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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Bir ay izin alan Başvekil Dr. Eefik Saydamın 
eşlerine Hariciye vekili Şükrü Saracoğlunun bakaca
ğına dair Eiyaseticümhur tezkeresi okundu ve 

cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

Mazbatalar 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1938 malî 

yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhsebat Eiyaseti tezkere-
sile Ankara belediyesi İmar müdürlüğünün 1938 malî 
j ı l ı hesabı katisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (3/390, 1/460) (Ruz-
nameye) 

2 — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı haziran ve 
temmuz ayları hesabı hakkında Meclis hesaplarının 
tetkiki encümeni mazbatası (5/43) (Ruznameye) 

3 — Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip 
ve tahsiline mahal ve imkân görülmeyen 80 302 lira 
75 kuruş borcun terkinine dair 3/356 ve mücbir ve 
zarurî sebepler dolayısile takip ve tahsiline mahal ve 
imkân görülmeyen 206 153 lira 50 kuruş borcun ter
kinine dair 3/357 sayılı Başvekâlet tekereleri ve 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Posta kanununa müzeyyel 2721 sayılı kanu
nun 4 ncü maddesinin (A) bendinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Nafia 

1 — Askerlik kanununun 39 ve 61 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/698) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 4 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

eridi. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Aydın Gazianteb Niğde 
Dr. Mazhar Germen Bekir Kaleli Cavit Oral 

inci/menleri mazbataları (1/683) (Ruznameye) 
5 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî müba

delelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî An
latmaya bağlı 2 numaralı protokolün 4 ncü madde
selde tayin edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatıl
ması hakkında teati olunan notaların tasdikma dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları (1/671) (Ruznameye) 

6 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî müba
delelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî 
Anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün 4 ncü mad
desinde tayin edilmiş olan müddetin iki ay daha uza-
tılrrası hakkında teati olunan notaların tasdikma 
<?aiı kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümen
leri mazbataları (1/681) (Ruznameye) 

7 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî müba
delelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî An
laşmanın iki ay temdidi hakkında teati olunan no
taların tasdikma dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
İktisat encümenleri mazbataları (1/692) (Ruzna
meye) 

1111 sayılı Askerlik kanununun iki maddesini 
değiştren kanun 

MADDE 1 — 1111 sayılı Askerlk kanunu
nun 2138 sayılı kanunla hükmü değişen 39 
uncu maddesile 61 inci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 39 — Hazarda muvazzaf ve ihtiyat 
erattan askere çağırıldıkları sırada mevkuf ve 
mahpus bulunanlar tahliyelerine kadar sevk 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER — Kemal Turan (İsparta), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

REÎS — Celse açıldı. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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edÜemezler. Askere girmezden evvel yaptıkları 

suçlarından dolayı umumî mahkemelerce bir sene 
ve daha az hürriyeti tahdit eden bir ceza veya 
para cezasından çevrilme hapis veya hafif hap
se mahkûm olupta hükümleri askerde iken bil
dirilenlerin cezaları terhisleri zamanına bıra
kılır. 

Bu kabîl mahkûmlar terhis edildikleri za
man serbest bırakılmayıp cezalarını çekebilme
leri için ikametgâhları Cumhuriyet müddeiumu
miliklerine teslim olunmak üzere kıtalarınca 
mensup oldukları Askerlik şubelerine sevkolu-
nurlar. 

Bir seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir 
eza ile mahkûmiyeti bildirilecek olanlar ceza
ları çektirilmek ve tahliye edildikten sonra geri 
kalan askerlikleri tamamlattırılmak üzere ika
metgâhları Cumhuriyet müddeiumumiliklerine 
teslim olunurlar. 

infazları geri bırakılan mahkûmiyetler için 
müruru zaman cereyan etmez. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim, encü
menden ufak bir ibare tashihini rica edeceğim. 

Bu maddenin müteaddit fıkralarında ayni 
manayi ifade eden ayrı ayrı kelimeler var. Bir 
yerde; hürriyeti tahdit edici denildiği halde, 
diğer bir yerde; hürriyeti bağlayıcı denilmiş
tir. İkisinin de hürriyeti bağlayıcı şekline ko
nulmasını rica ediyorum. İkincisi .... (Kürsüye 
sesleri) 

REİS — Arkadaşlar işitemiyorlar. Lütfen 
kürsüden söyleyiniz. 

FUAD SİRMEN (Devamla) — Efendim, 
bendeniz bu maddede iki ufak tashih rica et
mekteyim. Bu maddenin müteaddit fıkraları 
var. Bu müteaddit fıkralarda ayni mânayi ifa
de eden ayrı ayrı kelimeler kullanılmış. Bun
ların birleştirilmesi lâzımgelir, bir. 

İkincisi, bir sene veya daha az hürriyeti bağ
layıcı bir ceza ile mahkûm olanlar terhis edil
dikleri zaman serbest bırakılmayıp cezalarını 
çekebilmeleri için ... deniyor. Güya cezayi çek
mek onların lehine mevzu bir şeymiş gibi. Onun 
için evvelâ hürriyeti tahdit edici tabirini aşağı
daki gibi (Hürriyeti bağlayıcı) ve (cezalarını çe
kebilmeleri) tabirini de cezalarının (çektirilmesi 
için) sekline koymalarını teklif ediyorum. 

M.'M. SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — 
Encümen de bunu kabul eder. 

REİS — Maddeyi tashihan okutuyorum : 

Askerlik kanununun 39 ncu ve 61 nci mad
delerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1111 sayılı Askerlik kanunu
nun 2138 sayılı kanunla hükmü değişen 39 ncu 
maddesile 61 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 39 — Hazarda muvazzaf ve ihtiyat 
erattan askere çağırıldıkları sırada mevkuf ve 
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mahpus bulunanlar tahliyelerine kadar sevkedi-
lemezler. Askere girmezden evvel yaptıkları 
suçlarından dolayı umumî mahkemelerce bir se
ne ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya 
para cezasından çevrilme hapis veya hafif hap
se mahkûm olupta hükümleri askerde iken bil
dirilenlerin cezaları terhisleri zamanına bırakı
lır. 

Bu kabîl mahkûmlar terhis edildikleri za
man serbest bırakılmayıp cezalarının çektiril
mesi için ikametgâhları Cumhuriyet müddei
umumiliklerine teslim olunmak üzere kıtaların
ca mensup oldukları Askerlik şubelerine sevko-
lunurlar. 

Bir seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ce
za ile mahkûmiyeti bildirilecek olanlar ceza
ları çektirilmek ve tahliye edildikten sonra geri 
kalan askerlkleri tamamlattırmak üzere ika
metgâhları Cumhuriyet müddeiumumiliklerine 
teslim olunurlar. 

İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için 
müruru zaman cereyan etmez. 

REİS — Tashih doğru mu efendim? Başka 
mütalea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursun... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 61 — Hazar ve seferde silâh altına 
çağırılan muvazzaf ve ihtiyat erat hususî ve res
mî her nevi işlerini idare ve icabında leh ve 
aleyhlerindeki davalarda kendilerini temsil et
mek üzere bir şahsı tevkil veya teşrik edebilir
ler. 

Bu vekâletnameler yapılacak talimatnamesi 
hükümleri dairesinde kıtaya intisaptan evvel 
sırasile tercihan noterler, sulh hâkimleri, ma
hallî vilâyet ve kaza j andarma komutanları as
kerlik şubesi reisleri ve kıtaya intisaptan sonra 
askerî adlî hâkimlerle bölük komutanları ve mü
essese âmirleri tarafından tanzim olunur. 
Bu suretle tanzim olunacak vekâletnameler hiç 
bir harca, resme ve ücrete tâbi değildir. Bütün 
muamelâtta makbul ve muteber olacak olan iş
bu vekâletnamelerin hükümleri azil veya müvek
killerin terhislerinden iki ay sonrasına kadar 
devam eder. 

REMZİ ÜNLÜ (İsparta) — Efendim; Zira
at bankası vekâletname ile para ikraz eder. Bu 
61 nci maddenin tadilinde bu vekâletname mev-
zubahs edilmemiştir. 61 nci madednin 3 ncü sa
tırındaki « idare » kelimesinden sonra « gerek 
müteselsil kefalet ve gerekse ipotek suretile 
arazisini terhin ederek » kelimelerini ilâve eder
sek köylüye kolaylık olur. Çünkü Ziraat ban
kası müstahsile kefaleti müteselsile ile para 
ikraz ettiği vakit, 8 sene müddetle köylü veya
hut mahallî çiftçileri bir taahhütnameye bağlar. 
İçlerinden bir veya bir kaçı gittiğinde bu vekâ
letname veya taahhütnameye istinaden parayı 
istikraz eder. Bu taahhütnameye dahil çiftçi 
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askere gittiğinde ailesine veya bir başkasına 
vekâletname verdiği zaman çiftçi bankadan 
para istikraz edebilir ve tohumluğunu alabilir. 
Onun için bu fıkranın ilâvesini arz ve rica ede
rim. Bir takrir de takdim ediyorum. 

M. M. SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — 
Hükümetin teklifinde böyle bir şey yoktur. 
Eğer Hükümet bunu kabul ederse encümen de 
kabul edecektir. 

ADLÎYE E. M. M. ŞlNASl DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, 61 nci madde; sulh hâ
kimleri ve diğer bazı mercilere vekâletname 
tanzimi salâhiyetini vermektedir. Bu hüküm 
bazı tereddütler uyandırmıştır. Adliye encü
menine bu maddenin havalesini rica ediyoruz. 

REÎS — Adliye encümeni, vekâletnameye 
ait bazı hukukî meseleler dolayısile bunu encü
mene istiyor, 61 nci maddeyi Adliye encüme
nine gönderiyoruz. 

2 — Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 
6 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Adliye ve Millî Müdafaa 
encümenleri mazbataları (1/636) [ i ] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı efendim? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci 
maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 3634 numaralı Milli müdafaa 
mükellefiyeti kanununun 68 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kanunun birinci maddesinde yazılı hallerde 
Millî müdafaa mükellefiyetine tâbi tutulduğu 
sahiplerine tebliğ edilen her türlü nakil ve cer 
vasıtalarını, kabul edilebilir bir sebebe dayan-
mıyarak Millî müdafaa mükellefiyeti komisyo
nunun tayin ettiği müddet zarfında bildirdiği 
yerde bulundurmıyanlar mükellefiyete tâbi tu
tulan nakil vasıtasının kıymetine göre beş lira
dan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile ce
zalandırılırlar. 

Fevkalâde hallerde orduca talep vukuundan 
sonra veya seferberlik ilânında motorlu nakil 
vasıtalarının durumlarını kasden istifade edi
lemez bir hale getirmek suretile bozdukları 
veya bazı aksamını değiştirdikleri veyahut ye
dek alât veya parçalarını kasden saklıyarak 
komisyonlara noksan teslim ettikleri sabit olan
lar birinci fıkrada yazılı para cezasile birlikte 
üç aydan bir seneye kadar hapis cezasile ceza
landırılırlar. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim; bende-

fl] 3 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

niz bu madde hakkında encümenin iki noktayı 
tavzih etmesini rica edeceğim. 

Malûmu âliniz Millî müdafaa mükellefiyeti 
kanunu hükümlerine göre ordunun ihtiyacı 
olan bazı mallar eşhastan alınabilir. Fakat or
dunun ihtiyacı olan bu malları talep etmek 
hakkı, halktan doğrudan doğruya isteyip al
mak hakkı, orduda değildir. Ordu bu ihtiya
cını o kanunun hükümlerine göre mahalli millî 
müdafaa mükellefiyeti komisyonuna bildirecek, 
bu komisyon halk elinde bulunan bu gibi mal
lardan halktan vaziyeti en müsait olanlara 
tevzi ederek toplayacak ve Orduya teslim ede
cektir. Âna kanunun hükmü bu olunca bura
daki Orduca talep vukuundan evvel kaydı te
reddüdü mucip olur. Bu, ±ıukumetin teKİıfin-
de yoktur. Daniliye encümeni koymuş, Adliye 
encümeni de aynen kabul etmiştir. Binaenaleyh 
maksat, halktan istenildikten sonra halis tara
fından o vesaiti nakliyenin bozulup Orduya 
yaramaz bir hale koyanları tecziye etmektir. 
Binaenaleyh, Orduca talep vukuunda kelimesini 
değiştirip, salahiyetli mercice talep vukuunda 
demek lâzımdır. Bu hususta encümenin mütalea-
sını rica ediyorum. Bu talep vukua geldikten 
sonra vesaiti nakliyenin sanibi kasden bunu, 
s«iahiyetli mercie vermez veya işe yaramaz 
bir hale koyarsa tecziye ediyoruz. Maddede 
mutlak olarak istifade edilemez bir hale ko
yanlar deniliyor. Acaba buradaki istifade edi
lemez tabiri mutlak olarak istifade edilemez 
manasına mı, yoksa o vesaiti nakliye Orduca 
istifade edilemez bir hale koymak kâfi midir? 
Bu lâyihanın sebebi tanzimi göz önüne alınınca 
mücerret olarak istifade edilemez bir hale ko
nulması değil, Orduca istifade edilemez bir 
hale getirilmesi cürmün tekevvünü için kâfi 
görülmeli. Maksat o ihtiyacı teinindir. Bu ba
kımdan mutlak şekilde istifade edilmez tabirini 
burada bırakırsak, olabilir ki tatbikatta tered
düdü mucip olur. Onun için bir adam otomobi
linin muayyen bir kısmını *u veya bu şekilde 
istifade edilemez bir hale koyarsa yani Ordu 
için istifade edilemez bir hale konulursa bu 
ûakdirde o adamın tecziyesi lazım gelir. Fıkra 
bunu temin etmiyor. Onun için «istifade edile
mez» kelimesinin yerine «Orduca istifade edi
lemez» tabirinin konulmasını teklif ediyorum. 

M. M. SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — 
Encümen de bu mutaleaya iştirak ediyor. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Efendim, or
duca talep olunacak nakil vasıtalarından otomo
bili ele alarak onlar hakkında bir iki şey söy
lemek istiyorum. Malûmu âliniz, otomobilin ba
zı kısımları kaldıkça bozulur. Lâstikleri, akü-
mülâtörleri bu meyandadır. Bunlar orduca talep 
vukuunda derhal alınacaksa ve parası teslim 
edilecekse diyecek bir şey yok. Fakat talep vu
kuundan sonra vakit geçerse bu takdirde, oto-
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inobilin lâstikleri ve akümülâtörleri kaldıkça 
bozulacaktır. Bunların sahipleri bu gibi bozula
cak kısımlarını çıkarıp başkasına devretmeleri, 
millî bir servetin kaybolmamasmı icabettire-
cek bir haldir. Eğer biz bunları mutlak surette 
otomobile takılı kalsın istiyorsak, kendi ken
dine bozulacak olan bu kısımlardan, millî ser
vetin bir parçası olarak ziyaa uğrayacağını 
nazarı itibare almalıyız. Bu noktanın tavzihini 
Encümenden rica ederim, talep vukuundan 
sonra derhal teslim alınacak mı? Maruzatım 
bundan ibarettir. 

M. M. SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — 
Sayın arkadaşımızın mütaleatı doğrudur. Fa
kat, bizim taknin ettiğimiz maddede de, bu
nun kasden bozulmuş olması mavzubahstir. 
Binaenaleyh, herhangi bir şekilde, istenil
dikten sonra, kendi motorunu kasden bozan 
veya onun aletlerinden birini aşıranlar hak
kındadır bu ceza. Yoksa herhangi bir surette 
bozulan bir şeyden bahsedilmiyor. Binaenaleyh 
Beyefendinin buyurdukları mütalea bizim mü-
taleamızla doğru bir şekilde tecelli etmiyor. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Efendim bu
rada kasden bozmak mevzubahs değildir, sat
mak mevzubahstir ve durdukça, kullanılmadık
ça bozulacak olan akümülâtör ve lâstiğin sa
hibi bunu satsın. Alan adam da bunu takside 
veya kamyonette kullansın. Durduğu yerde 
akümülâtör ve lâstik bozulmasın. Millî serve
tin bir kısmı kendi kendine çürümesin. Bunun 
izahını rica ederim. 

M. M. SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — 
Mevzuumuz esasen bu değildir. Çünkü 68 inci 
madde, istenildiği halde vesaiti nakliyesini mu
ayyen günde Meclise vermiyenler hakkında 
ceza koymuştur. Bizim buradaki maksadımız 
kasten bozanlardır. Binaenaleyh kanun bu ga
yeyi tamamile istihdaf etmiş oluyor zannediyo
rum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Arkadaşlar, bu kanunda nazarı dikkati celbe-
decek mühim bir nokta var, o da cezanın az
lığı. Tasavvur buyurunuz; Millî Müdafaamıza 
yarayacak makineleri, nakil vasıtasını ve fab
rikaları ve onların makinelerini kasden tahrip 
eden 3 aydan 1 seneye kadar mahkûm oluyor. 
Yine tasavvur buyurunuz ki, memleket harbe 
girmiş, bunları herhangi meçhul eller tahrip 
edecek ve bütün bir felâket milletin başına bu 
yüzden yüklenmiş olacak, böyle bir hiyanetin 
faillerine de bu kadar az bir ceza verilecek, 
nasıl olur? Encümenden rica ediyorum. Bu ka
dar mühim bir meseleye bu kadar az ceza na
sıl olur? bana cevap versinler. 

M. M. SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — 
Mükellefiyeti askeriye kanunundaki cezalar az
dır. Biz onlarla insicam ve tenazuru muhafaza 
etmek üzere, gerek Adliye encümeni, gerek 

encümenimiz daha ileriye gidemiyerek 3 ay
dan 1 seneye kadar mahkûm ediyor. Ceza yal
nız bununla kalmış olmuyor. İki taraflı oluyor. 
Çünkü ayrıca para cezası da vardır. Bina
enaleyh bundan fazla ceza vermeği, elimizdeki 
kanunlarla kabili telif görmedik. Onun için bu 
şekilde yaptık. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim, Hükümetin bu işde gösterdiği tekay-
yüde teşekkür etmek isterim. Getirdiği lâyiha
da beş sene ceza vardır. Okuyayım : «Seferber
likte ve fevkalâde hallerde motorlu nakil va
sıtalarının durumlarını bozanlar ve yedek alât 
veya parçalarını saklıyarak kamisyonlara nok
san teslim edenler, beş seneden aşağı olmamak 
üzere.... » Binaenaleyh Hükümeti tebrik ede
rim. Çünkü bu kadar teyakkuz göstermiştir. 
Hükümet böyle yaptığı halde encümeniniz na
sıl oluyor da cezayı bu kadar az veriyor, ben 
anlamıyorum, nasıl oluyor? Size bir misal ve
reyim. Frenklerin her gün «Sabotaj» diye ba
ğırdıkları şey nedir? Millî kaynak ve vesaiti, 
harp zamanında ve harpten evvel tahrip ede
rek milletin bütün kudretini hasara uğratmak 
faydalı olmıyacak şekle sokmak. Sabotaj, bun
dan başka bir şey değildir. 

İstanbulda bizden gayri olan anasırın, hatta 
takside kullanılmayan otomobillerinin şoförleri 
hizmete alındığı zaman, arabalarında Türk şoför 
kullanmamaktadırlar. Bunun manasını anlata
bildim mi arkadaşlar? (Hayır sesleri). İzah ede
yim, bizden olmayan ırklara mensup, yani ya
bancı ırktan olan şoförler hizmete alındıkları 
zaman, araba sahipleri, Türk şoför kullanmak-
tansa, arabalarını garaja çekmişlerdir. Bunu 
resmen tevsik edebilirim arkadaşlar. Herkeste 
bir kanaat vardır. Hususî otomobilim kullanıl
mıyor. akümülâtörü çalışmıyor, lâstiği çürü
yor. Ben lâstik nasıl çürür, bunu bilen adam 
olarak söylüyorum. İyi kullanılırsa durduğu 
yerde otomobilin ne akümülâtörü bozulur, 
ne de lâstiği çürür. Arabayı kullanan adam 
sizin gösterdiğiniz ihtimamı ve tekayyüdü gös
termeğe mecburdur. Bu vasıtayı aldığınız za
man mecbursunuz onu muhafazaya. Bir araba 
evlâdınızdan daha mı kıymetlidir arkadaşlar? 
Bu mala gösterdiğiniz kadar evlâdınıza niçin 
tekayyüd göstermiyorsunuz? Sonra icabettiği 
zaman, harp zamanında bir makine bulamayız. 
Bu bir gaflettir, biz bu gafleti kabul edemeyiz. 
Bize kasdeden adamların olmadığını kabul et
mek gaflettir. Bu ceza azdır. Göreceksiniz ya
pacağımız kanunlarda nasıl cezalar vardır. 
Hükümetin teklifinin derhal kabul edilmesini 
rica ederim. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Sabo
taj yerine baltalama diyeceksiniz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Söy
ledim. Affedersiniz, muhterem hocamm sözle-
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rine daima hürmetkarım. Sabotaj kelimesi be
nim ağzımdan çıkmaz. Frenklerin son zaman
larda en mühim bir mesele olarak ortaya attık
ları bir kelime olduğunu söyıedim. Asla Türk-
çeye yakıştırmam. 

KASIM GULEK (Bilecik) — Efendim; Ziya 
Gevher arkadaşımızın, sabotaj demeyelim, bal
talamak hakkındaki heyecanlı sözlerini bittabi 
ayni neyecanla dmlediK. Yalnız ufak bir hata 
yaptılar zannederim. Çünkü lâstik ve akümü-
laıöre, ne Kadar iyi b a k ı r s a bakılsın, uzun 
müddet kaldıkça bozuıur. Memlekette şu kadar 
bin akümülâtör ve lâstik bu yüzden işe yara
maz bir hale gelir. 

Mazbata munarriri arkadaşımız bendenizin 
sorduğum suale cevap lütuf buyurmadılar. Ben 
dedim KI; eğer bir talep vukuunda otomobili 
dernaı aiınacaKsa diyeceK yoKtur, yoksa mese.â, 
altı ay sonra tesellüm edilecekse, Kendisi kaldığı 
zaman, otomobil sahibi, lâstik ve akümüiato-
run oozuımaKta olduğunu görürse onu satabil
sin, seöepsız yere üaKKi kaybolmasın. 

Aui j i i± i Hin. İYI. ivi. $ıM.aÖi DEVElN 
(ZonguiüaK) — Bu maddenin cezaya taalluk 
eden üUKmu Adliye encümeninden de geçmiş
in. Jbu ıtıoaria bendeniz bu üaKimdan cevap 
arzeaıyorum. 

i? ıluaKiKa dedikleri gibi, ilk teklifte ağır bir 
hüküm Konulmuştur. lyanıiiye encümeni DU ce
zayı 3 aydan bir seneye Kadar tenzil etmiştir. 
Adliye encümeni ve iviillı kmdafaa encumem 
bunu eynen Kabul etmiştir. 

Ziya ueviıer arKadaşımızın endişeleri cid
den yerindedir, buna ışcıraK etmemeğe ımKan 
yoKiur. rainiz tasvir eıtiKlerı uare^et, oeza 
Kanununda ayrı nuKumıere aittir, oradaKİ ceza 
bundan ÇOK dana agıruıı. Böyle ordunun kuv
vetini teiiAj.se çaiiŞöbUiarm ve DU suretıe naıul 
vasıtalarını başAa şekillere ifrağ suretıle Kul-
'anılamaz bir nale AOJ anıarııı uu suçları da^a 
aö ı r ce^aıarı muüüeızmıuiir. .».anı tasvir euiA-
ieiı eme t oundan avrıdır 

Tabii cezalar arasında bir ahenk olmak lâ
zımdır. Bir parçayı sanlar veya nıç vermezse, 
04 ne a madde, Dır aya Kadar napıs cezası ta
yın ediyor. HaibuKi bir parçayı saklamanın ce
zası teşdit edilmiştir, üç aydan bıı seneye kadar 
sapılmıştır. Bu bammdan, gertk cezalar ara
sında bir nisbet gözetilmesi ve gerek Ziya 
Gevher Beyin tasvir ettikleri fikirlerin, esasen 
ceza kanununda daha şiddetli müeyyideler al
tına alınmış bulunması dolayısıie, maddenin 
bu şekilde kalmasını daha doğru bulmaktayız. 

ZIYA GEVHEE ETİLİ (Çanakkale) — 
Arkadaşlar; evvelâ sajın Kasım arKadaşım, lâs
tik ve akümülâtör meselesini mevzuubahs edı 
>or. Kendisi bilmez, t a k a t içmızden bir çok 
Lr ı bilirler, uzun seneler şöfonüKİe meşgul oi 
nuş bir adamım. (Istagfuruiiaiı sesleri,,. Lâ„ 
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I tiği bilirim, akümülâtörü bilirim. Otomobil riâ-

ŝıl sökülür, nasıl takılırı bunu bilen bir ada
mım. Böyle olmasaydım bu kürsüden bu lafı 
söylemezdim. 

Arkadaşlar; lâstik iyi muhafaza edilirse bu 
harbin muhtemel uzun seneleri zarfında, hatta 
altı sene kendi kendine darur. Hiç merak etme
yin arkadaşlar, yeterkı onu muhafazaya kaste
diniz. Akümülâtör meselesine gelince; pekâlâ 
bilirler ki akümülâtör hem dolan, hem boşa-
'an bir şeydir. Onu muhafaza için boşaltır, te
mizce yıkarsınız ve tersme kapatırsınız, gül 
gibi durur. Hakikat budur işte. Binaenaleyh 
çürüyecek diye bu iş yapılmaz. Lâstik dört de-
lecei hararetin altında ve üstünde çabuk bozu-
l ı r bir nesnedir. Fakat güzel, havadar bir yer
ci;, iyi sarılarak muhafaza edilen lâstiğe hiç 
bir şey olmaz. Hususi otomobillerin lâstikleri 
sisin 2c-k işinize. yara„ aeak kadar dayanır ar
kadaşlar, hiç merak etmeyin. 

Gelelim ceza kanununun bir ay, üç ay me
selesine. Arkadaşlar, harp için, Millî müdafaa 
ijjin, yarınki tehlike için bir kanun yaptığımız 
manian esas ile mukayyet olmadığımızı zannedi
yorum. 

Evet, tabiî bir zamanda olsaydık, acaba filan
canın hareketi şuna şuna uyar nııV diye düşün
mek mecburiyetindeydik. Halbuki her gün, böyle 
fevkalâde zamanlar için, fevkalâde kanunlarla, 
fevkalâde cezalar tertip ettiğimiz bir sırada, ce
za kanununda böyledir diye, bu kanunun şid
detini hafifletemeyiz. Böyle bir ay ceza ver
mekle, o cezanın tatbik edilmemesine meydan 
vermiş olacağız. Çünkü o ceza da tecile tâbi 
olacaktır. Lâstiği sattım, parçayı bozdum diye, 
Millî Müdafaa mükellefiyeti noktasında iş bir 
püften ibaret kalacaktır. Ya işin içine ihanet 
girerse arkadaşlar? bu takdirde - muhakkak ki 
girecektir - yarınki ikballeri için çalışan insan
lar karşısında bulunduğumuzu da asla unutma
mak lâzımdır. Çünkü bu insanlar her şeyi; 
her şeyi tahrip ve imha edebilirler. Onun için 
behemehal onlara karşı duracaksın. Bu nokta
dan Hükümetin teklifi çok yerindedir, derhal 
kabulünü rica ederim. Bu hususta bir de tak
ririm vardır. (Güzel, muvafık sesleri). 

FUAD SİRMEN (Eize) — Arkadaşlar, beıı-
denizce maddenin huzurunuza getirilmiş olan 
şekli bütün endişeleri karşılamağa kâfi kudreti 
haiadir. 

Evvelâ, Kasım Gülek arkadaşımızın noktai 
nazarına kendi görüşüme göre cevap arzede-
yim. Bu madde demiyor ki, bir şahsın elindeki 
bir malı için Millî müdafaa mükellefiyeti vaze
dilir ve kendisinden böyle bir talep vukubulur~a 
aradan seneler geçtiği halde bu adamdan bu 
mal alınmaz. Böyle bir şey yoktur. Hepimiz 
biliyoruz ki, Ordu kendisinin ihtiyacı için mu
ayyen bazı maddelerin muayyen bazı mmtaka-
larda halktan alınarak kendisine teslimini iste-
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yebilır. Fakat bunu Ordu doğrudan doğruya 
halktan isteyecek değildir. O mahallin Millî 
Müdafaa mükellefiyeti komisyonuna müracaat 
edecektir. Onun başında vali vardır. O mahal
de, o mıntaka içinde Ordunun ihtiyacı olan bu 
maddeler kimlerin elinde vardır, biliyor. Çün-
ki hazar zamanında nakil vasıtalarının kayitleri 
daima tutulmaktadır ve mevzuatımız bunu 
âmirdir. Halk elindeki bu maddelerin miktarı 
adedi nedir Bunu bilen koimsyon halka fasla 
tesir etmemesi için halktan bu vesaite malik 
olan kimseler arasında istenilen miktar tarh ve 
tevzi olunur. Bu kanuna müsteniden hareket 
eden komisyon faraza Ahmet Efendiye sen iki 
otomobil vereceksin der Tayin edilen müddet 
zarfında otomobili getirmeyince birinci fıkra 
mucibince ve elindeki otomobili kasden Ordu
nun işine yaramıyacak şekilde bozarsa ikinci 
fıkra mucibince ceza görür. Binaenaleyh, 
burada lâstiğin bozulması; yedek alâtm işe ya
ramaz bir hale gelmesi gibi bir endişeye mahal 
yoktur. 

İkinci kısma gelince; Ziya Gevher arkadaşın 
izhar buyurdukları mütaleat yerinde olmak İâ-
zımgelir. Fakat buyurdukları vüsatte bir 
hareketi önleyici hükümler ceza kanu
numuzun Devlet emniyetine taallûk eden fas
lında esasen mevcuttur. Devletin gerek harpte 
olsun; gerek fevkalâde halde olsun Ordunun 
harp kuvvetini zaafa uğratacak şekilde hareket 
edenler ve bu harekete iştirak edenler, zannede
rim, on seneden on beş seneye kadar ağır hapis 
cezasî görürler 

Şimdi tasavvur buyurun, bir adam ki, elin
de Ordunun işine yarayacak külliyetli mal var
dır. Bunları Ordunun harp kudretini azaltmak 
maksadile bozar ve Ordunun işine yaramaz hale 
sokarsa bu maddeye gitmeden diğer ceza hü-
kümlerile ağır surette ceza görür. Fakat yine 
tasavvur buyurunuz bir şoförün elinde otomo
bil vardır, askerî makamat buna lüzum gösteri
yor, çünkü Millî Müdafaa vekâleti mevcut şo
förler arasından muayyen mikdarda otomobil 
toplayın demiştir. Komisyon şoförlere tebliğ 
ediyor ve on gün zarfında vereceksin diyor. 
Şoför peki diyor, fakat şehir dışında hareket 
etmemesi için, otomobil işlerinden pek anla
mam amma, meselâ şasesini indiriyor. Maksadı 
Ordu baktığı zaman işe yaramaz al bunu geri 
götür dedirtmektir. Bu ceza işte bu gibilere 
karşıdır. Malûmu âliniz cezalar arasında nis-
betı âdile muhafaza edilmelidir. Bu temin edil
medikçe daima gadir olur. Kanunlara lüzu
mundan fazla ağır ceza koymakla adalet temin 
edilmiş olmaz. Çünkü hâkimler tatbik etmezler; 
o f?ilin ceza teşkil etmediği yolunda hareket 
ederler. 

Bu bakımdan bu kadar ileri gitmek te do-
ıayısile memleket aleyhine olur. O itibarla 
bendeniz bu maddenin ihtiva ettiği cezaî hüküm 

icri kâfi görüyorum. 
ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 

\rkadaslar, ben de Fuad Sermen arkadaşımla 
beraberim. Bîr nokta vardır ki burayı tebarüz 
ettirmek lâzımdır. Yine kendileri buyurdular 
iri, kasıt, kasıt... Kasıt dedikten sonra artık 
lürüm. cınavet, ihanet hensi onun içindedir. 
Hic üzülmesinler. Herhangi ttr araba tabiî 
:mrü zamanmda esk^r. Bnna ka,r<» amorti va-
mbr. Cıvatası kırılırca, akümülâtörü çatlarsa 
bunu, onu alan ve kultenan adamlar bilirler.. 
A.raba su kadar çalışmıştır, daha su kadar ça
lışabilir, su kadar eskime mvı vardır derler. 
ttıı insanlar bu kadar mantıksız delillerdir. 
"Binaenaleyh ben, elmde mevcut olup ta, sırf 
Millî müdafaa hizmetine vermemek idn vanılan 
kasıttan bahsediyorum. Kanunun derm* ettiği 
kasıt da budur. Kasıt, o sevi Devlet hiz
metinde kullanılmıvaçak sekle sokmaktır. 
Bu hususta teyakkuzu gösteren Hükümet, 
bu cezayı bes sene olarak getirmiştir. Bu, 
üzerinde güzel çalışılmış ve her sevi dü
şünülerek yapılmış bîr kanundur. Arkadaşlar, 
hâkimlerimizin bir takım vesile bularak tah
fifi cezava gittikleri kanaati bende mevcut de
ğildir. Ben hâkimi, bir suçluyu cezalandıracağı 
zaman şiddetle vurucu ve şefkat göstereceği za
man namütenahi şefkat sahibi bir insan olarak 
gördüm ve bunları nefsinde srörmüş, mahkemeye 
cıkmıs bir adam olarak söylüvorum. Hayır ar
kadaşlar. hâkimi, cezayı tahfif edici vesileler 
ariyan bir insan olarak kabul edemem. Vazu 
kanunun kovduğu hükümleri tatbikle mükel
lef olan bir insan, herhangi bir^ vesile l̂e kar
sımıza cıknvvacaktTr. Bunun için şiddet gös
termek lâzımdır. Buna. bu esbabı mucibeden 
sonra büsbütün lüzum oldu arkadaşlar. 

KASIM GÜI.EK (Bilecik') — Ziya Gevher 
arkadaşımızın şoförlüğü olduğunu biliyorum. 
Bendenizin de bir ha,vli s«nel;k soförlüö-üm var
dır. Otomobilden de, lâstikten de anlarım. 
(Gülüşmeler V Hatta muhtelif memleketlerden 
almmıs şoförlük vesikalarım da vardır. Arkada
şımız, lâstiklerin, bes derece asaqı. bes derecede 
yukarı verde durduruldukça bozulacağını ken
dileri ifade ettiler. 

Baltalama hakkındaki heyecanları hfmim^zi 
mütehassis etti. Hakikaten bunun üzerinde 
hassasiyetle durmak lâzımdır. Fakat bunun bir 
de öteki tarafı vardır. Elinde lâstik bulunan 
bir hak sahibi bir tak-m insanlar vardır, bunları 
da insafla düşünmek lâzımdır. 

ikincisi; bu lâstik ve akümülâtörler mem
leketin millî servetinin bir kısmıdır. Bunla
rın harap olmaması için bir tedbir almak lâzırı-
dır. Fuad arkadaşımız burada meseleyi tavrh 
ederken dediler ki, talep vukuundan sonra el
bette muayyen bir müddet vardır. Bendenizm 
anlamak istediğim, bu muayyen müddettir, 
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bunu bilmiyorum. Bunu ya Fuad Bey arkada
şımız veya Mazbata muharriri arkadaşımız tav
zih ederlerse, iş benim zihnimde de tebellür 
eder. Talep vukuunda, meselâ bir hafta içinde 
denecek olursa bunların çürümesine de mahal 
kalmaz. Lâstik ve akümülâtörlerin talebi ile 
tesellümü arasındaki müddetin tavzihini tekrar 
rica ederim. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Arkadaşlar; ev
velâ Ziya Gevher arkadaşımızın mütaîealarına 
karşı görüşlerimi arzedeceğim, 

Kendileri dediler ki, hâkim huzuruna çık
tım, ben Türkiyede bir hâkim görmedim ki şu 
veya bu vesileyi arayarak karşısına gelen maz
nunun lehine hareket etsin. Gerçi bendeniz kar
şısına çıkmadım, fakat senelerce bu vazifeyi 
gördüm, bilfiil hâkimlik yaptım. Binaenaleyh 
hâkim arkadaşlarımızın ifayi vazife ederken na
sıl bir haleti ruhiye ile hareket ettiklerini ken
dilerinden daha iyi bilirim. 

ZÎYA GEVHER ETİLt (Çanakkale) — Siz 
zaten her şeyi iyi bilirsiniz. 

FUAD SlRMEN (Devamla) — Hayır, her 
şeyi bilmem amma, bunu bizzat yaptığım için 
biliyorum. 

En basit bir ceza kitabım açınız, bunu 
ben icat ederek te söylemiyorum. Şahsî kanaa
tim olarak ta söylemiyorum, bütün ceza kitap
larının nazarî kısımlarını açarsanız görürsünüz 
ki cemiyetin, muzır efali önlemek için alacağı 
tedbirlerin başında o cezayi artırmak gelmez. 
Çünkü hâkim zannettikleri gibi kurulmuş bir 
makine değildir. Hâkim insandır ve ancak vic
danından gelen sadaya ittiba ederek hü
küm verir. Eğer hâkim kendisine ve
rilmiş olan kanunları vicdanına aykırı görürse 
vicdanının dediğini yapar. Hâkim, arkadaşı
mızın dedikleri gibi kurulmuş bir makine değil
dir. Bu, dünyanın medenî memleketlerinin hep
sinde hürmet edilen hâkim bu şekilde hareket 
edendir. Binaenaleyh, bu noktadan zannediyo
rum ki, kendileri hata ediyorlar. Aksi takdirde 
buyurdukları gibi bütün dünyayı sütliman yap
mak için ceza kanununun birinci maddesinden 
sekiz yüzüncü maddesine kadar baştan aşağı 
idam derdik ve her işi bitirirdik. Böyle şey ol
maz. Binaenaleyh arzettiğim ceza hukuku il
mi olarak yer yüzünde vücut bulduğundan beri 
tecrübelere müstenit olarak tahakkuk etmiş bir 
vakıadır. Binaenaleyh bunu bu şekilde arzede-
rek geçiyorum. 

Sonra arkadaşlar; mesele çok izam olundu. 
Deniyor ki, bir adam hiyanet kasdile, ordunun 
kıymeti harbiyesini tenkis kasdile hareket ed-
yor. Bu adama ancak üç aydan başlryan bir ce
za veriyoruz. Böyle bir şey yoktur. Arkadaş
lar. O adamın bütün efal ve harekâtı kanunda 
mezkûr olsun olmasın failinde kasdi cürmî 
aranılır ve işlediği filin taallûk ettiği madde
ye göre tecziye edilir. Müzakere mevzuu olan 
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müddetin mevzubahs ettiği fiilde bunu yapan 
adamın kasdi ordunun kıymeti harbiyesini ten
kis etmek veya bu ihanette bulunmak değildir, 
o yalnız ve yalnız elindeki arabasını vermemek 
için bunu yapmıştır. Yoksa ordunun kudreti 
harbiyesini tenkise matuf bir hareket ihanet 
kasdile yapıldığı takdirde , bu fiil ve harekette 
bulunanların işledikleri cürmün mahiyeti Dev
letin emniyetine taallûk eder ki, hâkim o mad
deye istinaden ağır cezayi verir. Bu bakımdan 
da endişeye mahal yoktur. 

Kasım Gülek arkadaşımızın buyurdukları; 
hakikaten müddet katiyetle malûm değilse, key
fe göre uzatılabilir bir mahiyette olursa belki 
dedikleri mahzur husule gelebilir. Bendeniz bu 
noktadan endişeye mahal olmadığını görmekte
yim. Çünkü Ordu bir ihtiyacı duymadan; bu
nu bana alacaksın, bana temin edeceksin diye 
Millî Müdafaa komisyonuna müracaat etmez. 
Bu müddet ancak ve ancak Ordunun ahaliden 
istediği mükellefiyet için teslim edecekleri eş
yanın mahiyetine göre toplama ve sevketmek 
için lâzımgelen bir müddete maksur kalacaktır. 
Bu müddet de ne kadar geniş tutulursa tutulsun 
lâstik, akümülâtör ve yedek parçaların bozul
masını intaç edecek kadar uzun olmıyacaktır. 
Bu bakımdan da Kasım Gülek arkadaşımızın en
dişeleri varit değildir. Binaenaleyh maddenin 
bu itibarlarla da korkulacak bir mahiyette ol
madığa kanaatindeyim, (Reye reye sesleri). 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Ziya Gevher Beyin söyledikleri 
sözlerde iki noktaya işaret etmek isterim. Bi
risi, kasid meselesidir. Fuad Bey bunu gayet 
iyi izah ettiler, ayrıca bir şey ilâve etmiyece-
ğim. Buradaki kasit, saklamak kasdidir. Yoksa, 
tasvir buyurdukları gibi, böyle bir kasdin mev
cudiyeti halinde, Ceza kanunundaki unsurlar
la birleşerek bundan daha çok ağır cezaları 
istilzam etmektedir. İkinci şık da; cezaların 
nisbetidir. Arkadaşım buyurdular ki; bu ceza
lar normal zamanlara uyabilir, fakat harp ha
li mevzubahstir, bu itibarla nisbet değişebilir. 
Halbuki bendeniz, Millî Müdafaa mükellefiyeti 
kanununda mevcut olan nisbeti, yani bu ceza 
hükümleri faslının diğer maddelerdeki nis
beti arzettim. Meselâ; 64 üncü madde. Böyle 
bir vesaiti vermiyenlere bir ay hapis cezası 
veriliyor. Halbuki şimdi tadil ettiğimiz fıkra 
ile, bir parçasını saklıyanlara beş sene ceza ve
rilmektedir. Bu, kanunun esas bünyesini halel
dar eder. Çünkü bütün vesaiti saklıyanlar için 
bir ay; bir parçasını saklıyanlar için beş sene. 
Yine bir madde, 70 inci madde; Millî Müdafaa 
mükellefiyetine tâbi tutulan sınaî müesseseler 
sahibi veya onu işletenler, mükellefiyet emrini, 
sui niyetle yapmadıkları halde, bir aydan 
bir seneye kadar hapis cezası göreceklerdir. 
Yine bu maddeye tevfikan bir parçasını sak
lıyanlar beş sene ceza görüyor. Bu madde ter-
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tip edilirken tabiî bütün bu hususlar nazarı 
itibare alınmıştır. Fuad Beyin dedikleri, tat
bikat bakımından doğrudur. Yoksa bu gibi 
ehemmiyetli bir suçta istenildiği kadar ağır 
ceza verilir ve kimse bunu çok görmez. Çün
kü yerinde olur. Bu itibarla bu maddenin ay
nen kabulünü rica ederim. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — En
cümenden bir sual. (Kâfi kâfi sesleri) Mazbata 
muharriri arkadaşım iki şey söylediler. (Kür-
siye sesleri) Kâfi seslerini duyunca kürsiye 
çıkmamıştım, affedersiniz. 

Arkadaşlar, Encümen mazbata muharriri ar
kadaşımız ve Fuad Sirmen arkadaşımız haklı 
olarak bir noktada duruyorlar. Ben kendilerin
den soruyorum. Tabiî Fuad Beyden soramam 
Encümenden soruyorum. Devletin emniyetini 
ihlâl edenlere karşı bir madde varken zaten 
bunlara lüzum yokmuş. O halde bu kanun ni
çin geldi? Motönün bir parçasını tahrip edenler 
hususî cezaya uğradığı halde, Devletin emniye
tini ihlâl edenler için daha büyük cezaya mı 
gidilir? Hayır. Hâkimler, bu elindeki kanunla 
gider ve der ki; benim elimde bu kanun var
dır ve buna göre ceza veriyorum. 

Bu tahribatı yapan ancak bu kanuna tâbi 
ülarak bir seneye kadar mahkûm olur. Bina
enaleyh Devletin emniyetini ihlâl maddesine 
gitmez arkadaşlar. Nasıl oluyor? Ben bunu 
anlayamadım. Boyuna bunu müdafaa ediyorlar. 
Diyorlar ki Devletin emniyeti ihlâl edildiği 
zaman ağır ceza ancak bir senedir. Hâkim ce
zaya gidecektir, hafif ceza konmalıdır, mesele 
buyurdukları gibi değildir. 

ikincisi; bütün arabayı saklayana ceza veril-
miyorda, bir parçayı saklayana veriliyor? Ne
den dolayı parçayı saklayana ceza veriliyor da 
arabanın tamamını saklayana verilmesin? Şah
san ilmine, dikkatine, zekâsına fevkalâde hay
ran olduğum, sevdiğim bir arkadaşın bu dik
katsizliğine ne diyeyim? Benim mi kabahat 
şimdi? Bir cüzünün saklanmasına kabahat de
niliyor da küllünün saklanmasına denilmiyorsa 
bunu Adliye encümeni düşünsün. Binaenaleyh 
Fuad arkadaşımla, herşeyde hemfikirim, hâkim
ler hakkındaki düşünceleri hakkında da hemfi
kirim. Kendisinin yüksek hukukî düşünceleri
nin hayranıyım. Herşeyi benden iyi bilir, uzun 
zaman hâkimlik yapmıştır, bunların hepsini 
söylemek benim için vazifedir. Fakat burada 
soruyorum, niçin buna dikkat etmiyor? Dikkat 
edilecek nokta budur. Hiç kimse elindeki ma
lını tahrip etmez. Kimse kendi malına zarar 
yapmaz. Dişini çürütür, ihmal eder, fakat akü-
mülâtörünü çürütmez. Mala candan daha zi
yade yakm alâka vardır. 

Devletin gösterdiği teyakkuz bu alâkasız
lara değil, kasdan bunu tahrip edenlere karşı
dır, onun için ceza şiddetli olmalıdır. Bu, hüs
nüniyete değil, suiniyete makrun efale ait ol

duğu için böyle büyük ceza olarak getirilmiş
tir. Onun için ceza kanununun şu veya bu mad
desi mevzubahs değildir. Çok rica ederim. 
Ben nasıl takrir verdimse Fuad Bey arkadaşı
mız da tor takrir vererek bu işi tasrih etsin
ler. Daha iyisi bunu encümene iade edelim, 
JU işi iyice düşünsünler, ceza kanununu da, 
şunu da, bunu da tetkik etsinler. Ben takririmi 
geri alayım, bu mahiyette bir takrir vereyim. 
Bu, memleket işidir. Ne benimle Şinasi, ne de 
Şinasi ile Fuad arasında geçen bir meseledir. 
O halde ben takririmi düzelteyim, bu işi Adliye 
encümeni tekrar tetkik etsin. 

FUAD SÎEMEN (Rize) — Bendeniz Adliye 
encümeninde değilim. 

ADLÎYE E. M. M. ŞÎNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Mesele tamamen tenevvür etmiş ol
makla beraber Ziya Gevher arkadaşımız iki su
al irat buyurdular, ona cevap vermek için yeni
den kürsüye çıktım. 

Birincisi, dediler ki; mademki ceza kanu
nunda böyle emniyeti ihlâl eden suçları, fiilleri 
cezalandıran maddeler vardır, şu halde bu mad
deden ne gibi bir faide hâsıl olacak? Şu hâsü 
oluyor: Bövle bir maksat olmaksızın da ... 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ha
yır, böyle demedim?... 

ŞİNASİ DEVRİN (Devamla) — Tavzih bu
yurursanız daha iyi cevap verebilirim. 

Böyle bir maksat olmasa dahi, mücerret sak
lamak, bir suç dahi değildir. İleride kullanı
rım diye bir parçayı saklamak, bu maddenin 
hakikî hedefi budur. Şimdiye kadar yapılan 
izahat da bunu tavzih eder mahiyettedir, birin
ci husus budur. 

İkinci husus; dediler ki, maddeler arasında 
bir ahenksizlik vardır. Adliye encümeni bu 
ahenksizliği niçin yaptı? Şimdiye kadar bu en
dişeleri bertaraf etmek içindir ki, bu maruzatta 
bulunuyoruz. Bu ahenksizlik bu gün yoktur. 
teklif ettiğim nisbetler kabul edilecek olursa 
bu ahenksizlik vücut bulmıyacaktır. Bunun 
vücut bulmaması için de bu maruzatta, bulunuyo
ruz. O bir maddelerle de bir ahenk mevcuttur, 
bir ahenk vardır. Maamafih mesele tavazzuh 
etmiştir, nasıl tensip buyurursanız öyle olur. 

REİS — Takrirleri okutacağım. 
Yüksek Reisliğe 

Maddenin Adliye encümenine gönderilmesini 
rica ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

(Ret, ret sesleri). 
REİS — Reye arzediyorum. Takriri kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmedi. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) -T- Hü

kümetin teklifinin kabul edilmesi hakkındaki 
takririmi okutunuz. 
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REİS — O takriri geri aldmız. 
ZİYA GEVHER ETÎLÎ — Hayır almadım. 

Yüksek Reisliğe 
Hükümetin maddesinin kabulünü rica ede

rim. 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 
(Noksandır, hayır, hayır sesleri). 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 

Almıyanlar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Arkadaşlarımızdan Fuad Sirmen bir tadil 

teklifinde bulunmuşlar, Encümen de bunu kabul 
etmişti. Fakat takrir vermediler. 

FÜAD SlRMEN (Rize) — Efendim; takrire 
lüzum yoktur. Encümen kabul ediyor. 

REÎS — Efendim; mesele ibare tashihi de
ğildir, tadildir. Binaenaleyh takrire lüzum 
vardır. Heyeti umumiye müsamaha buyurursa 
ibareyi aynen okuyacağız. (Olur, olur, dahilî 
nizamnameye her zaman hâkimdir sesleri). 

Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci 
maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 3634 numaralı Millî müdafaa 
mükellefiyeti kanununun 68 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Kanunun birinci maddesinde yazılı hallerde 
Millî müdafaa mükellefiyetine tâbi tutulduğu 
sahiplerine tebliğ edilen her türlü nakil ve cer 
vasıtalarını, kabul edilebilir bir sebebe dayan-
mıyarak Millî müdafaa mükellefiyeti komisyo
nunun tayin ettiği müddet zarfında bildirdiği 

yerde bulundurmıyanlar mükellefiyete tâbi tu
tulan nakil vasıtasının kıymetine göre beş lira
dan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile ce
zalandırılırlar. 

Fevkalâde hallerde salahiyetli mercilerce ta
lep vukuundan sonra, veya seferberlik ilânında 
motorlu nakil vasıtalarının durumlarını kasden 
Orduca istifade edilemez bir hale getirmek sure-
tile bozdukları veya bazı aksamını değiştirdik
leri veyahut yedek alât veya parçalarını kasden 
saklryarak komisyonlara noksan teslim ettikleri 
sabit olanlar birinci fıkrada yazılı para cezasile 
birlikte üç aydan bir seneye kadar hapis ceza
sile cezalandırılırlar. 

REİS — Muvafık mı efendim? Encümen de 
iştirak ediyor mu? (Ediyor sesleri). O halde 
reye arzediyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursun... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben 
kabul etmiyorum. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Başka işimiz yoktur. Pazartesi günü saat 

15 te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati : 15,58 

*>&<( 

T. B. M. M. Matbaası 
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Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye, Adliye ve 

M.İli müdafaa encümenleri mazbataları (1/636) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2035 

15 -V -1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3634 sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7 - V - 1941 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nıucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Ordunun peyderpey takviyesi için mükellefiyet yolile satın alınmakta olan motorlu nakil vasıta
larının % 50 sinden çoğunun gayri kabili istimal bir halde bulunduğu görülmüş ve bilhassa belediye 
seyrisefer heyetlerinden kısa bir müddet evvel (Sjeyrisefere müsait) raporunu alan vasıtalarda lâs
tiklerin değiştirilmesi, yedek parçaların saklanması şayanı dikkat görülmüştür. 

Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci maddesinde vasıtalarını getirmeyenler hakkında 
hüküm varsa da, vasıtasını tahrip eden veya kasden malzemesini değiştirenler hakkında bir hüküm 
yoktur. 

Bu mahzuru önlemek maksadile mezkûr 68 nci maddeye bir fıkra ilâvesine lüzum hasıl olmuş ye 
bu maksatla ilişik kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/636 
Karar No. 33 

17-VI-1941 

Yüksek Reisliğe 

3634 numaralı Millî müdafaa mükllefiyeti 
kanununun 68 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının gön
derildiğine dair 15 mayıs 1941 tarihli ve 6/2035 
numaralı Başvekâlet tezkeresi encümenimize 

havale kılındığından Millî Müdafaa vekâletin
den gönderilen salahiyetli memur hazır olduğu 
halde okundu ve müzakere olundu. 

Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun hü
kümleri dairesinde satın alınmakta olan mo
torlu nakil vasıtalarından bir kısmının, muba
yaa komisyonlarına istimal edilemiyecek dere-
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cede bozuk olarak getirildiği ve bir takım yedok 
alât ve parçaların ketnıedildiği ve bu gibi hal
lere mütecasir olanlar hakkında kanunî bir . 
ceza bulunmadığından nakil vasıtaları sahip
lerinin bu vaziyetten fena niyetle istifadeye 
kalkıştıkları cereyan eden tecrübelerden anla
şıldığı verilen izahatla tebeyyün etmiş olduğun
dan teklif edilen lâyihanın esas itibarile ka-

• bulu takarrür etti. Şu kadar ki: 
1 - Henüz seferberlik ilân edilmemiş olduğu 

bir zamanda ve üzerine Millî müdafaa mükel
lefiyeti vazedilmemiş bulunduğu bir sırada 
herhangi bir motorlu nakil vasıtası durumunu, 
ma] sahibinin istediği şekilde .değiştirememesi 
mülkiyet ve tasarruf haklarile kabili telif gö
rülemediğinden seferberlik ilân edilmiş bulun
duğu takdirde mutlak olarak ve fakat fevkal

âde hallerde orduca talep vukuu ile mukayyet 
olarak motorlu nakil vasıtaları sahiplerine bu 
yolda bir mükellefiyet tevcihi ve bu mükelle
fiyetin ceza müeyyidesi altına alınması. 

JI - Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 
ihtiva ettiği cezaî hükümlerin derecesile bu 
yeni ceza müeyyidesi arasında nisbî bir irti-

3634 sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti ka
nununun 68 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında Millî Müdafaa vekâletince hazırlanarak 
icra Vekilleri Heyetinin 7 - V - 1941 tarihli iç-
timamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka 
nun lâyihasının Dahiliye encümeni mazbatasile 
birlikte Encümenimize de havale ve tevdi buyu-
rulması üzerine ihtiva etmekte olduğu hüküm
ler tetkik ve müzakere olundu. 

Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun ta
dili talep olunan 68 nci maddesinde Millî Müda
faa mükelefiyetine tâbi tutulduğu sahiplerine teb
liğ edilen her türlü nakil ve cer vasıtalarını ka
bul edilebilir bir sebebe dayanmıyarak Millî Mü
dafaa mükellefiyeti komisyonunun tayin ettiği 

baı bumnması mülânazasııc lâyihada yazılı ceza 
hal ve derecelerinin tahfif ve tevzin edilmesi. 

Muktazi görülmüş ve o şekilde bir metin ha
zırlanmıştır. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılı
nır. 

Dahiliye E. Rs. 
Tekirdağ 

C. Uy badın 
Kâtip 
Yozgad 

S. Korkmaz 
Antalya 

K. Kaplan 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çorum 

/. Kemal Alpsar 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Sivas 

Mitat Ş. Bleda 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf T üzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Antalya 
T. Sökmen 
Çanakkale 

/ / . Ergeneli 
Erzurum 

N. Elgün 
Kars 

E. Özoğuz 
Tokad 

Galib Pekel 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Ankara 
F. Daldal 

Balıkesir 
S. Uzay 
Çankırı 

A. Doğan 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Malatya 

E. Barkan 
Zonguldak 

Bifat Var dar 

müddet zarfında bildirilen yerde bulundurmı-
yanlar hakkında beş liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezası verileceği kabul edilmiş ise de 
kasden istifade edilmez bir hale getirmek sure-
tile bozan veya bazi aksamını değiştiren sahip
leri hakkında herhangi bir hüküm mevcut ol
maması yüzünden bu hareketlere tevessül eden
lerin cezasız kaldıkları verilen izahattan anlaşıl
mış ve bu itibarla Hükümet teklifi yerinde görül
müştür. Ancak maddenin bir fıkra ilâvesi su-
retile tanzimi ayni maddeye ait iki fıkranın ay
rı ayrı kanunlarda bulunması gibi bir mahzuru 
tevlit edeceğinden 68 nci maddenin tadil daire
sinde yeniden tanzimi ve ikinci fıkraya ait ceza
nın da üç aydan bir seneye kadar hapis cezası 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 19 - IX - 1941 
Esas No. 1/636 
Karar No, 66 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 3 ) 
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olarak tesbiti suretile ayni maddede münderiç 
iki ceza arasında fiillerin mahiyetine göre bir 
nisbet gözetilmesi ittifakla karar altına alınmış
tır. 

Havalesi veçhile Millî Müdafaa Encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

3634 sayılı Millî müdafaa mükellefiyeti ka
nununun 68 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte sunulduğuna dair olup Dahiliye 
ve Adliye Encümenlerince müzakere edilerek bazı 
tadilâtla kabul ve tanzim edilen mazbata-
sile Encümenimize havale edilen Başvekâletin 
15 mayıs 1941 tarhli ve 6/2035 sayılı tezkeresi 
ve bağlı evrakı Encümenimizce Adliye ve Millî 
Müdafaa vekâletlerinden gönderilen salahiyetli 
memurlar huzurunda okundu ve görüşüldü. 

Ordunun vesaiti nakliyesinin biran evvel ik
mal ve temini memleketin yüksek menafii ica
bından olduğu halde hasis emeller peşinde dola
şan bazı motorlu vasıtalar eshabmm bunları 
kullanılmayacak bir hale koyduktan sonra ko
misyonu mahsusuna teslim etmekte olanlar hak
kında bir hüküm mevcut olmadığı cihetle işbu 
teklif esas itibarile kabule şayan görülmüştür. 

Ancak Hükümetin bu suç için teklif eylediği 
ceza ile 3634 sayılı kanunda mevcut diğer ceza-

Antalya Balıkesir Hatay 
İV. Aksoy O. Niyazi Burcu B. S. Kunt 

Kastamonu ^ Kayseri Manisa 
Abidin Binkaya R. Özsoy A. Tümer 

Rize Sinob Tokad 
Dr. Saim Ali Dilenire C. Atay 8. Atanç 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

lar arasında ahenk ve insicamı muhafaza etmek 
mülâhazası nazarı itibare alınarak Adliye encü
meninin tadil hakkındaki esbabı mucibesi Encü
menimizce de muvafık görülmüş ve mezkûr en
cümenin tadilâtı veçhile kanun lâyihası kabul 
edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi Bu. M. M. Kâtib 
Diyarbakır Seyhan Konya 

K. Sevüktekin S. Tekelioğlu 
Ağrı Bursa Çankırı 

Gl. K. Doğan Gl. N. Tınaz Dr. A. Arkan 
Çorum Edirne Erzurum 

A. Akyürek 
Gümüşane Gümüşane İstanbul 

Şevket Erdoğan Ş. A. Ögel 
Kayseri Malatya Manisa 

N. Toker Gl. O .Koptagel K.N.Duru 
Muğla Samsun Urfa 

S. Güney R. Barkın Gl. A. Yazgan 
Yozgad 
C. Arat 

Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/636 
Karar No. 2 

18-XI-1941 

Yüksek Reisliğe 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

3634 sayılı MİM Müdafaa mükellefiyeti kanunu
nun 68 nci maddesine bir fıkra İlâvesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3634 sayılı Millî Müdafaa mü-
kellefiyeti kanununun 68 nci maddesine aşağı
daki fıkra ilâve edilmiştir: 

(Seferberlikte ve fevkalâde hallerde motorlu 
nakil vasıtalarının durumlarını bozanlar ve ye
dek alât veya parçalarını saklayarak komisyon
lara noksan teslim edenler, beş seneden aşağı 
olmamak üzere hapis ve harp halinde sekiz se
neden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile 
cezalandırılırlar). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 - V -1941 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
(7. K. încedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

İU\ ökm&n 

Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 3634 numaralı Millî Müdafaa 
mükellefiyeti kanununun 68 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Fevkalâde hallerde orduca talep vukuundan 
sonra veya seferberlik ilânında motorlu nakil 
vasıtalarının durumlarını kasden istifa
de edilemez bir hale getirmek suretile 
bozdukları veya bazı aksammı değiştirdikleri 
veyahut yedek alât veya parçalarını kasden 
saklıyarak komisyonlara noksan teslim ettikleri 
hükmen sabit olanlar beş liradan yüz liraya ka
dar ağır para cezasile birlikte üç aydan bir se
neye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 3 ) 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTlRlŞÎ 

Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3634 numaralı Millî Müdafaa 
mükellefiyeti kanununun 68 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kanunun birinci maddesinde yazılı hallerde 
Millî Müdafaa mükellfiyetine tâbi tutulduğu sa
hiplerine tebliğ edilen her türlü nakil ve cer 

vasıtalarını, kabul edilebilir bir sebebe dayan-
mıyarak Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyo
nunun tayin ettiği müddet zarfında bildirdiği 
yerde bulundurmıyanlar mükellefiyete tâbi tu
tulan nakil vasıtasının kıymetine göre beş lira
dan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile ce
zalandırılırlar. 

Fevkalâde hallerde orduca talep vukuundan 
sonra veya seferberlik ilânında motorlu nakil 
vasıtalarının durumlarını kasden istifa
de edilemez bir hale getirmek süretile 
bozdukları veya bazı aksammı değiştirdikleri 
veyahut yedek alât veya parçalarını kasden 
saklıyarak komisyonlara noksan teslim ettikleri 
sabit olanlar birinci fıkrada yazılı para cezasile 
birlikte üç aydan bir seneye kadar hapis 
le cezalandırılırlar. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 3 ) 





S. Sayısı: 4 
Askerlik kanununun 39 ncu ve 61 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa encümeni 

mazbatası (1/698) 

25 - IX - 1U1 

Büyük Millet Mecl'Sİ Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı Askerlik kanunun iki maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî "Müdafaa vekillğin 
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 21 - VIII - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı nıucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

1111 sayılı kanunun 39. ve 61 nci maddesini değiştiren kanun lâyihasının mucip sebepleri 

Askerlik kanununun 2138 sayılı kanunla hükmü değişen 39 ncu maddesi numaralı, numarasız 
asker edilmiş efrat demesile yalnız muvazzafları kasdetmiş ve manevra ve talim" maksadile silâh 
altına alman ihtiyat eratı şümulü haricinde bira! mistir. 

Maddenin bu günkü hükmü yedek erattan cezalı olanların cezalarını çekmek üzere hemen mahallî 
C. M. U. liklerine teslim edilmelerini âmirdir.Halbuki talim maksadile silâh altına çağırılan ihti
yat eratı bir program dahilinde bilâ fasıla müstemirren talimlere devam ve bu suretle mümaresele-
rini tekemmül ettirmek ordunun yüksek menfaati icabındandır. Bu gibilerin cezalarını çekmek üze
re umumî ceza evlerine teslim edilmesi halinde eratın talim ve terbiyesi noktasında bir çok mahzur
lar tevlit edeceği de bedihidir. 

Diğer taraftan tehir olunacak cezanın azamî haddi altı ay kadar olması, bundan fazla cezaya' 
mahkûm olan eratın cezalarını çekmek üzere derhal umumî ceza evlerine şevkini icabettirmekte 
ve meri maddede hapis ve ağır hapis ibarelerinin kullanılmış olması yüzünden şahsî hürriyeti teh
dit eden cezalardan madut olan sürgün cezası da bu hükümden hariç, kalmaktadır. 

Bu vaziyetler ordunun çok ehemmiyetli anlardakuvvetini azaltmaktadır. Bundan maada madde bu 
gibi cezalı eratın cezalarını çekmek üzere kıta ve müesseselerin bulundukları mahal C. M. U. lik
lerine teslimleri ve 1632 sayılı Askerî ceza kanununun 39 ncu maddesi de umumî ceza evlerine teslim 
edilecek askerî şahısların askerlik alâmetlerinden tecrit edilmelerini âmirdir. • 

Bu şekilde umumî ceza evlerine teslim edilmeleri zarurî bulunan vazifei askeriyelerini ifa eden 
askerlere ceza evlerinde ekmekten maada başka bir şey verilmiyeceğine göre kendilerinin ikamet
gâhlarından çok uzak mahallere çıplak denecek bir vaziyette (yataksız, elbisesiz) cezalarını çek
meye icbar edilmeleri çok çirkin ve bundan başka sıhhatleri üzerinde yapacağı fena tesir bakımın
dan da çok mahzurludur. 

Buna ilâveten bazan vaki toplu terhisler dolasile mahallî ceza evinin bu gibi mahkûm eratı isti
ap edemediği de ve fazla olarak çıplak bir vaziyette başka ceza evlerine mecburiyet hâsıl olduğu da 
görülmüştür. 

Ezcümle 1940 birinci kânun terhisinden ceza evlerinin terhis edilen cezalı erleri istiap edecek 
vüsatta olmadığından bir çok erat cezalarını çekmek üzere çıplak bir halde ve yabancı muhitte 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/U79 



han köşelerinde sıra beklemek mecburiyetinde kalmışlardır. 
tşte bu mahzurları gidermek için ihtiyat eratı da ve sürgün gibi cezaları da ihtiva eylemek ve 

altı aylık müddeti bir seneye çıkarmak ve cezaları bir sened'en fazla olanlara da teşmil edilmek şar-
tiie cezaların ikametgâhları C. M. U. liklerince infaz edilmek esasını tesbit için Askerlik kanunu
nun 39 ncu maddesinin bu şekilde değiştirilmesi muvafık görülmüştür. 

Askerlik kanununun 61 nci maddesine göre bir seferberlik ilânında silâh altına çağırılan erat 
kendi işlerini görmek üzere mensup oldukları askerlik şubelerine veya mahallî jandarma subayile 
polis memurları huzurunda takrir ve tevsik ettirmek suretile masrafsız bir vekil tayin edebilmekte 
iseler de seferberlik haricindeki zamanlarda böyle bir muamelenin yapılmasına imkân görülme
mektedir. 

Vakıa 908 sayılı kanunun 2 nci maddesinde hazar zamanlarda eratın Bl. K. larının huzurunda 
verecekleri tahrir ile böyle bir vekâlet vermek hak ve salâhiyeti varsa da bu vekâlet eratın 
aleyhine açılacak hukuk davalarına mahsustur. 

Bu itibarla hazar ve seferde silâh altına alınan eratın masrafsız ve kolaylıkla hususî ve resmî 
işlerini gördürebilmek üzere bir vekil tayin edebilmeleri için kendilerine azamî kolaylık gösteril
mesi vatan müdafaa borcunu yapmak üzere ordu camiasına giren bu erlerin geride bıraktıkları 
şahıslarına ait işlerini bu suretle intihap edecekleri akraba ve herhangi bir şahsa bırakması ve as
kerî vazifesini yaparken geride bıraktığı hususî ve resmî işlerinin emin bir el tarafından görülmekte 
olduğunu bilmesi, kalp huzurile askerî hizmetini yapmasına imkân vermesi bakımından çok faideli 
görülmüş ve Askerlik kanununun 61 nci maddesi hazar ve sefere teşmil edilmek suretile değiştiril
miştir. 

Askerlik kanununun 61 nci maddesi bu suretle hazar ve seferde teşmil edilmek suretile değişti
rilince esasen 1111 sayılı kanunun 39 ncu maddcsile birinci maddesi hükmü zımnen kaldırılmış olan 
908 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmünün de mevzuatımız arasında yer almasına lüzum kalma
mış olduğundan bu maddenin de kaldırılması yerinde görülmüş ve lâyihaya bu yolda bir hüküm 
konmuştur. 

Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 18 -XI-1941 

Esas No. 1/698 
Karar No. 3 

Yüksek Reisliğe 

1111 sayılı Askerlik kanununun iki madde
sinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna 
dair olup Başvekâletin 25 eylül 1941 tarihli ve 
6/4479 sayılı tezkeresile Encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Ad
liye vekâletlerinden gönderilen salahiyetli me
murları huzurile okunarak görüşüldü. 

Hükümetin mucip sebeplerine göre evvelce 
2318 sayılı kanun ile muvazzaf eratın askere 
alınmadan memleketinde iken işlemiş oldukları 
bir suçtan dolayı askere geldikten sonra tebliğ 

edilen mahkûmiyeti altı aya kadar olanlarının 
hazarda muvazzaflık devrini ikmalden sonra 
çektirilmesi esasını kabul etmiştir. 

Halbuki fevkalâde ahval dolayısile talim için 
celbedilen yedek erat, bu madde hükmünden ha
riç tutulmakta ve talim müddetinin de, icabı hal 
dolayısile azat]İmiş olmasına binaen bu eratın 
dahi hapis cezalarının terhislerine bırakılması ve 
bu altı aylık müddetin de bir seneye iblâğı ve 
hini terhislerinde ikametgâhlarmdaki ceza evle
rinde cezalarını çekebilmek üzere askerlik şube
leri delâletile Cumhuriyet Müddeiumumilikle
rine teslimi ve kanunun hapis cezalarından bah
setmesine göre sürgün ve sair cezaların da mad-

( S. Sayısı : 4 ) 
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denin şümulü haricinde kalmış olduğu görül
mekle Askerlik kanununun 39 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki teklif ile muvazzaf
lık devrini ifa etmek üzere cel bulunanların mem
leketlerindeki davalarını ve seferberlikte de hu-
susatı zatiyeleri ile leh ve aleyhindeki dava
larını görebilmek için mevcut hükümlerin sefer 
ve hazarda muvazzaf ve yedek erata da ayni 
şerait ve usul ile teşmili hakkındaki teklif da
hi, Encümenimi zce kabul olunmuş ve 1631 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesi ile zaten hükmü sa
kıt olan 908 sayılı kanunun birinci maddesi ve 
bu kanunun, 1111 sayılı kanunun 61 nci mad-
desile birleştirilip ikinci maddesi de bu suretle 
hükümden sakıt olacağından 908 ve 2138 sayılı 
kanunların ortadan kaldırılması ve kanun baş
lığının da değiştirilmesile kanun lâyihası En-

cümenimizce aynen kabul edilmiş ve Heyeti 
umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Ağrı 

K. Doğan 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Kayseri 

N. Toker 
Muğla 

S. Güney 
Urfa 

Ahmet Tazgan 

Bu M. M. 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Bursa 

İV. Tınaz 
Gümüşane 
Ş. Erdoğan 
Malatya 

O. Koptagel 

Kâtip 
Konya 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

İstanbul 
Ş. A. Ögel 
Manisa 

K. N. Duru 
Samsun 

B. Barkın 
Yozgad 
C. Arat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik kanununun iki maddesini 
değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1111 sayılı Askerlik kanununun 
2138 sayılı kanunla hükmü değişen 39. madde-
sile 61. nci maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 39 — Hazarda muvazzaf ve ihtiyat 
erattan askere çağırıldıkları sırada mevkuf ve 
mahpus bulunanlar tahliyelerine kadar sevk edil
mezler. Askere girmezden evvel yaptıkları 
suçlarından dolayı umumî mahkemelerce bir sene 
ve daha az hürriyeti tahdit bir ceza veya para 
cezasından çevrilme hapis veya hafif hapse mah
kûm olupta hükümleri askerde iken bildirilen
lerin cezaları terhisleri zamanına bırakılır. 

Bu kabîl mahkûmlar terhis edildikleri za
man serfest bırakılmayıp cezalarını çekebilme
leri için ikametgâhları Cumhuriyet müddeiumu
miliklerine teslim olunmak üzere kıtalannca 
mensup oldukları Askerlik şubelerine sevkolu-
nurlar. 

Bir seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir 
ceza ile mahkûmiyeti bildirilecek olanlar ceza
ları çektirilmek ve tahliye edildikten sonra geri 
kalan askerlikleri tamamlattırılmak üzere ika-

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DE-
ĞlŞTİRİŞt 

1111 sayılı Askerlik kanununun 39 ncu ve 61 nci 
maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : *4 ) 
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metgahları Cumhuriyet müddeiumumîliklerine 
teslim olunurlar. 

İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için 
müruru zaman cereyan etmez. 

Madde 61 — Hazar ve seferde: Silâh altına ça
ğırılan muvazzaf ve ihtiyat erat hususî ve resmî 
her nevi işlerini idare ve icabında leh ve aleyhle-
rindeki davalarda kendilerini temsil etmek üzere 
bir şahsı tevkil veya teşrik edebilirler. 

Bu vekâletnameler : Yapılacak talimatnamesi 
hükümleri dairesinde kıtaya intisaptan evvel 
sırasile tercihan noterler, sulh hâkimleri, ma
hallî vilâyet ve kaza jandarma komutanları 
askerlik şubesi reisleri ve kıtaya intisaptan 
sonra askerî adlî hâkimlerle bölük komutan
ları ve müessese âmirleri tarafından tanzim olu
nur. Bu suretle tanzim olunacak vekâletname
ler hiç bir harca ve resme tâbi değildir. Bütün 
muamelâtta makbul ve muteber olacak olan işbu 
vekâletnamelerin hükümleri azil veya müvekkil
lerinin terhislerinden iki ay sonrasına kadar de
vam eder. 

MADDE 2 — 908 sayılı kanunun ikinci mad
desinin hükmü kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Kanun hükmünü yürütmeğe 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21-VIII-1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. ArıJcan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. ' Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Gebesoy S. Bay 
S. I. M. Y. G. î. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

C. K. încedayı M. ökmen 

MADDE 2 — 908 ve 2138 sayılı kanunlar 
kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 4 ) 


