ettik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim 
Müsakkafat Vergisi Kanunu 11 Kâjıun'i's'ani 1339 ta
rihli ve 259 numaralı kanunla tadil edilmiştir. Şekli 
tadil şudur: 

Müsakkafat ve müsakkafat hükmünde bulunan 
arsalarına varidatı gayri safiyeleri ile kıymetlerinim 
üç ve altı misline iblağıyla vergilerinim senei haliye
den itibaren »ona göre tahakkuk ve istifasına dair 
11 Kânunusani 1339 tarihli kaınunum ikinci maddesi 
mucibince tahakkuk edecek vergi ; tahsilatının ruhu
nun sülüsü belediyelere ve 'sülüsanjı idarei hususiye-
lere tahsis edilmiştir diye bu suretle tadil edilmiştir. 
Yani mutlak olarak müsakkafat ve müsakkafat gibi 
arsaların vergilerinin ruibunun sülüsü belediyeDere 
ayrılmııştır. Tabii bunun içinde Dairei Belediye Kanu
nu vardır. Meclisi Âlinin son yaiptığı kanunun adı (Be
lediye Vergi ve ıResimleri Kanunu) dır. Ve Rüsumu 
Belediye 'Kanununun birinci maddesinde tanzifat ve 
tenviriye ile «Bittevhit Dersaadeltte \% 25 ve taşımlar
da % 10 olarak alınmakta olan resmin devairi bele
diye hududu dahilindeki muisakkitîfata hasrolumur» 
diyor. Yani evvelki Rüsumu .Belediye Kanununda tan
zifat ile tenviratın birde müsakkafat vergisinin üçüne 
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mukabil, müsakkafat vergisinin İstanbul'da '% 25'ini 
taşralarda yüzde onunu alıyor. Bundan başka tanzi
fat için de ayrıca tanzifat ve tenvirat vergisi alınmı
yordu. Bu hükümdün tefsir talep ettiği kanununun 
tarihi. 11 Mart İ339'dur. Bizim Müsakkafat Kanu
nunun tarihi yine 1339 dur. Fakat ıKânunisariidedir. 
Hükümet dîyorki: Müsakkafat Kanununun şimdi 
okuduğum maddesine göre alınacak verginin ruhu
nun sülüsü belediyeleredir. Halbuki burada kasaba ve
ya köy diye ayrılmamıştır. Rüsumu Belediye Kanunu 
ise belediyenin hududu dahiline hasrediyor. Arada 
muhtacı tefsir bir nokta vardır, ne yolda tefsir edile
cektir diyor. Kavaninİ ıMaliye Encümeni, lil Kânunıi-
sani. 1339 tarihli kanunla mesele (halledilmiş, muhta
cı tefsir değildir 'diyor. Benderiizce hall'eidiıBmemıiştiır. 
Muhtacı fcefsirdür. Bakınız Müsakkafat Kanununu ta
dil eden kanunun tarihi lıl Kânunilsarii 1339 dur. Be
lediye Vergi ve Resimleri Kanununun tarihi 28 Şu
bat 1340^ , yani ibir sene sonradır. Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanununun birinci maddesi, müsakkafat 
vergisinin belediye hududu dahilinde tahsil olunan kıs
mının rulbu o belediyeye aittir dîyorki; Belediye Ver
gi Kanunu evvelki rüsumu belediye kanununu boz
muştur. Çünkü rüsumu belediye kanunu tanzifat ile 
tenviratı bir de müsakkafatı 'birleştirip İstanbul'da 
yüzdeyirmibeş alıyor, taşrada yüzde on alıyordu. Bu, 
Belediye Vergi ve ResÜmlerd 'Kanunundan daha evvel
dir. 

Çünki Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu ki 
Meclisi Âliden 1340 tarihinde çıkan bir kanundur -
47 inci maddesi şudur: İşbu kanuna muhalif olan bi
lumum alhkâm mülgadır. Muhalif ahkâm nedir? Mü
sakkafat Kanununda alınacak müsakkafatın rub'unun 
sülüsü deniyor. Halbuki son yaptığımız kanunla ruhu
dur, muhaliftir. Yine sonraki Belediye Vergi ve Re
simleri Kanununda tanzifat ve tenviratın ıbelediye re
sim hissesiyle birleşmiştir. Onu mülga addetmüş'tlr. 
Binaenaleyh 'Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu da 
bunu ilga etmiştir. Bugün alınacak yalnız belediye hu
dudu haricindeki musakkafalttan belediye hissesi ola
rak alınan müsakkafatın ruhudur. Yani köy müsak
kafatından belediye hissesi alınmayacaktır. Kavani
nİ Maliyenin yaptığı tefsirde doğru değildir, Rüsumu 

bele'diye Kanunu meseleyi halletimiiştir. . 

KAVANİNİ MALÎYE ENGÜİMBNt REİSİ ŞE
FİK BEY (Bayez'iıt) — Efendim, Süleyman Sırrı 
Beyefendinin buyurdukları, belki kanun tadilâta 
uğramasa idi varit olabilirdi. Bugün biz kanunu tef
sir etmiyoruz, 1339 senesinden sonra gerek müsak

kafat, gerek belediye, gerek idarei hususiyeler türlü 
türlü tadillere uğradılar. Bu tefsir değildir. Biz diyo-
ruzki yenj kavanin üzerine hükümetin bir tereddüdü 
varsa müracaat etsin. Halbuki elimize aldığımız ka
nun mucibince bir tefsir talep etailyorlar, matlup ha
sıl olmuştur. Tereddüdümüz kalmamıştır diyorlar. 
Bizde onun üzerine hükümete iade ettik. Gerek Sü
leyman Sırrı Beyin ve gerek hükümetin kaıvanini 
mevcude ve cedide üzerine bir tereddütleri varsa 
tadil teklifinde bulunsunlar, o zaman encümen lâzım-
gelen kararı Heyeti Celilenize arz eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozlok) — Efendim, 
tadil olunduğunu buyurduğunuz kanun hangi kanun
dur? 

ŞEFİK BEY (jBayazit) — Müsakkafat Kanunu ol
sun, Belediye Kanunu olsun muhtelif aksamda ta
dil olunmuştur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (ıBtozok) — Balkınız, 
ibareyi aynen okuyorum, kararınızın hülâsası : 1341 
tarihinden sonra meVzuubah'is mevaddı kanuniyede 
yani 11 Kânunisani, 1339 tarihli kanun ki orada mü
sakkafatın rubunun sülüsüdür, bunun içinde köy ver
gisi de vardır. Ondan sonuna yani 1339 tarihinden son
ra mevzubahis olan tadilâta binaen artık meselenin 
mevzuu tefsir olamayacağı.. O tadilâttan sonra ka
nun çıkmıştır. 'Rüsumu Belediye Kanunudur. Oradan 
aynen okuyorum: Müsakkafat vergisinin belediye hu
dudu dahilinde bulunan kısmının rulbu o belediyeye 
aittir. Sonra 47 nci maddesi: İşbu kanuna muhalif 
ahkâm mülgadır. Binaenaleyh Müsakkafat Kanu
nunun tadilinde mevzubalhsedilen rüsumu belediye 
yoktur. Bildiğimiz budur. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — (Buyurduğunuz kanun 
1340 tarihli değilmi efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Boztok) — Sizin 
'söylediğiniz 1339, .benlim okuduğum kanun 1340 tarih
lidir. Belediye Vergi Kanunu. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim, 1340 tarihli 
kanun mevzubahis oluyormu? Oluyorsa işte arz edi
yorum, teklif ediniz, onum üzerine mevzuu müzake
re olsun. iBiz 1339 senesünden evvele ait olan şeyden 
bahsediyoruz. Tefsiri talep eden hükümet tefsire lü
zum yoktur derse biz ne yapalım, hükümete iade ede
ceğiz binaenaleyh ayrıca zatıalinizde tefsir talebinde 
ve teklifinde bulunursunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY ptoeok) — Reis Bey, 
Kavaninii Maliye Encümenli diyeoeikti ki: Rüsumu Be
lediye Kanunu meseleyi halletmiştir, binaenaleyh tef
sire mahal yoktur. 
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iREİS — Mazbatayı kalbul edenler el kaldırsın, ka
bul etmeyenler el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Ruznaımenin diğer maddesine geçiyoruz : 
4. — Gedikli küçük zabit membadan hakkında 

1/1088 numaralı kanun lâyihası ve Müdafaayı Milliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
Gedikli 'Küçük Zalbit Memlbaaları Hakkında 

1 /1088 numaralı Kanun Lâyihası ve Müdafaayi Mil
liye Encümeni Maızıbaitası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 8 Mart 1927 

Müsteşarlığı 
Adet : 6/947 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Gedikli küçük zalbit memfoaları hakkında Müda

faai Milliye Vekâleti Celilesinee tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 5 Mart 1927 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâ-
yihasıyia eslbalbı mudiibe mazibataisının musaddak su
reti lefifen takdim olunmuştur. 

M'ütk'teza'sının ifasına ve neticesinin jş'arına müsaa
de fouyuruîmasını rica eylerim efenıdlim. 

Başvekil 
îsmiet 

Esbabı Mucibe 
Talim ve terbiye ve inzibat noktai nazarından Or

dunun pek ziyade muhtaç bulunduğu küçük zabitliğe 
memba temini maksadıyla işbu lâyihayı kanuniye tan
zim kılınmıştır efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Adet : 30 
17.3.1927 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Müdafaai Milliye Vekâletinin teklif ettiği gedikli 
iküçülk ziaMltoaın memlbaıalaırı halklkurudalki kamum 'lâyihası
nı, Recep Beyin huzuruyla müzakere ve aynen ka'bul 
ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Ekrem 

Kâtip Aza 
Musa Kâzım 

Aza Aza 
İbrahim Rasim 

Aza 
Kılıç Ali 

Hükümetin Teklifi 
Gedlikli Küçük Zalblit Memlbaaflalrııııaj Dair Karamı 
1. — Aısteti liseler, Haribtiyıe, Askeri Tıibhilye <ve 

Baytariye mekteplerine, gedikli küçük zabit ihzari 
mektepleri de gedlikli küçülk, zalbiıtliiğe esas memihaı 
teşlkil ederler. 

2. — Birinci maddede yazılı mektepler talebesin
den arzularıyla çıkmak isteyenler ancak meccanen 
okudukları müddete ait bilumum masarifi tediye ede-
ırek çıkabilirler. 

3. — Birinci maddede yazılı mektepler talebesin
den arzusuyla olmayıp herhangi bir sebeple çıkarılan
lardan çürüklerle (daimî muvakket) onbeş yaşından 
küçükler velilerine, yok ise şehir yatı mekteplerine tes
lim olunurlar. 

4. — Daha büyük yaştakiler, meccanen okudukla
rı müddete ait bilumum masrafları ödemeye ve öde
yemedikleri takdirde aşağıda yazılı fıkralar veçhile 
hizmet etmeye mecburdurlar. 

A) Harbiye, Askerî Tılbbiye ve Askerî Baytar 
Mektebinden çıkarılanlar sınıfları kıtaat ve müesse-
satına verilerek gedikli küçük zabitlikle muvazzaf hiz
metleri dahil olmak üzere altı sene müddetle hizmet 
ederler. 

©) Askerî liselerin son üç sınıfından çıkarılanlar
la mezkûr liselerin 6, 7, 8 nci sınıflarından çıkarılan
lardan onsekiz yaşını ikmal etmiş olanlar kıtaata veri
lerek kararnamesine tevfikan gedikli küçük zabit olur
lar ve kıtaya duhullerinden itibaren muvazzaflık hiz
meti dahil olmak üzere altı sene müddetle hizmet 
ederler. 

Onsekiz yaşından küçük olanlar yaşıtlarıyla bir
likte ve gedikli küçük zabit yetiştirilmek üzere aske
re alınmak şartiyle velilerine teslim edilirler ve kıtaya 
duhullerinden itibaren muvazzaf hizmetleri dahil ol
mak üzere dört buçuk sene hizmet ederler. 

Bunlardan velilerine teslim edildikleri günden kıta
ya duhulleri gününe kadar mektep masrafını tediye 
edenler hakkında hemcinsleri efradı saire misillu mu
amele olunur. 

C) Gedikli küçük zabit ihzarî mektebinden çıka
rılanlardan sinleri onsekizden dûn bulunanlar esnana 
duhullerinde ve onsekiz yaşını ikmal etmiş olanlar çı
karılmalarını müteakip kıtaata verilirler ve duhulle
rinden itibaren muvazzaflık hizmetlerinden fazla ih
zari mektebinde bulundukları her seneye mukabil altı 
ay hesabı ile hizmet ederler. 

5. — Gedikli küçük zabit ihzarî mekteplerine du
hul şeraiti aşağıda yazılıdır. 
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A) Vücudunun teşekkülâü ve sıhhati orduda ve 
her iklimde, faal hizmete müsait bulunmak (Emri ku
mandaya sekte verecek derecede lisanında rekâketi 
olanlar alınmazlar) 

B) Ahlâk ve seciye sahihi olmak ve ailesi sui 
' hal ve sui şöhret sahibi olmamak. 

C) Gedikli küçük zabit olduktan sonra altı sene 
'hizmet etmeyi bizzat kendi veya velisi tarafından 
kabul ve taahhüt olunmak. 

E) IBirinci sınıfa girecekler için asgarî onheş, 
ikinci sınıf için asgarî onaltı ve üçüncü sınıf için as
gari onyedi yaşlarını bitirmiş bulunmak. 

6. — Gedikli küçük zaMt ihzarî mektebi derece-
. sindeki, tahsili hariçte ikmal etmiş olanlardan asgarî 

onsekiz yaşını bitirmiş bulunanlar şeraiti saireyi de 
haiz oldukları halde gedikli küçük zabit yetiştiril
mek üzere doğruca kıtaya gönüllü olarak kalbul edi
lirler. Bunlar kıtaya duhulden itibaren muvazzaflık 
hizmeti dahil olmak üzere dörtbuçuk sene hizmeti 
taahhüt ederler. 

7. — Kıta ve müesseselerde müstahdem bulunan 
efrattan gedikli küçük zabitliğe talip olanlar lâzım 
gelen şeraiti haiz oldukları takdirde ve muvazzaf hiz
metlerinden fazla üç sene hizmeti taahhüt etmek şar-
tiyle gedikli küçük zabitliğe kabul edilirler. 

(Muvazzaf hizmetini bitirerek terhis edilmiş olan
lardan sinleri yirmibeşii tecavüz etmemiş olanlar ip
tidaî tahsili görmüş olmak ve lâzım gelen şeraitini 
haiz bulunmak ve üç sene hizmeti taahhüt etmek şar-
tiyle gedikli küçük zabitliğe ka'bul edilirler. 

8. — İşhu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Buna muhalif kavanin ve nizamat ahkâmı mülgadır. 

9. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Müdafaai Mil
liye . Vekâleti memurdur. 5 Mart 1927 

Adliye Vekili 
imzada bulunamadı. 

Bahriye Vekili 
İmzada bulunamadı. 

Hariciye Vekili 
İmzada bulunamadı. 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Mustafa Rahmi Doktor Refik 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
'Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
!Behiç 

1 Maddelere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın, 
kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Gedikli Küçük Zabit Membalarına Dair Kanun 

Madde 1. — Askerî liseler, Harbiye, Askerî Tıb
biye ve Baytariye mekteplerine, küçük zabit ihzarî 
mektepleri de gedikli küçük zabitliğe esas memba teş
kil ederler. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Baytariye mek
tepleri diye bir isim olmayacaktır zannediyorum. 
Baytar mektepleri demek kâfidir. Sonra memba, zan
nediyorum ki esas kelimesini de ifade eder. Onun için 
esas kelimesinin hazfini, baytariye kelimesinin de bay
tar olarak tadilini teklif ediyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, haytar, baytariye hakkında 
sözüm yoktur, bu bir lisan meselesidir, Meclisi Âli 
nasıl kabul ederse öyle olur. 

Esas meselesine gelince : Esasın bir sebehi var
dır. Malumu âliniz Harbiye Mektebi mutlaka as
kerî liseden şahadetname almak suretiyle talebe al
maz. Başka liselerimizden çıkan bir efendi de zabit
liğe talip olursa o da alınır. Buradaki esas tabiri 
askerî mektepler arasındaki teselsülü zikretmek için 
konulmuştur. Esas tabirini koymaktan maksat bu
dur, yani başka membadan alınmak imkânı vardır 
demektir. 

REİS — Hakkı Tarık Bey, kelime tashihi hak
kında takrir veriyor musunuz? Zaten Baytariye Mek
tebi değildir zannederim. Tashihine müsaade buyu-
rulur mu? 

KADRİ AHMET BEY ^Siverek) — Efendim, 
bunların aslı umuru harbiye, umuru bayteriyedir. 
Binaenaleyh tıbbiye nasıl kullanılıyorsa bu da o şe
kilde kullanılabilir. 

REİS — Bendeniz daima lisanı resmide baytar 
mektebi diye kullanılır zannediyorum. Takrir yok
tur, maddeyi aynen reye vazedeceğim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bir takrir 
takdim ediyorum efendim. 

Riyaseti Celileye 
Askerî Baytar Mektebi resmi unvandır. Madde

deki baytariye tahirinin baytar olarak tashihini teklif 
ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı mütalaaya almayanlar el kaldır
sın... Nazarı mütalaaya alınmamıştır. 
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Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı mektepler 
talebesinden arzulariyle çıkmak isteyenler ancak mec-
canen okudukları müddete ait bilumum masarifi te
diye ederek çıkabilirler. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, mec-
canen okudukları müddete ait bilumum masarifi te
diye ederek çıkabilirler denmiştir. Ne demektir? Bu
nun için de talim ve tedris masrafı gibi tali masarif 
de dahil midir? Zannediyorum ki mümasil vaziyet
lerde yalnız iaşe ve ibate masarifi nazarı dikkate alı
nır ve onlar istiyfa olunur. Halbuki maddedeki tabir 
mutlak kalacak olursa zannediyorumki ileride maliye 
hesap yaparken, tali derecede olan masarifi de da
hili hesap eder. Onun için bunlar tasrih edilerek zap
ta geçerse muvafık olur. 

MÜDAPAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, hangi masraflar olduğunu lis
tesiyle bendeniz de bilmiyorum, şu anda ona vakıf 
değilim. Fakat alelumum mekteplerden çıkanlardan 
alınan masarif ne ise bu kelimenin de medlulü odur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci maddede yazılı mektepler ta
lebesinden arzusiyle olmayıp, herhangi bir sebeple çı
karılanlardan çürüklerle (daimî muvakkat) onbeş ya
şından küçükler velilerine, yok ise şehir yatı mektep
lerine teslim olunur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendim, 
madde muhtacı tavzihtir zannederim. Bunun tavzihi 
için bir tadilname takdim ediyorum, kabulünü istir
ham ederim. (İzah ediniz sesleri) tca'bederse izah 
ederiz, 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, mad
denin bir noktası hakkında Maarif Vekâletinin fik
ri alınca muvafık olur kanaatindeyim. Arzusiyle 
olmayıpta herhangi bir sebeple çıkarılanlardan çü
rüklerle, onbeş yaşından küçükler velilerine, yoksa 
şehir yatı mekteplerine teslim olunurlar. Bu, şehir 
yatı mekteplerini iki noktai nazardan alâkadar eder. 
Evvelâ çıkarılan talebe ne kemmiyette olursa olsun 
şehir yatı mekteplerine verilecek ve oraya kabul olu
nacaktır. Kemmiyet meselesi haizi ehemmiyettir. Son
ra keyfiyet meselesi kemmiyet meselesinden daha mü
himdir. Herhangi bir sebeple çıkarılan ihtimalki bu
radan, bu askerî mekteplerden ve askerî liselerden, I 

harbiyeden, tıbbiye ve baytar mekteplerinden ve kü
çük zabit mektebinden ahlâka mugayir bazı sebep
lerden dolayı çıkarılan talebe olabilir. Bunların hep
sini de şehir yatı mekteplerine kabul 'mecburiyetini 
koymak zannediyorumki muvafık değildir. Onun için 
maddenin tadili, bilhassa Maarif Vekâletinin noktai 
nazarının buraya duhulü lâzımdır, kanaatindeyim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, şu noktayı arz edeyimki, na
zarı müzakerenize arz edilmiş olan vesikanın mahi
yeti lâyihai kanuniyedir ve Meclisi Âli bilirki lâyi-
hai kanun iyeler Heyeti Vekileden buraya gelir ve yi
ne Meclisi Âli bilirki lâyihai kanuniyelerde bütün-
vekillerin imzası vardır. Binaenaleyh Maarif Veki
linin bu baptaki mütalaasını almak hususundaki Hak
kı Tarık Beyin fikirleri varit değildir, zaten Maarif 
Vekilinin mütalaası vardır, çünkü lâyihayı Maarif Ve
kili. de imza etmiştir. Ayrıca buna ilâveten muhterem 
arkadaşlarımızdan Urfa Mebusu Refet Bey maarif 
işlerinde ihtisası ve vukufu noktasından alâkadar ol
muştur. Bu nokta üzerinde Doktor Mustafa Bey ar
kadaşımızla müştereken bir tadilname vermişlerdir. 
Çıkanların hepsinin mektebe alınıp alınmaması me
selesine ait olan bu tadilnameyi bendeniz de gör
düm. O tadilname kabul edilirse mesele halledilmiş 
olur. Tadilname okunsun ondan sonra maruzatta-
bulunacağım efendim. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin şekli atide tadilini arz ve tek

lif eyleriz : 

Birinci maddede yazılı mektepler talebesinden ar
zusuyla olmayıp, herhangi bir suretle çıkarılanlardan 
onbeş yaşını ikmal etmeyenler velilerine, yok ise leylî 
meccanî mekteplere teslim olunurlar. 

Çorum Urfa 
Mustafa Refet 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) -i- Efendim, iki 
arkadaşımızın verdiği tadil teklifinde | yalnız (çürük
ler) tabiri çıkarılmıştır. Sonra (sin) \ kaydına ilişil-
miştir. Sin kaydına on'beş yaşını ikmal etmek veyahut 
ö yaştan küçük olmak meselesi arasında bir tebdil 
yapılmıştır. Bendeniz o noktayı serdetmedim. Her
hangi bir sebeple çıkarılanlar üzerindeki ıtlak üzeri
ne nazarı dikkati celp ettim. Herhangi bir sebeple çı
karılan demek faraza bir ahlâksızlıkla çıkartılan bir 
efendinin bu mekteplere kabulü mecburiyeti vazolu-
nuyor demektir. Bendeniz buna itiraz| ediyorum. 

REFET BEY (Urfa) — Alınamaz.' 
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HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Maddenin 
ıtlakı bu neticeyi tevlit eder, onun için tadil edilme
lidir. Şu gibi sebeple çıkarılanlar denmelidir. Zabit 
olacak kabiliyette olanlar çıkarılıp başka mektebe ve
rilebilir. Fakat bir başka vazifede kullanılmak için 
tahsile devam edebilir. Onun için o mektepten çıka
rılıp, başka mektebe alınabilir. Zannediyorum ki Ma
arif Vekâletine böyle bir mecburiyet tahmil etmiş 
oluyoruz. Oradan çıkan efendiler kanuna istinat ede
rek Maarif Vekâletine gelirler ve derlerki, işte mad-
dei kanuniye; bu hakkı bize vermiştir. Binaenaleyh 
bizi bu mektebe kabul edeceksiniz derler. Bu ka
nunun sarahati karşısında Vekâlet hiçbir itiraz ser-
dedemez. Nihayet bir gün gelir, yine bir itiraz ve tef
sir lüzumu kendisini gösterir. Binaenaleyh ilerde ya
pılacak şeyin şimdiden yapılması muvafık olur. Ma
arif Encümenine gitsin. (Doğru sesleri) Maarif En
cümenine gitmesi çok doğru olur. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Bir takrir 
vereceğim. (Maddenin Encümene gitmesi muvafık 
olur sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Bu maddenin Maarif Encümenine havalesini tek

lif eylerim. 

Çankırı 
Talât 

REÎS — Takriri reye arz ediyorum. Nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate al
mayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Riyaseti Celileye 
«...Teslim olunurlar» fıkrasından sonra şu ibare

nin ilâvesini teklif ediyorum : (Bu talebenin mek
teplere kabulü, Maarif Vekâletinin vazettiği ahkâm 
ile meşrut ve mukayyettir.) 

Giresun 
Hakkı Tarık 

(Ret sesleri) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Tarık OBey biraderimiz, mutabık kaldı
ğımızı zannettiğim maksadı bu takrir ile ifade bu-
yurmamışlardır. Biz bir kanun kalbul ediyoruz. O 
madde içerisinde filan iş, filan iş şu vaziyete gelirse 
o zaman şu vekâletin şu usulüne tabidir diyorlar. Ben
deniz buna taraftar değilim. Binaenaleyh burada sa
rahaten ifade buyurdukları gibi, bu mekteplerden çı
karılanların içinde ahlâksızlıktan çıkanlar, Maarif 
mekteplerinde olduğu veçhile bunlar da mektebe ka
bul olunacak, onlar da ahlâksızlıkların gördükleri ce
zaya, şeraite tabi olacaktır. İfade edilecek nokta bu
dur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ben
deniz takriri yazarken diğer bir sebep hatıra geldiği 
için böyle mutlak bir ibare tercih ettim. Mekteplere 
kabul yalnız ahlâkî mesail ile alâkadar bir iş değil
dir. Maarif Vekâleti filan mektebe filan yaştaki ta
lebeyi kabul etmeyebilir. Binaenaleyh şu yaşta as
kerî mektepten bir sebeple çıkartılmış olan bir tale
beyi Maarif Vekâletinin mutlaka meccanî olarak aç
tığı şu mekteplere koymak, Maarif Vekâletinin koy
duğu bazı kuyut ve şeraiti esasından bozmak demek
tir. Faraza Maarif Vekâleti diyebilirki, filan yerde 
şu mektep vardır. Şu mektebe ancak onbeş yaşın
daki talebe kabul edilebilir veyahut ahvali sıhhiyesi 
şu veya bu vaziyette olabilir, şu vaziyette olanları 
alabilirim, şu vaziyette olanları alamam diyebilir. Bu 
kabil esbap varidi hatır olabildiği içindirki bende
niz mutlak bir ibare teklif ettim. Esas itibariyle bu 
ibarenin kabulünde hiçbir mahzur yoktur. Yani ile
ride koyacağı şeraiti nazarı itibare aldırmak istemi
yorum. Burada şimdiki halde kanun içine koymak 
istemiyorum. Kalbul olunurlar denilmiştir. Olunurlar 
denildiği için Müdafaai Milliye Vekâletinin vazi
fesi eğer velileri yoksa alıp şu mektebe teslim et
mekten ibarettir. Mektep, eğer o şeraiti haiz ise, ev
saf ve şeraiti cami ise ya kabul eder yahut etmez. 

MÜDAFAAI MIİLLTYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, Hakkı Tarık Bey arkadaşımı
zın üzerinde tevakkuf etmiş olduğu şey ahlâksızlık 
yüzünden çıkacak olan efendilerin mekteplere kabul 
edilip edilmemelerine aittir. Biz bunu şöyle düşün
dük. Maarif mekteplerinde herhangi bir ahlâksızlık
tan dolayı idamesi kabil olmayacak olanlar ne mua
meleye tabi olurlarsa çıkanlar da girecekleri mektep
lerin ahkâmına tabi olarak zaten oraya kabul olun
mazlar. Bu tabiî olduğu için burada zikredilmemiştir. 
Ahlâktan gayrı esbaptan çıkanlar şehir yatı mektep
lerine, şehir yatı mektepleri olmazsa liselere denmiş
tir, bu kabul olunabilir. Bunun için müzakere esna
sında, bu maddenin, mefhumunda zaten mündemiç 
olduğu kâfi görülerek madde kabul buyurulursa pek 
âlâ, yahut Hakkı Tarık Bey biraderimiz şimdi arz 
ettiğim müeddayı verirler. Meselâ : Bunların içeri
sinden ahlâksızlıkları dolayısiyle çıkarılanlar esasen 
gidecekleri mektepteki ahlâksızlıkların tabi olduğu şe
raite tabi olacaklardır. Böyle bir fıkra ilâvesine lü
zum görerek bir tadilname verirlerse ona biz de mu
vafakat ederiz. . 
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İşte o kabul evsafını tayin eden ahkâm, talimatna
me ne ise o burada merî olacaktır. Onu bu suretle 
berveçhipeşin, mutlak surette kabul olunmuş farz et
tim. Fakat Maarif Vekâletinin kanunlariyle kayıt-
lariyle alınırlar, muayyen, mukayyet olan şeraite ta
bidir. Meclisi Âlinin temayülü ve Recep Beyefendinin 
herhalde fikirleri birdir zannederim. Eğer bu mak
sadı temin etmiyorsa herhalde şayanı müzakeredir, 
encümene havale olunsun ve encümende istiyor zan
nediyorum. 

REFET BEY (Urfa) — Efendim, mesele izam 
edildiği derecede değildir. Bir defa mekteplere de
vam ettiği müddet zarfında hastalıkla malul olanları 
zaten almazlar. Meselâ veremli bir çocuk ister iste
mez alınmaz. Binaenaleyh bu gibi hastalıklarla malul 
oldukları halde mektepten çıkarılmış olanlar leylî 
mekteplere alınır demek değildir. Ahlâkî vaziyet de 
yine bunun haricindedir. Fakat şimdi bir mektepte 
okuyan bir çocuğun (Askerî mektebinde) ahvali sıh
hiyesi, bunun asker olamayacağı derecede bozulmuş 
olabilir. Bu gibi çocuklar bittabi velileri varsa veli
lerine verilir. Yoksa, yetim, kimsesiz iseler tabiî bun
lar sokağa atılamaz. Onun için, derecei tahsiline gö
re ya şehir yatı mektebine, eğer onbeş yaşından faz
la ve ilk tahsilini ikmal etmiş ise liseye gider. Bunu 
şehir yatı mektebine göndermek onun hayatını çü
rütmektir. Bu da doğru değildir. Olabilirki. liseye gi
rer, olâbilirki istidadı hasebiyle ziraat mektebine gi
rer, olabilirki mülkî mekteplerden birisine gider. Mak
sat budur, tadil teklifi doğrudur, binaenaleyh kabulü
nü rica ederim, 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, müzakerenin aldığı cereyan 
bendenizi bu bapta biraz daha izahat vermeye mec
bur etti. Malumu âliniz mevzubahis olan askerî mek
teplerdir. Askerî mektebin ikmali tahsili için sıhhat, 
ahlâk, okuma şeraiti vardır. Tabiî sivil mektepleri
mizde de aynı şeraite müşabih şerait vardır. Fakat 
arkadaşlar, bir şey düşünmek lâzım gelirki Müdafaai 
Milliye Vekâleti, Maarif Vekâleti gibi mekteplerden 
çıkacakların nerelere yerleştirilmesi lâzım geldiğini 
uzun teferruatiyle düşünecek bir vekâlet değildir. As
kerî mektepler bize zabit ve küçük zabit yetiştir
mek maksadiyle tesis edilmiş bir takım müessesatı 
mahsusa ve hususiyedir. Bunların içerisinde mek
tebin evsafını iktisap edemeyerek tahsil ortasında 
dışarıya çıkan vatan çocukları için ne lakayt kalabi
liriz ve ne de lâzım geldiği kadar meşgul olabiliriz. 
Çünkü Vekâletin sıai vazaifi buralara kadar şamil 

değildir. Binaenaleyh biz diyoruz ki, askerî mektep
lerde zabit olacak evsafta çalışırken, bu hayatı tah-
siliyesine arıza târi olan onbeş yaşından küçük ço
cuklar mektepten çıkarılırlar ve anası babası mev
cutsa onlara teslim olunurlar. Fakat yoksa... Bunlar 
vatanın yine evlâtlarıdır, kaldırıp sokağa atılmaz. Bir 
arızaya uğramıştır diye herhalde kaldırıp sokağa ata
mayız. Şunu da açık olarak söyleyeyim ki, Maarif 
mektepleri hiçbir vakit şurada, burada işe yaramayan 
çocukların toplandığı darülaceze değildir. Bunu da ta
mamen muterifim. Yalnız şu var ki, zayıftır, zabitli
ğe gelmez, gözünde küçük bir arıza vardır, malumu 
âliniz asker olmanın da bir şeraiti sıhhiyesi vardır. 
Kabiliyeti bedeniye nizamnamelerimizde birtakım 
kuyudat vardır. Askerî mekteplerin talebesi gayet da
kik tetkikatı sıhhiyeden geçirilir. Bu tetkikatı sıhhi
yeden dolayı o efendinin zabit olmasına imkân gö
rülmedi. Ve bu çocuğun dışarıda teslim edilecek anası 
babası yoktur. Hepimizin müşterek evlâdıdır. İşte 
bunun mahalli ilticası müessesatı umumiyedir. Eğer 
o çocuk verem olursa, esasen askerî mektepten git
meyip de başka yerden devam eden çocuklar nasıl 
ahkâma tabi ise, bu da tabiî o ahkâma tabi olur. 
Yalnız şu muhakkaktır ki : Eğer teslim olunurlar nok
tasında taallül edersek bizim mektepten biz çıkarı
rız, teslim etmeyiz, o zaman bu melcesiz kalır. So
kaklarda kalırsa kimse mesuliyeti üzerine almaz. Ben 
yaramaz diye kalkar sokağa atarım, hiçbir müessese
de kabul etmez o çocuk sokakta kalır. 

Bundan tahaffuz etmek için o çocuğa bir melcei 
aman olarak bir yer göstermeliyiz. Fakat bizim si
vil liselerimizde normal evsaf ve şerait iktisabı lâ
zım gelen talebelerin şeraitinden de, mahrum ise, di
ğer mekteplerde emsali hangi şeraite tabi ise o da o 
kaideye tabi olur. Binaenaleyh meselenin bu şekil
den başka tarzı hallini görmüyorum. (Muvafık ses
leri) 

REÎS — Takrirleri okuyoruz : 
(Çorum Mebusu Mustafa, Urfi Mebusu Refet 

beylerin takrirleri tekrar okundu) 
(Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin takriri tek

rar okundu) 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin (Velileri yok ise,) cümlesinden 

sonra ve mektepten çılkarılmaları bir mektebe kabul 
olunamayacak derecede (ahlata mütealliik bir sebebe 
müstenit değil ise) ibaresinin ilâvesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Ahrpet Hamdı 
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Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddemin birindi satırındaki (olmayıp) ke

limesiyle, (her) kelimesinin arasına (ahlâka mugayir 
harekât müstesna olmak üzere) ibaresinin ilâvesini tek
lif ederim. 26 . 3 . 1927 

Konya 
Eyüp Sabri 

Riyaseti Celileye 
(Teslim olunurlar) fıkrasından sonra yalnız bunlar

dan ahlaksızlıklarından dolayı çıkarılacaklar Maarif 
mektebindeki emsalinim tabi olacağı şeraite tabi olur
lar. 

Kütahya 
Mehmet Rıza 

REİS — Birer birer reyinize arz ediyorum. Dok
tor Mustafa ve Urfa Mebusu Rafet Beylerin takririni 
kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler -
lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Diğer takrir sahipleri İsrar ediyorlar mı? 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ben

denizin takririm bir fıkra ilâvesine dairdir. - (Hakkı 
Tarık Beyin takriri tekrar okundu). 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Tarık Beyin taık
ririni kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Ka'bul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Efendim, bendeni
zin takririm de okunsun. Dermeyan ettiğim noktalar 
vardır. - (Eyüp Sabri Beyin takriri tekrar okundu) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, Eyüp Sabri Bey arkadaşımı
zın fikrine iştirak ediyorum. Yalnız Ahlâka mugayir 
harekâtı görülenlerin ne olacağı mühmel kalıyor. Onla: 

rın ne yapılacağına dair h'ir şey söylenmek lâzım ge
liyorsa zapta geçmesi için söylüyorumki, ahlaki mü
sait olmayanları Maarifte almıyaeafctır, o halde sokak
ta kalacaklardır. 

REİS — Eyüp Salbri Beyin takririmi nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Kalbul edilmemiştir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, ben
deniz takririmi geri alıyorum. Zaten hepsi de tadil 
teklifiydi; İlk defa reye İkonan takrir ka'bul edilince 

l 

diğerlerinin hükmü kalmamıştır. 
(Kütahya Mebusu Rıza Beyin takriri tekrar okun

du) 
RIZA BEY (Kütahya) — Geri alıyorum efendim. 
REİS — Çorum Mebusu Mustafa ve Urfa Mebusu 

Refet Beylerin taıkririni üçüncü madde olarak reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.,. Kabul 

etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Daha büyük yaştakiler meccanen 

okudukları müddete ait bilumum masrafları ödemeğe 
ve ödeyemedikleri takrirde aşağıda yazılı fıkralar veç
hile hizmet etmeğe medburdurlar. 

(A) Harbiye, askeri tıbbiye ve askeri baytar mek
tebinden çıkarılanlar sınıfları kıtaat ve müessesatına 
verilerek gedikli küçük zabitlikle, muvazzaf hizmet
leri dâhil olmak üzere altı sene müddetle hizmet eder
ler. 

(B) Askeri liselerin son üç sınıfından çıkarılan
larla mezkûr liselerin 6,7,8 nci sınıflarından çıkarı
lanlardan on sekiz yaşını ikmal etmiş olanla kıtaata 
verilerek kararnamesine tevfikan Gedikli küçük zabit 
olurlar ve kıtaya duhûllerinden itibaren muvazzaflık 
'hizmeti dahil olmak üzere altı sene müddetle hizzmet 
ederler. 

On sekiz yaşından küçük olanlar, yaşıtlarıyle bir
likte ve Gedikli küçük zahit yetiştirilmek üzere as
kere alınmak şartiyle, velilerine teslim edilirler ve 
kıtaya duhullerinden itibaren muvazzaf hizmetleri 
dâhil olmalk üzere dört buçuk sene hizmet ederler. 
Bunlardan velilerine teslim edildikleri günden kıtaya 
duhulleri gününe kadar mektep masrafını tediye eden
ler hakkında hemsimleri efradı saire misilli muamele 
olunur. 

(C) Gedikli küçük zabit ihzari mektebinden çı
karılanlardan sinleri on sekizden dun bulunanlar es
nana duhullerinde ve on sekiz yaşını ikmal etmiş olan
lar çıkarılmalarını müteakip kıtaata verilirler ve du
hullerinden itibaren muvazzaflık hizmetlerinden fazla 
ihzarı mektebinde bulundukları her seneye mukabil 
altı ay hesabiyle hizmet ederler. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu 
maddeyi izah buyururlarsa iyi olur. Askeri tıbbiye
den, harbiyeden, baytar mektebinden çıkarılanlar 
sonra Gedikli küçük zabit oluyorlar. Altı sene orada 
hizmet ettiriliyor. 

Liselerin son üç sınıfından çıkarılanlar ve yine bu 
liselerin altıncı, yedinci, sekizinci sınıfından çıkarı
lanlardan on sekiz yaşlarını ikmal etmişler kıtaata ve
rilerek altı sene hizmöt ederek Gedikli küçük zabit 
oluyorlar ve kıtaya duhullerinden itibaren muvazzaflık 
hizmeti dahil olarak altı sene çalıştırılıyor. Düşünüyo
rum, lisenin altıncı sınıfında faraza 'altı oy okumuştur, 
altı ay sonra çıkarılmıştır, çıkarıldıktan sonra altı sene 
askerlik ediyor. Halbuki altı ay mektepte okumuştur. 
Altı aylık ibate ve iaşe masrafını fakri dolayısıyla öde
yemediği için altı sene askerlik edecektir. Harbiyede 
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son sınıfa katlar okuduğu halde iki ay evvel çıkarılanlar 
vla allı sene askerlik yapıyor. Arada bir nisheti adile 
yoktur, l/ah edilse herki tenevvür ediri/,, kanaatimi/ 
teeyyüt eder. I .ık.ıt hendeni/e öyle geliyorki hu müd 
detler muhtacı tadildir. 

Kaıuııuın ruhunu öyle anlıyorum ki. gedikli küçük 
zabit yetiştirmek için ihtiyaç hissediliyor ve öyle ça
lıştırılıyor. Bir çocuk velisi tarafından bir askerî lise 
ye verilmiştir. Kendisinin /ahit olmaya kabiliyeti ol 
madiği hakle sırf velisinin ar/usu ü/erine girmiştir. 
iki üç ay kalmıştır. Mir askerî mektepte iki ay beslen
diği için altı sene hizmet etmek mecburiyeti altında 
tutuluyor. Mu. çok ağır bir şeydir. 

MÜDALAAİ MİLLİYİ- VLKİLİ RI-CI-P MLY 
(Kütahya) - İzahat vermek için fırsat verdiklerinden 
dolayı kentlilerine teşekkür ederim. Onluya nispet 
ifade eden islerin bir angarya, bir iş'kence, bir zahmet 
mekanizması gibi telâkki edildiği zamanlardan kâfi 
derecede uzaklaşmışız kanaatindeyim. Aız edeyim ki 
hu kanunun istihdaf eylediği .şey, hizmeti muvazzafa 
ve meehure ifa eden. daimî seyyal olan, daimî hizmet 
eden emri kumanda ve talim ve terbiye heyetini teşkil 
eden zabıtan arasında şerefli müstakar ve efradı, ha
zarda zabilana muavin olarak talim ve terhise eden 
bir sınıftır. Maksat az bir müddetle oraya girip çık-, 
mak değildir. Uzun müddet, ince mesaili harbi-
yeyi kendi öğrendiği için zabilana muavin olarak ef
rada öğretmek, vakti seferde zabitanın her ne su
retle gaybubeti zamanlarında kıtaya kumandayı 
temin etmek bu kanunla teklif edilen gedikli 
küçük zabit heyetiyle mümkün olacaktır. Şunu 
da arz edeyim ki. bu kanunla teşekkül edecek 
olan gedikli küçük zabitan, ordunun daimî vası
tayı zaferi ve heyeti talimiyenin vasıtai muaveneti 
olacağı gibi kendisine mahsus şerefi de olacaktır. 
Küçük zabitanın kendisine göre kıyafeti olacaktır. 
Senelerce ordunun içinde yoğrulmuş olmak itibariyle 
kemal sahibi, terbiye sahibi, okur yazar ve her hangi 

heyeti içtimaiye ile temasta evsafı muaşereti haiz şe
refli bir sınıftır. Malumu âliniz bir kanun kabul bu
yurmuştunuz, bundan maada bu sene Müdafaai Mil
liye Encümeninden çıkmış ve Muvazene'i Maliye En
cümeninde bulunan bir lâyiha vardır k i : - İnşallah 
o kanun kabul edilecektir - bu küçük gedikli zabıta
nın maaşlarına zam, her on sene hizmet edene ayrı
ca mükâfat, yirmi sene hizmet edene ayrı mükâfat, 
yirmi sene hizmetten sonra jan'darmada bir kurs yap
tıktan sonra jandarmaya geçmek ve esnayı hizmette 
kendilerine aile harcırahı vermek,, ev vermek, bir ne-
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fer zam tayını vermek vesaire gibi birtakım güzide 
e\saf bu küçük zabitana temin edileceği gibi başka 
ordularda olduğu gibi ordumu/un esaslı bünyesindeki 
kuvvetli erkânı bunlar teşkil edecektir. Binaenaleyh 
b.ı izahatımı şunun için verdimki: Bir genç talebe 
m.kteptcn çıktıktan sonra kemlisi bu mesleğe alınmak-
l.ı ta/.y'k altına alınmış değil, orduda zabitliğe yakın 
şcafli bir mesleğe ihzar edilmek ü/ere alınmış demek-

Şu hakle kentlisine altı sene cebrî olarak hizmet 
tahmil etmenin sebebi o talebeyi buraya kabul etme
diğimi/. takdirde diğer bir meslekte bu katlar şerefli 
hayata ma/.har olamayacağıdır. Binaenaleyh hu su-
ittlc vatan evlâdı ordunun kumandan heyetini teşkil 
t\' n zabitan ile efradın aralarına girmiş olacaktır. 
Şu hakle bunu bir vatandaşa cebren ve kerhen tatbik 
edilen usul gibi telâkki etmemek lâzımdır. Tabii muh
terem arkadaşlarım, izahat vermeden evvel böyle 
bir şeye intikal edebilirler, fakat izahat verdikten son
ra zannediyorum ki böyle bir noksana zahip olması-
r..' meydan kalmamıştır. 

Şimdi hukukî noktaya gelelim: Bir arkadaş diye-
bilirki her vatandaş hürdür. Binaenaleyh o isterse 
gk':r istemezse gitmez. F'ckâlâ, kendi akıbetini düşün-

,r~ yenkri mutlaka Hükümetin .düşünüp de zorla şu 
meslekte o'kutmaya hakkı yoktur. Bu- sınıfın şerefsiz, 
rt'kbalsiz bir sınıf olmadığını arz ettim. Hukukça bu 
noktaya şu suretle cevap arz. edeyim. Altı ay veya iki 
ay buyuruyorlar, böyle bir şey vaki olmaz. Bir defa 
ir.:-kımıı âliniz bu kanunun tatbikatı lisenin altıncı sı
nıfından başlıyor. Bu iptidaî devrede bulunanlara esa
sen tatbik edilmeyecektir. Halbuki bizim mektcpleri-
nv/de tâ iptidaî sınıfında okuyanlar çoktur. Mektep
lerin yukarı sınıflarından alınmak suretiyle zabit yetiş
tirmek bizde azdır. 

I 

Binaenaleyh asgari altıncı sınıftan bağlayacak 
olanlar iptidaî sınıftan başladıkları için birkaç senelik 
talebe olacaktır, Onun için birkaç defa bariz bir mi
sal olarak buyurdukları için altı ay hizmet etmiş efen
diler için mecburen altı seneye iblağ edilmesi tariki 
mütalaa edilmiş, bunun da cevabı şudur. Mademki 
altı ay okumuştur, altı aylık tahsilin parasını vermek 
mecburiyetindedir. Mademki veremiyor, fakirdir, onun 
mukabilinde behemahal muadil hizmeti yapacaktır. 
Gerek enncümen, gerek bu kanunu hazırlayan Şûrayı 
Askerî öyle düşündüler ki mektepte kaç sene okumuş-
larsa hizmet müddeti o seneye muadil olsun. Bunun 
da esbabı şudur: Biraz evvel evsafını tayin ettiğim kü
çük za!bitan heyeti daimesi müstakar bir heyettir. Al-
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lışar aylık, birer senelik müddetle gedikli küçük /»bit
lik yapılamaz. Hatta şu noktai nazardan biribuçuk. se
nelik bir piyade ve iki senelik diğer sunıf olduğu için 
efrat yetiştirmedikçe ordunun zabitana ait daimî mu
avin takımını, heyeti taiimiyesini yetiştirmeye imkân 
olmuyor. Ondan dolayıdırki bu kanunun nihayetinde 
beyan edildiği veçhile ayrıca ihzarı küçük zabitan 
mektebi yaparak orada okuyup çıkarttıklarımızdan 
böyle müstakar ve uzun müddetli küçük zabit yapma
ya mecburuz. Liselerde döndüklerinden dolayı bu hal 
gedvkli küçük za'bit yetiştirmeye esas mem'ba değildir. 
Tali mcm-badır. t Bu dönenler nereye gidecektir sua
linin cevabıdır. İhzarı küçük zabitan mektebinden çı
kanlar müstakar bir şekilde uzun müddet orduda kü
çük zabitlik ederler. Kısa müddet liselerde okumuş
tur diye gedikli küçük zabit yetiştirmeye imkân yok
tur. Altı ay zarfında değil küçük za'bit yetiştirmek, 
bugünkü harp kavaidine, çök müşkül olan talim ve 
terbiyesine nazaran nefer bilo yetiştirmek zordur. Pi-
y; de sınıfının askerlik müddetini, Meclisi Âlinin da
hi kabul ettiği veçhile birbuçuk seneye rblağ ediyor
sak bu, ordu zabitan heyetinin gece gündüz bütün 
ömürlerini sarfetmesiyle vazifelerine vakfetmekle - iti
raf edeyimki - müşkülâtı aizmc ile tahtı imkâna gir
mek t cOİ.\ 

Şimdi birbuçuk senede bir piyade neferinin yetiş-
t;ri[meşindeki bu kadar müşkülât taayyün etmiş iken. 
(U'.l'kli küçük zabitan gibi ordunun daima heyeti ta-
l'ır.'ycsini teşkil çelenler için bu müddet çoktur demek 
tloğru değildir. Daha az bir müddet de gedikli küçük 
zabit yetiştirmeye imkân yoktur. Çünkü ordu küçük 
zil ' lanla istikrar peyda ediyor. Onun için iki ay hiz-
nu-t etmiş bir adamın vereceği para pek. azdır, bu pa-
rayı daima verebilir. Fakat parayı vermezse onun 
mukabilini ikmale mecburiyet vardır. 

DOKTOR MUSTAFA BFY (Çorum) — Ffendim, 
yal m* bu maddenin birinci fıkrasında alcl ıtlak onbeş 
y;"vnd:.n fazla olup da çıkarılanların kâf fesinde de 
tr.ktep masrafının tediyesine medbur tutuyorlar. Ben
de ni/ce dersten vesair sebepten dolayı çıkarılanla/ilan 
bu masarifin alınması doğrudur. Fakat ahvali sıhhi-
y.-.inden dolayı çıkmış ise, buna bir de mektep masa
rifi tahmil etmek doğru olmaz. Onun için bu mad-
d.-n'n tadilini teklif ederek bir fadilnamc takdim edi
yorum. kabulünü rica ederim. 

MÜDAFAAÎ MlLLlYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, bendeniz de muvafakat ediyo
rum. Çürüklükten dolayı çıkarılanlar muaftır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, as
kerî hizmetin angarya olup olmayacağı noktasında, 
k'ezalik gedikli küçük zabitliğin şerefli bir vazife ol
madığına dair küçük bir noksan telakki taşımıyorum 
Onun için Recep Beyefendinin sözünde buna ait olan 
noktayı kendime cevap addetmiyorum. Bendeniz bil
hassa bu meseleyi şu noktai nazardan arz etmek is
tedim: Lisenin altıncı sınıfına gelmiş, iptidaî ilk sınıf
larında yükselmiş çalışmış olabilir. Altı sene bir as
kerî mektepte iaşe ve ibate edilmiştir. Harbiyeden 
çrkmasına üç beş gün kalmıştır. Fakat kendisi mek
tepten çıkarılmıştır. Bu da gedikli küçük zabit olu
yor ve altı sene çalışıyor. Anlıyamadığım nokta bu 
oldu. Harbiyeden çıkarılıyor. Harbiyeden, askerî tıb
biye ve baytar mektdbinden çıkarılanlara sınıflarına 
göre gedikli küçük zabitlik verilerek altı sene hizmet 
ederler diyorlar. Efendim, Harbi yede zannediyorum 
ki, hemen gedikli küçük zabitin görmesi lâzım gelen 
terbiyei askeriye haylice gördürülmüş, hatta nihaye
tine erdirilmiş bir vaziyette olabilir. «Şimdi bu vaziyet
te bulunanları altı sene çalıştırmak bilmem ne dere
ceye kadar doğru olabilir. Berideniz bu. noktada hâlâ 
mütereddidim. Bakınız on sekiz-1, yaşından aşağı ise-
bunlar dörtbuçuk sene hizmet ediyorlar. O halde bun
lar dörtbuçuk seneden sonra tekrar dörtbuçuk sene
nin üzerine daha bir müddet gedikli küçük zabit ya
pılabilecekler demektir. Maddenin bu noktasında da 
bu manayı mı anlayacağız? Yani maddenin yetiştiril
mek üzere kıtaya duhullerinden itibaren dörtbuçuk 
sene hizmet edenler.,. Şimdi yukarıdaki tabirler şu
dur: Gedikli küçük zabitlikle hizmet ederler denili
yor. Burada gedikli küçük zabit olur denir, Üçüncü 
maddede de gedikli küçük zabit yetiştirmek ü/ere de
niliyor. Acaba gedikli küçük zabit olmak sonra da 
bu onsekiz. yaşından küçük olanlar bu sinne vasıl ol
duklarında tekrar ayrı bir hizmet mi göreceklerdir? 
Yani gedikli küçük zabit hizmeti m ec bu resi mi göre
ceklerdir? Burası da ayrıca muhtacı izah olmakla be
raber kanaatim şu noktada henüz değişmemiştir: Böy
le askerî lisesinin altıncı sınıfından çıkarılmış bir 
efendiyle Harbiycnin son sınıfından çıkarılmış bu' 
efendi arasında talim ve terbiyci askerîye itibariyle 
çok büyük bir fark vardır. Bu fark müddeti hizmet 
noktasında mutlaka nazarı dikkate alınacak kadar bü
yük ve ehemmiyetlidir. Bu, nazarı dikkate alınabilir 
ve tashih olunabilir. 

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLt RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, Hakkı Tarık Bey arkadaşımı
zın sözlerinden bilistifade, gedikli küçük zabit mes-
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Ieğinin. şerefli addettiğimiz bu noktada gerek, Mec
lisi . Âli arkadaşlarından, gerekse Meclis haddinde bu 
'kanunu mütalaa edecek vatandaşların meseleyi iyi kav
rayamamış ise onun için mucibi tenevvür olduğunu 
hatırlayarak arz ve tafsil etmiştim. Netekim, söze 
başlarken de bu meseleyi bu izahatı vermeye banai 
fırsat verdiği için kenelerine teşekkür etmiştim. Bi
naenaleyh böyle angarya telakki edilmesi sözü kendi
lerine mütevecciıh bir şey değildir. Yani gedikli küçük 
zabitliği şerefsiz addediyorlar diye bir şey söylemiş 
değilim, hatırımdan dalhi geçmemiştir... 

Şimdi meseleyi arz edeyim: Meselâ buyuruyorlar 
ki, Harbiyeden çıkmış, bu kadar uzun müddet mek
tepte tahsil etmiş bir efendi altı sene hizmet ettiril
diği halde, liseden çıkmış bir efendiye de altı sene 
mecburiyet veriliyor deniyordu. Bendeniz de ona 
mukabil demin söylediğim bir noktayı arz etmeye mec-
iburunı< 

Harbiyeden çıkmış olmak bizim Harbiye mekte
bimde uzun müddet hizmet edip, kazandlan Devletin 
yemeğini yemiş olmak demek değildir. Harbiyeden çı
karsa, fakat bunu müddeti tahsil noktai nazarına tat
bik edersek Harbiyeye dahi, çıkarılması lâzım olan 
müddetten altı ay evvel girmiş olabilir. Çünkü birinci 
madddde arz ettiğim gibi, Harbiye mektebinin, membaı 
esasisi liselerdir ve öyle vatandaşlar vardır ki liseler
den yeitişmeksizin mek^dbe gelirler ve mektepte diğer 
liselerin iktisap ettikleri mevkii tahsile mütenasip bir 
tahsilde oldukları tahakkuk ederse Harbiye sınıfına 
alınırlar. Asker ocakları, asker mekteplerinin kapısı 
yalnız muayyen bir ocaktan yetişmiş olan efradı mil
lete, evlâdı millete münlhalsır değildir. Binaenaleyh her
hangi bir mektepten çıkan, herhangi bir vatandaş 
Harbiye Mektebine girmeyi müstelzim bir mevkidfe ise 
oraya alınabilir. Şimdi bu misali buyurdukta mi
salle tatbik edelim. Harlbiyeye gireli altı ay oluyor, al
tı ay sonra çıkmış ve küçük zalbit mektebine sevke-
diliyor. Halbuki diğer birisi Harbiyeye girmemiş, li
senin onuncu sınıfından çıkmış farz buyurum, tahsili-
nin mebdei itibariyle daha çok okumuştur. 

Binaenaleyh öyle müşevveş bir şekil meydana 
çıkmış olurki onlara mı tatbik etmek lâzım, yoksa aşa
ğı sınıftan çıkanların mı fazla hizmet etmesi lâzım
dır? Bunu düsturla halletmeye imkân yoktur. Mesele 
tamamen müşevveş bir hal alır ve mütemevviç bir şe
kil alır. Binaenaleyh tatbikte düşünülen bu şekli esa-
sî, bu fikri madeleti tatbik ettikten maada uzun ge
dikli bir hizmete imkânı tatbik bırakmaz. 

Şimdi, bir iki noktayı anlayamadıklarını buyurdu
lar, orayı arz eldeyim. Meselâ Harbiyeden çıkan bir 

efendi altı sene, liseden çıkan bir efendi altı sene hiz
met ediyor. Harbiyeden çıkan bir efendi daha çok 
müstahzardır buyurdular. Arkadaşlar, [bilyorsunuzki 
Harbiye tahsili bir sene ilk, bir sene hıijzmet, bir sene 
de hazırlanmak üzere üç senedir. Bunun bir senesini 
okumuş olan hiç olmazsa bir küçük zabitin iktisap 
etenesi lâzım olan malumatı iktisap etmiştir. .Fakat 
Harbiyeniri daha ilk sınıfını bitirmemiş bir vaziyette 
de o hale düşebilir, ondan sonra Harbiyeden çıkmış 
olanlar, dikkatle okunacak olursa (Tıbbiye, Harbiye 
mektebinden çıkmış olanlar için sınıfları kıtaat ve mü-
es'sesatına verilerek) deniyor. Sınıfları kıtaatına dedi
ğimiz, süvari, piyade ve topçu yani sunufu Harbiye 
içindir. Biır topçu efendisi yalnız Harbiyede okumuş, 
doğrudan doğruya topçu kıtasına verilir. Fakat bir 
bekim olacak efendi Askerî Tıbbiyede okuyup, çık
mış, o da gedikli küçük zalbiit olacaktır. Fakat mesle
ği dahilinde doktor olacak, kıta küçük zabiti olmaya
caktır. O, hekimlik itibariyle mesleği dahilinde küçük 
zabitlik için lâzım gelen vazaifi ve melekâtı ihraz et
miştir. Şimdi, aşağıdaki fıkraya gelelim, fıkrayı oku
yayım. İkmal etmek için kıtaata verilerek, deniyor. 

İzah için arz ediyorum1: Evvelâ kıtaata veriliyor. 
Orada kararnamesine tevfikan gedikli küçük zabit 
olurlar. Kararnamede gedikli küçük zabitin, o derece
yi iktisap etmiş olanların o vazifeyi ifa etmesi için 
baiz Olması lâzım gelen evsaf ve şerait vardır. Kıtada 
yetiştikten sonra fiilen gedikli küçük zalbit olacaktır. 
Yalnız müddeti fiiliyesi mektepten ayrıldığı dakikadan 
itibaren altı sene devam edecektir. Bunun için kendisi
nin yetiştirilmesi uğrunda geçen altı sene de buna da
hildir. 

Onsekiz yaşındakiler için buyurdular. Onsekiz ya
şından küçük olanlar demin arz ettiğim tafsilâtı der-
hatır edersek, onsekiz yaşından küçüki olarak herhan
gi bir mektepten çıkmış olursa olsun, vfclevki küçük za
bit olarak yaşlı emsalinin kıtaya gfiCmesini müstelzim 
bir evsafta bulunan bile (Çünkü malumu âliniz arka
daşlar; küçük zabit, yirmi yaşındaki neferlerin karşı
sında emir ve kumandayı bilmek ve kemal sahibi ol
mak meşruttur. Binaenaleyh onsekiz yaşından daha 
küçük iken, böyle bir vaziyeti kanuniyeye düşmüş ise) 
onu serbest bırakacağız tabii parasını vermemiş ise... 
Ta ki kendi esnan ve akraniyle birlikle asker edilmek 
suretiyle kalacaktır. Fakat diğer askerler gibi muay
yen müddeti hizmet yaptırmıyacağız. İlâveten kendi
sinden yaşlı emsali hakkında yapılmış olan küçük za
bitlik vazifesini bu arkadaşa da tahmil edeceğiz ve bu 
dlörtbuçuk sene hizmet edecektir. Parayı vermiş ise bu 
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mecburiyetten kurtulur diyoruz. Binaenaleyh diğer 
kendisiyle beraber küçük zabit yapılmış olanlardan 
dana uzun müddet sürecek bir surette asker kalma
sın. Çünkü arkadaşları döritlbuçu'k sene başlamış ve 
yapmışlardır. Bu da emisalle beralber ordudan çıkabi
lir. Bu meseleler hakikaten biraz karılşık ve izahı güç 
oîan şeylerdir. Bilmiyorum maruzatımla arkadaşları
mı tenvir edebildim mi? 

HAKKI TARIK BEY (Gire'sun) — Vekil Beyefen
di, servet lehine ve münhasıran servet lehine bir ser-
ibestî tdklifi gibi bir imtiyaz malhiyetkiıi arz eden bu 
vaziyeti büsbütün kaldırmak cihetini tercih edemez
ler mi? Yani, mutlaka altı aylık parayı bulan serbest
tir, bulmayan serbest değildir. Binaenaleyh para bul
sun, bulmasın mademki mektepten çıkmak mecburi
yetinde kalıyor, o da aynı vaziyette bulunmalıdır. Ben-
denizee bu daha adilâne olur. Neticeten vazıyet şu 
olur ki, mutlaka seribeistiyet lehine bir imtiyaz kabul' 
eden kayıt ortadan kalkar. 

.MÜDAFAA! MILLIYE VEKJÎLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Arkadaşlar; Hakkı Tarık Bey arkadaşı
mız daha esaslı bir noktaya temas ediyorlar. Bu nok
tada bunu ifade etmek becadır. Fakat bu prensip bu 
kanunun yalnız bir satırında düşünülecek bir prensip 
değildir. Arkadaşlarım bunu takdir bu'yururlarki, Ta
rık Bey arkadaşımız bunu o vüsatte olarak ifade bu-
yurmamışlardır. Fakat ben bunu mübalağalı ve vasi 
!btr tarzda ortaya koyacağım. Esas düşünülürse dünya
da servet denilen bir mefhumu mücerredin, müsavi 
evsaf ve şerait altında doğmuş olan tabakatı beşeriye 
araklında, mütefavit birtakım kaldemat ve talbakata se
bep olmasını doğru bulmamak bendenizce - felsefî ve 
mantıkî bir kanaatle - çok musip olur. Fakat şu nok
tayı derhal ilâve etmeğe meüburtumfci, umumî nizanı 
ve intizamı, umumi sükûn ve istirahati temin nokta
sından, bu mefhumu mücerret felsefî kıymeti bâlâter 
olan bu yüksek melfhulmu hayat üzerinde tatbikine im
kân bırakmayacak bir şekil ve manzara arz etmekte
dir. Bunun şu iki cümle üzerinde ifade ettiğim mana 
ve medlulünü, tatbiki ve saireyi her halde benden 
daha vasi tetkÜkat ve müktesdbatı ilmiyeye sahip, da
ha vasi müşahade ve tecrübede bulunanlar veyahut 
iışitigalâtı daha çok bulunanlar daha geniş bir surette 
tahkik ve tamik edebilirler. 

Bu esaisı böylece bir tarafa bıraktıktan sonra bu 
düsturun bu kanunda yeri olmadığı meselesine gele
lim: Arkadaşlar, şunu arız edeyilmfki yüz lira cezayı 
nakdiye mahkûm olan bir vatandaşı muayyen bir Ad
liye Kanunu bu parayı vermeye medbur ediyor. Ba

his buyurdukları gibi, erfbalbı servetten birisi buna mah
kûm olursa, kendisince bir sigara kâğıdı kadar ehem
miyeti olmayan bu metaı vererek mukahilinde evin
deki refaha ve ailesi arasındaki konfora kalVuşuyor 
ve serbest bırakılıyor. Paralılar indinde hiç kıymetti 
olmayan fakat parasızlar nazarında çok büyük bir 
ehemmiyeti bulunan bu yüz liralık varakai nakdiyeyi 
bütün ömrünce tedarikten aciz olan kimseler vardır-
ki cemiyeti beşeriye bunları yine o kanunlarımızın 
ahkâmı mucîiıbince karanlık bir zindanda haps'olunma-
ya sevk etmektedir. Bunları birer küçük misal olmak 
üzere arzediyorum. Bizim mesleğimize de bir misal 
arz edeyim: Malumu âliniz; Meclisi Âli bir kanunla 
'bedeli nakdiye kalbul etmiştir. Bunun isabeti hususun
daki kanaatimi arz etmiyorum, inşallah yakın bir za
manda ondan da sarfınazar edeceğiz. Şunu arz ede-
yimki bugün ki erkânı askeriyemiz, bunları düşünen 
Hükümet ve bunlarla meşgul olan rical bir gün bu 
bedeli nakdî esasını da kaldırmaya doğru yol ara
maktadırlar. Yalnız bugün malî faydası bertaraf - çün
kü biz onu düşünmüyoruz mesleği düşünüyoruz - he-
sabatı umumiye noktai nazarından bedeli nakdî al-
masak dahi bir kı'sım vatandaşlar yine serbest bulu
nacaktır. Fakat Devleti bunun temin edeceği mena
fiden şu sıkıntılı zamanda mahrum bırakmamak gibi 
bir nokta bu hat üzerinde bizi yürümeye sevkediyor. 
Yakında takdim edeceğimiz kanunda bedeli nakdiyi 
ipka ettik. Yalnız onu ilgaya bir adım olmak üzere 
•mükttarını tezyit etmiş olduk. Kalbul buyurursanız 
muteber olacaktır. Daha ileride bedeli nakdiyi bütün 
hütün kaldıracağız. Vakit müsait olsa idi para ile iş 
mübadele edilir mi? Noktasında misaller teatisine 
kalkişsak bu bapta söylenecek çok sözler olur. Me
selâ bir şey arz edeyim; zabit olacaksın diye bir efen
di okutturuluyor. Bu bir mukavelei zımniyedir. O efen
di zabit olmak için okuyor, tahsil ediyor. Her hanıgi 
ibir sınıfta iken zaîbitt olmayı arzu etmiyor. 11 nci sı
nıfta yahut Harfe!yeye geçtiği sene zalbit ligi gözü kes
tirmiyor, daha kârlı bir iş düşünüyor, ufak bir vesile 
ile mektepten çıkmak istiyor. Buna mani olmak için 
kü'VVei müeyyide nedir? 

Biz tasavvur ediyoruz, parasını versin diyoruz. 
Parayı vermezse «Gedikli küçük zabit lâzımdır, seni 
okuttuk, geleoeksün burada altı ay hizmet edeceksin» 
diyoruz. Bu hizmeti yapmakla mükelleftir. Malumu 
âliriiz bir kıyas vardır. Bir adama sen yüz lirayı ver-
tmezsen seni hapse sokanım deniliyor. Bunda bir kuv-
vei müeyyide vardır. Yalnız bu meslek öteki gibi pa
rayı vermezse oraya sokarım değildir. Demin uzun 
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uzadtya tafsil ettiğim veçhile bu meslek memleketi
mizde ve bar yerde kendisine göre mevkii içtimaîsi 
taayyün edecek olan ve hususaltı sairesi sureti maihsu-
siada tanzim edilecek olan küçük zabitliktir. Eğer onu 
küçük zabit yapmasaydık, mektepte zaten haylazlık 
etmiştik". Kim bilir nereye gider orada haylazlık eder
di. Biz buna mani olarak hiç olmazsa nafi bir uzuv 
yetiştirmiş oluyoruz. (Kâfi sesleri) Fazda tafsile lüzum 
görmüyorum. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim; evvelâ Müdafaai Milliye Vekili Muhteremi 
Reoep Beyefendiyi tebrik ile söze başlayacağım. Ha
kikaten bundan bir kaç sene evvel çıkmış olan ka
nundaki o bedeli nakdî meselesi demokrat ve cumhurî 
bir idarede pek de prenis'ip itibariyle muslp görülecek 
bir hail değildir ve onun tadiline doğru tamayül vaki 
olması cidden şayanı tebrik ve şükrandır. 

Buradaki mevzu, o umumî mevzuun bir cüzü ma-
hiyötürfdedir. Fakat burada şu fark vardır ki para ile 
kurtulunacak denilen vazife neferllk değil, belki küçük 
zabitliktir. Istenebilirki ehli servetten olanlar da hiç 
olmazîsa bu binnisibe yüksek tabaka denilen derecede 
Hizmeti vataniyderini ifa etsinler. Binaenaleyh burada 
para meselesinin mevzubahis olamaması esasen onu 
şâmil olan hizmeti medburiyei askeriye meselesini de 
şâmil olmasını iktiza ettiremez. Bu cihetle burada para 
ile kutsiyetini pek iyi tavsif buyurdukları vazifei aske
riyeden âdeta bir cereme vererek, cezayı nakdî vererek 
kurtulmak gibi bir zihniyettin husule gelmesine mu-
ımanaat edilmek lâzımdır. Kendileri çok haklı olarak 
ve tamamen bütün kalbimle iştirak eylediğim ve çok 
sevdiğim ve benim de kısmen mesleğim olan askerli
ğin yükseli iğini tasvir ettiler. Şimdi bu derece yüksek 
olan askerliğin de en yüksek tabakası olan zabMikite 
ölsün, mülemewe1torimiz niçin hizmet etmesinler 
Bundan kurtulmak için neden paraya müracaat «it
sinler? Yalnız müsaadeleriyle şunu arz ötmek istiyo
rum ki misal olarak - misalde hata caizdir - buyur
dukları hapis cezasından cezayı nakdî ile kutftullimak 
meselesi burada bir misal olarak bile irat edilmez. Bu, 
ceza değildir. Bilâkis kendilerinin buyurdukları gibi 
şerefli bir iştir. Bu şerefli işten para ile kurtulmak 
demek benim pek de manltığmıın kabul edeceği bir 
şekil değildir. 

Sonra bu maddede benim zihnimi gıcıklayan bir 
nıofktta vardır. Dördüncü madde, üçüncü maddeye 
merbuttur. Üçüncü maddede deriiMyorldi «Mektepler 
talebesinden arzuSİyle olmayıp, herhangi bir sebeple 

çıkarılandan...» Bunun üzerine biraz evvel münakaşa 
cereyan etti. Bu sebepledirki mahiyetinin tayin etmek 
hususunda şu veya bu ahlâkla a'lâkMı sebeplerle çıka
rılanlar yatı mekteplerine veya diğer mekteplere güre-
biîirler mi? Diye bir mesele mevzubahis oldu. Hal
buki dördüncü madde bu surette çü^arrianların Gedik
li küçük zabit olabileceklerim* tespit! ediyor. Imdii böy
le ahlâki herhangi bir sebepten dolayı çıkarılmış olan
lar zabitliğin birinci kademesi olan GedMi küçük za
bit dereceli refiasına, bu mukaddes vazife verilebilir 
mi? Burası da benim zihdimi kurcalamaktadır. 

EKREM BEY (Rize) — Kararnamesine tevfikan 
yapılacaktır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ya
ni o gibiler giremezler mi? 

EKREM BEY {Rize) — Evet! Kararname ihtiva 
dönüyorsa küçük zabit olamaz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul).— 
Yarti ahlâkî nekaisten dolayı çıkarılmış ise mesele 
yoktur. Ne ise tavzih buyurulSun. Bütün bu mesailin 
heyeti umumiyesirii nazarı itibaıre almak için tekrar 
encümene abnarak beniim nokftai nazarımca netayici 
Utibariyle çok mühim olan bu kanunun daha mülkenv 
mel bir şekilde çıkması icap eder. 

MÜDAFAAt MÎLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — İlk evvelâ, Akçora Bey biraderimizin 
en son sual buyurduklarına cevap vermek isterim. 
Ahlâk sebebiyle çıkmış olanlar küçük zabit olamaya
caklardır. Ekrem Beyin buyurdukları gibi kararname
sinde vardır. Ondan maada bu kantin içerisinde ihzarı 
küçük zabit mekteplerinden gedikli olarak çıkacak 
küçük zabitler 'için yine aynı kanunda beşinci mad
denin (B) fıkrasında, ahlâk ve seciye sahibi olması, 
şartı mevcuttur. Ha'tta ailece süihal ve şöhret sahibi 
olmamak şartı da küçük zabit olabilmek için mevcut 
şartlar meyanındadır. Bundan müsterih olsunlaır. 

Diğer noktaları arz edeyim. Bir defa Taırık Bey 
arkadaşımızın bahis buyurduğu bir; noktayı izah eder
ken onun şümulünü ifade ötmek arzusiyle arz efttiğim 
bir iki cümlenin yanhş anlaşılmış olması ih'tümaline 
binaen burada bir kaydı tahzirî arz etmekliğlme mü
saade buyurunuz! Bendeniz yalnız Filozofların kendi 
bürolarında, yanSarmda yer bulacak kadar kıymeti ol
makla beraber ancak bu kadar kıymeti ilmiyesi ola
cak bazı telâkkiyaltı mücerrede ve [nazariyeyi bilvesile 
burada serdetmişitim. Esasen Heyeti Muhlteremenin 
mfalumudurkii: Ekseriyetle mensup olduğumuz fırka 
arkadaşlarımızla aynı akidede olmak itibarîyle burada 
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tekrar edebilirim'ki: Hepimiz demokratız, hepimiz 
milliyetperveriz. (Bravo sesleri) Bunu arz eylemek" 
isterim. Bu noktadan sonra bir yanlış teşlbih yapılabi
lir. Onu tashih etmeklüğime müsaade buyursunlar... 
Dedilerkl; küçük zabit olmağa mecbur olan adama, 
para mukabilinde seni küçük zabitlikte bırakırız, de
rnek doğru değildir. Mesele hakikat itibariyle biridir. 
Ama iki türlü mütalaa edilebilir. Biri derki, bu me
selede esas para almaktır. Ya para alacağım, ya kü
çük zabit olacaksın... Veyahut yine aynı netice olmaik 
üzere bu meselede esas küçük zaibiltliik'fcir. Ya küçük 
zabit olacaksınız, ya parayı vereceksiniz, bü aynı me
selenin iki tarzda halledilmesi ne nazaran iki türlü 
manası vardır. 

Eğer biz, dese idikki küçük zabitlik hepinize mec
buridir. Mektepten bütün çıkanlar ve küçük zab;t ol
mayanlar bu parayı verecektir, O vakit Yusuf Akço-
ra Bey haklı idi. Biz böyle demiyoruz. Biz diyoruzki; 
Burada millet para ve emek sarfederek seni okutmuş
tur. Bu kadar vesaiti tedrisiye, bu kadar muallim, 
yani ne ise, niye mütevakkıf ise. usul ve talimatı dai
resinde, senin boğazına bakmıştır, seni büyütmüştür. 
Sana terbiye vermiştir. Buradan çıkarsan bunun mu
kabili parayı vereceksin... Mesele burada bitiyor. Fa
kat mesele burada biterken diğer taraftan yeni bir 
mesele çıkıyor. O da küçük zabitlik için bir takım 
membalar aranıyor, hususî mektepler açılıyor. Şu 
oluyor. Fakat bir taraftan da deniyorki hani şu askerî 
mekteplerde emek sarf edilipte yetiştirilip bilâhara 
çıkmak istiyenler vardır. Onlarda para vereceklerdir. 
Onların işte para veremiyecekleri olursa onları bu mü
esseseye alalım ve çalıştıralım. Mesele bence budur. 
Fakat tarzı vazı noktasından düşünmek ve hak, ma-
delet noktai nazarından mütalaa etmek ve mevkii 
tatbike vazetmek için bu iki mecrada düşünmenin 
yekdiğerinden farkı vardır. 

Yusuf A'kçora Beyin buyurdukları şey varittir. Her 
vatandaş birbuçük sene, iki sene, hizmeti fiiliye ifa 
edecektir, denilirken bedeli nakdii askerî alınmakta
dır. Orada da varit olmakla beraber bir müddet için 
daha bedeli nakdiyi almakta fayda vardır ki kanunu 
geldiği vakit ayrıca izah edeceğim. Bunda devletin 
çok faydası vardır. Çünkü bu bedel için bir miktar 
terketmek ihtiyacındayız. Onlar terkedilirken tabiî 
Hazineye bir miktar meblâğ giriyor. Bu sene miktarı
nı tetkik ettim. Dört beş milyon lira kadar bir para
dır. Bu kadar parayı bu kıt bütçeye ilâve etmekte 
fayda vardır. Şunu da arz edeyim ki seferde bedel 
yoktur ve olamaz. Yani eski kan vergisi telâ'kkiyatı 
kalkmıştır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, be
yanatlarında «çıkmak istiyenler» tabiri kullanıldı. 
Halbuki müzakere edilen madde çıkmak istiyenler 
hakkında değildir^ Çıkarılanlar hakkındadır, zannedi-
yorumki esaslı bir fark vardır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Hep bir hesaptır. İkinci maddeye de 
raci olur. Eğer bir iltibas olursa tashih edelim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hayır arz et
mek isitedliğim o değildir. Çıkmak isteyenler ya bu 
parayı verebilirler diyordunuz. Haflbuiki çıkmak iste
miyor, mektep idaresi çıkarmalk istiyor. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Arz edeyim efendim. Bazen kanunları 
encümenlerde okur konuşuruz. Sonra buraya geldi
ğinde bir düklkaltli arkadaşımız mühim bir noksan 
buluyor. Bu kadar düşünülmüş araştırılmış olduğu 
hailde yine noksanlar öluyoriken burada söz söyleyen 
arkadaş her kelimiesinin manayı aslisini düşünerek söz 
söylemez. Yani hakikat budur. Biz mektepte yeti
şiyoruz. Bu adaım çürülk olmalktan başka - ki şimdi 
Mustafa Bey arkadaşımızın dediği gibi - çürük olmak
tan başka herhangi bir sebeple çıkarılanlar - ki, onun 
'içinde o da dahildir - ikinci maddede yazı lanlar pa
rayı vermeye mecburdur. Bunların hepsi ne olursa 
olsun para vermek mecburiyetindedir. Vermediği tak
tirde, mutlaka onun mukabilinde icap eden bir şey 
yapılacaktır. Düşüncenin biri budur. Eğer bir iltibas 
varsa derhal düzeltelim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — «A» fıkrasın
da «Mektebinden çıkarılanlar sınıfları kıtaat ve mü-
eissesatına verilerek Gedikli küçük zabitlikle muvaz
zaf hizmetleri dahil olmak üzere altı sene müddetle 
hizmet ederler» deniliyor. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Evet. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Demekki bu 
mekteplerden böyle gayri ahlâkî bir sebeple çıkarılan 
olursa onlar haltoki'nda kararname ahkâmının mevzu
bahis olacağı işarelt olunmuyor. Onu da İlâve ettirir
seniz iyi olur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, kararnamesinde bu şerait var
sa... Sonra beşindi maddenin (B) fıkrasında da ahlâk 
şar'tı daima Gedikli küçük zalbit olmaik için şarttır. 

'HAKKI TARIK BEY (Giresun) — İlâve edilirse 
iyi olaoalktır. 

REİS — Teklif ediniz efendim. 
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MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Teklif (buyurun, ben muvafakat ©derim. 

Riyaseti Celiteye 
Dördüncü maddenin birinci fıkrasının şekli atide 

tespitini arz ve teklif eyleriz: 
M'adde 4. — DaJha büyük yaşta çıkarılan'ların çü

rük (daimî, muvakkait) olanlarından mektep masrafı 
alırtmaz. Diğerleri meccanen okudukları müddete aiit 
biluimum masrafı ödemeğe ve ödeyemedikleri tak
dirde aşağıda yazılı fıkralar veçhile hizmeit etmeğe 
mecburdurlar. 

Çorum Urfa 
M usltafa Refeıt 

REİS — Takriri reye arz ediyorum. Nazarı dik
kate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alılnimıstır. 

EKREM BEY (Rize) — Reis Bey! Nazarı dikkate 
alınan takriri encümen de kabul ediyor. 

REİS — Efendim; kabul olunan takriri birinci 
fıkra olarak kabul ediyoruz. Maddenin diğer aksamı 
aynen kalıyor. Binaenaleyh reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul eltmeıyertler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edikrtisjtjir. 

Madde 5. — Gedikli küçük zabit ihzari mektep
lerine duhul şeraiti aşağıda yazılıdır : 

A) Vücudunun teşekkülâtı ve sıhhati orduda ve 
her iklimde faal hizmete müsait bulunmak (Emir ve 
kumandaya sekte verecek derecede lisansında rekâlket'i 
olanlar alınmazlar) 

B) Ahlâk ve seciye sahibi olmak ve ailesi suihal 
ve suişöhret sahibi olmamak. 

C) Gedikli küçük zabit olduktan sonra altı se
ne hizmet etmeyi bizzat kendi veya velisi tarafından 
kabul ve taahhüt olunmak. 

4. — Birinci sınıfa girecekler için asgarî onbeş, 
ikinci sınıf için asıgarî onaltı ve üçüncü sınıf için as
garî onyedi yaşlarını bitirmiş bulunmak. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bir 
sual soracağım; Gedikli küçük zabit olduktan sonra 
altı sene hizmet etmeyi bizzat kendi veya velisi kabul 
ve taahhüt etmek mecburiyetindedir. Birinci sınıfa 
girmek istiyanler onbeş yaşında olacaktır, Onıbeş ya
şında bir çocuğun böyle bir taahhüde! girmesinin 
kıymeti hukukiyesa var mıdır? (Velisi var sesleri) 

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, muhtelif sıinne göre ya ken
disi veya velisi denilmiştir. Bu Kanunu Medeni mese
lesidir. Malumu âliniz kendisini idare etmeye kadir 

ise -Tabii kanunisini bilmiyorum- kendisi değilse, 
velisi taahhüt edecektir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Sonra bu, 
(C) fıkrasında zannederim bir ibare tashihi lâzımdır. 
Bunu tashih edersek, daha iyi olur. Maddedeki (Altı 
sene hizmet etmeyi) cümlesindeki etmeyi kelimesini 
kaldırmak ve yalnız hizmet demek daha doğru olur. 

MÜDAFAAt. MİLLİYE VEKİLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muvafıktır efendim, kabul ediyorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Hizmet kâ
fidir efendim. 

MÜDAFAAİ MİLLtYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Müsaade buyurulursa Beyefendinin 
suallerine cevap vereyim. Bu madde hakkında gerek 
Heyeti Muhtereme için ve gerek efradı millet için arz 
ettiğim izahata biraz daha devam edeceğim. Gedikli 
küçük zabit membaları ararken bizim gözümüze bil
hassa harp zamanlarında bir mektebe gidip okuma
ğa kadir olmamış 15-18 yaşında toy Türk çocukla
rı vardır ki, sokaklarda dolaşırlar. Boyacılık yapar
lar, şu işe, bu işe girişikler ve bazısı iş bulur, bazısı 
bulamaz. İşte bunların içinde, yaşım fazla ilerleme
den bir ilim ocağına girsem, okuyup adam olsam di
ye kendilerine bir mahalli siyanet arayan ve memle
kete, millete nafi olmak için ve kendilerinin az çok 
akıllan başlarına geldiği için, kendilerine yol göste
recek bir memba arayan bir kısım tabaka vardır. İş
te bizim açtığımız bu mektep bu şeraiti haiz olan 15 
ilâ 18 yazındaki gençleri kabul edecektir. Malumu 
âliniz bunların sinni askerleri gelmemiştir. Bunlar
dan birinci, ikinci sınıflara 15 yaşındakiler, üçüncü 
sınıfa da 18 yaşındakiler girecektir. Ondan sonra da 
böyle, böyle bir sene geçecek ve 20 yaşında şerefli 
bir vazife olarak küçük zabit rütbesiyle yetişecektir. 
Bu maddenin tedvini hem bizim küçük zabitan mem-
baını tatmin eder, hem de diğer taraftan evlâdı mil
letin okumağa mütehalik olup, şimdiye kadar Vesait 
bulamamış olanları diğer teşkilâtımızda, diğer mek
teplerimizde kendıi yaşlariyle mütenasip bir mevki 
bulup, yetiştirmeyi, kurtarmayı temin ve tatmin etmiş 
oluruz. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Teklifiniz ne
dir Hakkı Tarık Bey? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Maddedeki 
(etmeyi) kelimesinin hazfini teklif ediyorum. 

NAÎM HAZIM BEY (Konya) — (hizmet edece
ği...) denilse daha iyi olur. 

REİS — Efendimihtilâf var, bir takrir verimiz. 
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TALÂT BEY (Ardahan) — Bizzat kendisi veya 1 
velisi tarafından kabul ve taahhüt olunmak şekli mu
vafıktır efendim. 

REİS — O halde zatı âliniz bir takrir veriniz efen
dim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — (Hizmet) demek kâfidir efendim, mak
sadı tamamen temin eder.. 

Riyaseti Celileye 
«C» fıkrasının şu şekilde tadilini teklif ederim : 
(Gedikli küçük zabit olduktan sonra (6) sene hiz

met bizzat kendi veya velisi tarafından kabul ve ta
ahhüt olunmak.) 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın.. Nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. «C», fıkrasını bu 
suretle tashih ettikten sonra maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. I 

Madde 6. — Gedikli küçük zabit ihsan mektebi 
derecesindeki tahsili hariçte ikmal etmiş olanlardan 
asgarî onsekiz yaşını bitirmiş bulunanlar şeraiti sai-
reyd de haiz oldukları halde Gedikli küçük zabit ye
tiştirilmek üzere doğruca kıtaya gönüllü olarak ka
bul edilirler. Bunlar kıtaya duhulden itibaren muvaz
zaflık hizmeti dahil olmak üzere dört buçuk sene 
hizmeti taahhüt ederler. 

REİS — Söz isteyen yoktur efendim. Maddeyi ay
nen kabul edenler el kaldırsın, kabul etmiyenler el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Kıta ve müesseselerde müstahdem I 
bulunan efrattan Gedikli küçük zabitliğe talip olan
lar lâzım gelen şeraiti haiz oldukları takdirde ve mu
vazzaf hizmetlerinden fazla üç sene hizmeti taahhüt 
etmek şartiyle Gedikli küçük zabitliğe kabul edilirler. I 

Muvazzaf hizmetini bitirerek terhis edilmiş olan
lardan sinleri yirmibeşi tecavüz etmemiş olanlar ipti
daî tahsili görmüş olmak ve lâzım gelen şeraiti haiz 
bulunmak ve üç sene hizmeti taahhüt etmek şartıy
la Gedikli küçük zabitliğe kabul edilirler. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Maarif hayatımızda (iptidaî) tabiri yerine (ilk) tabi
ri konulmuştur. Onun içtin burada da ilk tahsilli diye 
tashih etmek muvafık olur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya)«— Kabul ediyoruz, J 
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REİS — (İptidaî) kelimesini (ilk) suretinde tas
hih ediyoruz. Bu suretle maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Ka/bul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. Buna muhalif kavanin ve nızamat ahkâmı 
mülgadır. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etrmyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Mü
dafaai Milliye Vekâleti memurdur. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — (Vekili 
memurdur) olacaktır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — İşbu 
kanunun icrayı ahkâmına Müdafaai Milliye ve Maa
rif Vekilleri memurdur denilmek lâzımdır, çünkü ora
ya teslim ediyoruz. 

REİS — Müdafaai Milliye ve Maarif Vekilleri 
diyoruz. 

9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Müdafaai 
Milliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ruznarnenin diğer maddesine geçiyoruz: 

5. — Mahalli memuriyetine gidecek. zabitan ile 
vakti seferde davete icabet etmiyecek ihtiyat zabıtanı 
hakkında (1/978) numaralı kanun lâyihası ve Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası, 

REİS — Maızbaftayı okuyoruz. 

Mahallî Memuriyetine Gidecek Zabitan İle Vakti 
Seferde Davete İcabet Etmiyecek İhtiyat Zabftanı 
Hakkında (1/978) Numaralı Kanun Lâyihası Ve 

Müdafaai MıEKye Encümeni Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/2481 

3 Haziran 1926 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Askerî Ceza Kanununun 97 nci maddesine tezyil 
edilen fıkra hakkında Müdafaai Milliye Vekâletince 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 31 Mayıs 
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1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvip olunan kanun lâyihasıyle esbabı mucibe maz
batasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktczasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Askerî Ceza Kanununda vazifei memuriyetine 

gitmemekte İsrar edenlere karşı pek şedit cezalar mev
zu ise de İsrar mahiyetinde olmadığından dolayı tec
ziye edilemiyen bu ef'âlin tekerrürü intizamı askeri
yi haleldar etmektedir ve binnetice bu gibilerin daha 
hafif bir surette tecziyeleri zarurî görülmektedir. Si
lâh altına celp ve davet edilen ihtiyat zabitan ve me
murini askeriyenin hemen aynı ihmal ve lâkaydıi ile 
mahalli müretteplerine gitmemesi seferberliğin ta
cilinden maksut olan gaye ile tezat teşkil etmesine ve 
seferberlikte süratin zaferi katî üzerine olan tesiratı 
malumesiine rağmen bu gibilere kanunda bir ceza bu
lunmaması hasebiyle bu bapta kuvvei müeyyidenin 
dahi tayin ve tatbik edilmesini mecburî kılmaktadır. 
Vuku bulan müteaddit seferberliklerden alınan teca-
ribe ve balâda arz edilen zaruretlere göre tanzim ve 
takdlim kılman lâyihanın Meclisi Âlice kabul buyu-
rulması mahaziri maruzeyi bertaraf edecektir efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Mazbatası 
Adet : 32 

1 7 . 3 . 1 9 2 7 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyasete 
Müdafaai Milliye Vekâletinin teklif ettiği askerî 

Ceza Kanununun 97 nci maddesine tezyil edilen lâ-
yihai kanuniyeyi Recep Beyin huzuriyle müzakere 
ettik. Tadilâtla kabul ettik. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Ekrem 

Kâtip Aza 
Musa Kâzım 

Aza 
ibrahim 

Aza 
Kılıç Ali 

Aza 
Rasim 

Hükümetin Teklifi 
Askeri Ceza Kanununun 97 ni Maddesine Müzeyyel 

Kanun. 
1. — Askerî Ceza Kanunumun doksan yedinci 

maddesine fıkaratı atiye tezyil olunmuştur: 
A) Tayin olunduğu vazife ve memuriyet emri

nin tebliği anından itibaren bilâ mazeret hazerde on-
beş, seferde yedi gün zarfında hareket ve yol müd
deti hariç olarak balâdaki müddetlerin nısfından faz
la bir müddet geçtiği halde vazife ve memuriyetleri
ne iltihak etmiyen muvazzaf ve ihtiyat erkân, üme
ra, zabitan, memurin ve mensubini askeriye vakti ha
zarda (birbuçuk ilâ üç) vakti seferde (üç ilâ beş) ay 
hapse mahkûm olurlar. 

B) Hizmeti askeriyeye ve mahalli mürettebinö 
hareket için emredilen müddetler zarfında bilâ ma
zeret icabet ve hareket etmiyen ihtiyat erkân, üme
ra, zabitan, memurin ve mensubini asıkeriye fıkrai sa-
life mucibince tecziye edilmekle beraber emsallinin 
terhislerinden itibaren ademi icabetle geçirdikleri 
müddetin seferde nısfı, hazarda sülüsü kadar fazla hiz
met etmeye de mecbur tutulurlar. Bunların hapislik
leri işbu hizmeti askeriyelerinin hitamını müteakip 
infaz olunur. 

2. — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Müdafaai 

Milliye Vekili memurdur. 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü Behiç 
Nafıa Vekili Ziraat Vekâleti Vekili 

Behiç Mustafa Rahmi 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekâleti Vekili 
İhsan 

Müdafaa» Milliye Encümeninin Tadili 
Askerî Ceza Kanununun 97 nci Maddesini Muaaddil 

Kanun-
Madde 1. — Askerî Ceza Kanununun 97 nci mad

desi berveçhizîr tadil olunmuştur. 

1. — Düşman üzerine veya mafevki tarafından 
emrolunan her hangi bir hizmete memur olup da git
mekten imtina ile beraber ısrar edenler, düşman ve
ya müsellah eşkiya karşısında idam olunur. 
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2. — Tayin olunduğu vazife veya memuriyet em
rinin tebliği anından itibaren bilâ mazeret hazarda 
onbeş, seferde yedi gün zarfında hareket etmıiyen 
veya yol müddeti hariç olarak balâdaki müddetlerin 
nısfından fazla bir müddeti yolda geçirerek vazife 
veya memuriyetlerine iltihak etmiyen erkân, ümera 
ve zabitan ve memurin ve mensubini askeriye sefer
berlik halinde (3 ilâ 5) ve hazar vaktinde (birbuçuk 
ilâ üç) ay hapsolunurlar. Ve her iki halde de tekerrür 
vukuunda silki askeriden tart ile beraber (altı) ay 
napsolunuriar 

3. — Hizmeti askeriyeye celp ve davet olunan 
ihtiyat zabit ve memurları dahi tebligat vukuu anın
dan itibaren işbu ahkâmı kanuniyeye tabi tutulurlar. 

4. — Küçük zabitan ve onbaşı ve neferlerden 
emrolunan her hangi bir hizmet ve memuriyete gitai-
yenler seferberlikte (40 ilâ 80) değnek darp veyahut 
kırkbeş günden bir seneye kadar prangabent ve her 
ikii surette de tecdidi kaydedilirler. 

Hazarda ise (15-60) değneğe kadar darp ile be
raber onbeş günden üç aya kadar hapsahımurlar. 

5. — Hapis cezaları hizmet ve vazifelerinin hita
mında 'infaz olunur. 

Madde 2. — işbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mü
dafaa! Milliye Vekili memurdur. 

ıRBÎÎS — Heyeti umumıiıyesi hakkında söz isteyen 
ydkıtuır. 

Maddeler© geçilrnıesıimi kabul edenler lütfen el Iklal-
dursın.. Kabul etmiyenler lütfen öl kaldırsın.. Madde
lere geçilmesi kabul edilmliştıir. 

Askeri Ceza Kanununun 97 nci Maddesini Muaddil 
Kanun 

Madde 1. — Asikarî Ceza Kanununun 97 inci 
•maddesi berveçlhizir tadil olunmuştun: 

1. Oüşmıan üzerin© veya mafeviki tarafından em-
moluman bar hangi bir hizmet© mıemuır olıupüa gütmek-
ten imtina il'e beraber İsrar edanıler, düşman veya 
ımlüısefflah eşkıya karşısında, idam olunur. 

2. Tayin oltuınduğu vazife veya 'memuriyet em-
ınİn'in tebliği anımdan itibaren bilâ mazeret hazaırda 
on beş, seferde yedi gün zarfında hardket ötmeyen 
veya yol müddeti hariç olaralk balâdaki müddetlerin 
nısfından fazla 'bir müddeti yolda geçirerek vaziife ve
ya memuriyetlerime iltihak etmiyen erkân, ümıetfa ve 
zabıtan ve memurin, ve mensubini askeriye sefer
berdik (halimde (3-5) ve haızar vakitlinde (1,5 ilâ üç iay) 

ıhapsoliumuıtılar. Ve her iki halde de tekerrürü vuıkuun-
da silM aslkıeriıdlan tart ile beraber (6) ay hapsolunur
lar. 

3. Hizmeti askeriyeye celp ve davet olunan ihitü-
yat zalbıÜL ve marmuırilaırı dahi tebligat vukuu anından 
itibaren işbu ablkâırrn kanuniye tabi tutulurlar. 

4. Küçük zabıtan ve onbaşı ve neferlerden, em
rolunan her hangi bir hizmet ve memuriyete gjtmii-ı 
yenler seferberlikte (40)-8Cj) değnek darp veyahut kırk 
beş günden bi'r seneye 'kadar prangabent ve her ilki 
•suuıdüt© de teödidi kayjıt edilirler. 

Hazanda «ıs© (15 ilâ 60) değneğe kadar darp ile 
beraber on beş günden üç aya kadar hapsolunurlar. 

5. Hapis cezaları hizmet ve vazifelerimin hita-
ımıınıda infaz olunur. 

RlEltS — iBMnci madde ıhakjkımda söz isteyen var 
mı? 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Benıdariiz küçük b!ir izahat vereceğim: 
Arlkadaşlar! Bu kamum okuman aksaımamın hepsi ye
niden yapılmış değildir. Buradaki düşman üzerimle 
gitmekten veya verilen 'emri ifa etmekten imtina 
edenler idam olunur, fılkralorı yeni ilâve edilmiş bir 
şay deej'ldl'ır. Esasen eldeki kanuımuımuzda aynıem nnev-' 
cult olan fıkradır. Yine burada neferaltltlan emırölu-
rüan har hangi biır hizmete gitmiiyenler şu kadarı 
'değmek danpolumıur, fılkrası.. Bu da eski fcamaıunda 
ımevcutttuır. Falkat biz bunun içerisine valkıti hazarda 
aldığı emri yapmıyaın, rnesieı'â İstanbul'dam Bnzuruım'a 
tayin olunan veyahut Adana'dan Konya'ya tayini 
oluınıam bir zialbıiftie emir vierlMiği zamam gitmezse ıbumh 
tor için de bir ceza vazediyoruz. 

'Sonra ihtiyat zabitleri idin üçüncü fıkra olarak 
ıkonımiuş ollan kısım geçirdiğimiz seferberlikte bazı 
ihtiyat zabitlerinim tabet etmemiş oldıılklan netice
sinde, tevdi olundukları Divamalharplerde ceza tayi-
nt'ınde nııelvcult oiHan, alhlkâmı cezaiyienıim salkıiıt olmasam-1 

dan dıotoyt bazı molkjsıanlılfclar zulhuru bizi bu maddeyi 
ssvikıa mecbur etmiişjtûr. Malumu âlimizdıiırkıi seferde 
ordunun kuıvayı harlbiyesli lihtiyat zabıiitanının iltıiha-
kiyle tenemımüvü tabiisini bulur. Onum için İhtiyat 
şahitlerinin harpte veya hazarda her hangi bir za* 
manda olursia olsum celp emrimi aldıkları ziaoıan, 
odlp emrirıii Valkltiınde lifa edip rnüröttep öldulkları fıır-ı 
fcalara gitmeleri içim müeyyit bir madadei kanuniye
ye ihtiyaç vardır. Bunum içim böyle bir fıkra konul-
mnuştur. Vazüyeti umumıiyesli bir kanun olarak arze-
dillrnıiıştir. Esbabı muoibesi kısacalktır., 
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OAIKKI TARIIK 'BEY (Giııtesun) — Buradaki 
düşman veya ırfcüiseaiajh eşjkiya karşıısında idam olu
nur, diyor,. Zannederini, ilhana biraz izaha mulhtaç-
tıir. Dülşman veya eşkilya karşısında tise gibi bir ftalbi're 
•ihtiyaç vardır. ı(0 demek sesleri) 

MÜDAFAAI MİULİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — iButrıuın sebebi sudun: Halkiıfcatfcen Askerî 
Ceza Kanunnamesini okumamış olanları tereddüde 
düşürecek kadar bunun bir manası vardır. Askerî 
Ceza Kanununda dünmü baş tarafa yazar. Meselâ 
firar edenler... Alt tarafta da cezayı yazar; meselâ 
müsellalh eşiklya karşısında idam, vakitli hazarda beş 
sen© hapis, üç seme hapis odan., dler. Yanıi muhtelif 
(eşkâl ve vaa'yetlana v(e vakti hazar v,e sefer olup ol
madığıma göne muhtelif cünürnleri ifade ederken 
Askeri Ceza Kanununun bu şeklil ve bu tarzı tah
riri kullanır. İşte, bu fıkra da ona muvazi olsum 
diye böyle yazılmıştır. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim 
bu maddadıe düşman üzerine aevkıediJmliş, gitmezse 
idam olunur veyalhut bir tarafta isyan zuhur ettmiş, 
omun üzenine sevkediidiğinde ıgliıtrniezisie idam, olunur. 
Bunu alkil kabul ediyor, fakat âmiri tarafından' her 
haınıgi bir tarafa memur edilir de gütmezse bunu da 
mı keseceğiz ı(Handeler). 

iM/ÜDAFAlAlt MİLLİYE VEKİLİ RiEOEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, maddeye dikkaıt buyurulursa 
mafevk tarafından, har hangi bir hizmete memur 
olupta gütmekten limtinıa ile beraber ısrar edenler 
danımûştir. Bu bir. İkincisi; düşman veya müsellah 
eşkiya karşısında denimiiştir. Vaklti hazarda imttli)-
naı kastâbmliıyomuiz. Onun için sarih olarak dülşman 
tabiıti ifade edilmiştir. Encümende muihterem bir ar-
fc'adaşiımızım toktllif ettiği gibi düşman üzerine ketü'ıme-
si hiç kommıayıp aldığı emri (ifa. etmeyenler idam 
ölunuır, demlak kâfidir. Çünkü hakikaten^ şimdi arz 
edeceğim veçhile düşman veya musallan eşkıya kar
şısında alınan emrii 'ifa etmemek tabiî düşrnian üze
rine gitmemek gibidir. 

'Alkışlar! Vazıı kanon - ki eski kanunu arz-
ediyorum^düşrnıan üzerine gitmemek meselesine alâ
kadarın nazarı dikkatini celbediyoıikli düşman üzerii
ne giltmemek idamı muöiiptir. İkindisi de dülşmanı 
üzerine olmaiyıpta meselâ,' bir vaziyeti harbiye arz 
edeyim. IBfendim, Sakarya'da muharebe oluyor. 

Yunan - Türk orduları tkjasrşt Ikiarşjiya bulunuyor. Çan 
ğındı kumamdan yüzbaşı efendjyi al i yanına on beş 
tane nefer, Sakarya'yı ıgeç, onadakji [kuvvetin arfca-
ftarıma gilt, filan yerde cepfhanelıiiklenj vardır. Orayı 
keşfet, oraıyı berhava, et, yahut böylje demedi; geoa 
karanlık, tepelerde 'karlar, oümıudliyelşr varadır. M'a-
lurmu âliniz mentBekötimiziim sıcak yeri olduğu gabi, 
en soğuk yani de var iki, o mıntıkalarda bir muha-
rdbla •esnasında askerlik vazifesini ifa etmişiimdliir. Cü-
mudiyeter içinden geçilp muayyen bir yere vaırap 
önada bir düşman taburu, var mı yok mu onu gö-ı 
ırüp gelmek lâzımdır. 

Ama o düşmanın orada ölüp olmadığım vaktinde 
halber almak bütün ondu içlin bir hayat meselesidir. 
Düşman" görmeyecek, düşman üzenine gitmiıyecek 
yalnız dağlardan geçip önada o italburu görecektir.. 
Yahutta bir emir göıtünacek, hiç düşmanla alâkası 
yüktür. Hadda ilerdye değil geriye gıötülrecekıtir. Bir 
öhltiyat fiınkası vardır. Kumamdan onaya yazmoştırkıi 
flan tepede hazar olacaksın veyahut onayı itultacak-' 
•sın. Bunu götüren bir emir zabiti veyahutta bjr ça
vuştur ve düşmanla hiiç bir alâkası yoktur. Bu gece 
sabaha kadar gideceksin ve onaya varacaksın denil-! 
di. HaJbıulki onaya gitmek içiim önlümde bin nehir var-ı 
dur, nehrin liçanM de (50[) metne derinliğinde bataik-
lıtote. l&Jüe bu nehirden. geçecek ve bunu yetiştirecek-
•tiiıi'. Telgraf hatları kesilmiştir. Bunun hiç bir düş
manla alâkası yoktur. Falkalt onaya gitmezse muha
rebe kaybedilecek, binaenaleyh düşman veya müsel
lah eşjküya karşısı şantı konduktan sonra verlen emri 
Ma etmemekle düşman kjarşBina gütmemek arasın
da biç bilir fark yoktur. 

Haflplöe zafer ve islfcihlasa âmil olan her emri 
noktası noktasına ifa etmemiş olmak ef âline karşı 
idam hükmünü kaıtii olarak koymuştur. Yalnız hâ
kimler de tdtkik ve tamike imkân bıraksın diye 
'imtina »ille ısrarı koymuştur. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kıal-
dfrsın... Kafbul edilmiştir. 

Madde 2. — tşbu kamun neşri tari|h!inden mu-
tebardlir. 

RiEtS — Ik'inci maddeyi kabul: ödemler el fcat-
diinsın... Kabul etmiyenler el ^aidinsin... Kabul edil-
mişCir. 
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iMadlde 3. — tşlbu tanıumun iıcraıyı ahkâmına 
Müdafaa! Mlüıiıyıe VıekAli mernprıduır. 

RBlS — Maddeyi ıkıaJbul edenler el kaldırsın... 
Kabul ©tmiyenleır d ıkialdıırı&iin.. Üçüncü madde ka
bul edlmıişltıiır. 

Kamuınıuın ikincii müaalkiereısinıe geçiilımıeslinli kıalbul 
edenler el kaldırışın.,... Kabul ©tauiıyenleır el kaldıırsın... 
Kabtul ediitoııiışitir. P&z&ırtesi günü saat on dört'te iç
tima etım/elk üzene celseyi tatil ediyorum,. 

HMıatma Müzalkerat - Saat : 16,35 
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