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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat: Sıat : 1,45 

REİS — Reisisani Ali Puad Pasa H .z -etleri 
KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Haydar Rüşdü Bey (Denizli) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, zaptı sabık hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Sabri Beyefendinin tandı 

Riyasetinde biliçtima zaptı sabık hu1 asası k-raat 
ve aynen kabul edildi. Evrakı varide aidolduk-
lan mahallere havale ve teşkilâtı hazariye do
layısiyle açıkta kalan zâbitana maaş tahsisi hak
kındaki lâyihanın müzakeresi Maliye ve Müda-
fai Millîye Vekillerinin bulunmamasından dolayı 

tehir edilerek Izalei şekavet kanun lâyihasının 
müzakeresine geçi-di. Heyeti Umumiyesi hak
kında bir müddet müzakere cereyan ettikten 
sonra müzakeresinin kifayetiyle maddelere ge
çilmesi kabul edilerek teneffüs için Celse tatil 
edildi. 

tkinci Celse 
Sabri Beyefendinin Riyasetinde küşadedelidi. 

— 514 — 
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İstanbul'un Müttefikkîn kıtatmda tahliyesi ve 
Ordumuz tarafından işgali münasebetiyle icra 
edilecek merasimde haz^r bulunmak üzere Meclis 
Azasını, daveti mutazammm..Elviyei Selâce he
yet reisleri tarafından mevrut telgraf okundu. 
Bu bapta cereyan eden müzakerat neticesindo 
bakur'â Heyeti Umumiyeden on, Divanı Riya
setten dört zatın intihabı kabul ve icra edildi. 
Mütaakıben Müdafaai Millîye ve Mal.'ya Vekil
lerinin huzuriyle müzakeresi karargir olan teş
kilâtı nazariye dclayısiyle açıkta kalan zâbita-
na tahsis edilecek maaş hakkındaki kanun lâyi
hasının müzakeresine bilibtidar heyeti umumi-
yesine ait müzakerenin kifayetlyle maddelere 

REİS — Evrakı varideye geç'yoruz efen
dim. 

Lâyihalar 
1. — Seyrisefain İdaresinin 1339 senesi hi-

damatı umumiyesine sarf ve bütçesinin tasdi
kinde mahsubu icra edilmek üzere 325 numaralı 
Avans Kanununa zamimeten 1 469 219 liranın 
daha avans olarak itası hakkında İcra Vekilleri 
Riyasetinden mevrut Seyrisefain İdaresinin 
kanun lâyihası (1/243) (Muvazenei Maliye En
cümenine) 

Teklifler 
1. —- Lâzistan Mebusu Esad Bey'in, Lâzis-

tan livasında fındık, portakal, limon, manda
lina, çay, dut yetiştirilmesi mecburiyeti hak
kında teklifi kanunisi (2/182) (Lâyiha Encü
menine) 

2. — Bitlis Mebusu Resul Bey'in, Ahlat ka
zası muhtacını zürrama veilen tohumluk esmanı-
nm affı hakkında teklifi kanunisi (1/183) (Lâ
yiha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. •— Tetkiki hesdbat için maaş tasarrufa-

tından sarfiyat icrasına dair İktisat Vekâletinin 
tezkeresinin (3/119) lüzumsuzluğuna binaen 
iadesine dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası var, İktisat Vekâletine gönderiyoruz. 

2. — İkinci sınıf ihtiyat zâbitanının terfihi 
hakkında lâyihai kanuniye (1/117) ve Müdafaai 
Millîye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

geçilmesi kabul ve birinci madde hakkında mevcut 
tadil takririni reya vâz'edebilmek için ekseriyet 
olmadığı anlaşıldığından Cumartesi günü içtima 
etmek üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip 
Ankara Sanman 

Ali Fuad Vâsıf 
Kâtip 

Denizli 
Haydar Rüşdü 

REÎS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında bir mütalâa var m? Zaptı sabıkı aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Zaptı sabık 
aynen kabul edilmiştir. 

3. — Mâlûlîni guzatınm terfih ve ikdarı 
hakkındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Kanun ah
kâmının 1339 Kânunuevvel gayesine kadar tem
didine dair (1/239) (Lâyihai kanuniye ve Mü
dafaai Millîye Encümeni mazbatası) (Ruzna
meye) 

Tezkereler 
1. — Teşkilâtı muhakimi nizamiye ve Ündü 

muhakematı cezaiye kanunlarının tadülerine 
dair kanun lâyihalarının (2/75, 2/74) berayi 
tetkik istirdadına dair İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi. 

REİS — Okutuyoruz efendim. 

30 . 9 . 1339 
T. B. M. Meclisi R'yaseti Celileslne 

22 . 9 . 1339 tarihli ve 21/461,536 numardj 
tezkerei cslileleri cevabıdır. 

Adliye Vekâletince tanzim kılınıp iktisabı 
kanuniyet eylemesi zımmmda 19 . 2 . 1339 tarih 
ve 6/619 numaralı tezkere ile Meclisi Âliye tak
dim kılınan «Teşkilâtı mahakimi nizamiye ve 
Usulü muhakematı cezaiye kanunlarının bâzı ah
kâmını muaddil lâyihai kanuniyenin borayı tet
kik istirdadı vekâleti müsşarünileyhhann 26 Ey-
lün 1339 tarih ve Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
405/139 numaralı tezkeresinde rica edi'mekle 
ifayı muktezasma müşaadei Riyasetpenahilerini 
istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

2. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Efendim malûm-aâliniz Nizamna-
mei Dahilî mucibince Heyeti Vekile arzu ettiği 
zaman kanun lâyihalarını istirdadedebilir. Bu
nun da iadesine zannederim müsaade buyuru-
lur. (Muvafık sesleri) 

2. — Belediye Kanununun 38 ve 34 ncü 
maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi (3/150) (Dahiliye Encümenine) 

3. — Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efen
dinin Şer'iye Vekâletine intihabı dolayıs'yle in-
hiELl eden Memurun Muhakemat Encümeni âza-

1. İsparta Mebusu Hafız ibrahim Efendi
nin Memurin Mukakemat Tetkik Encümenine 
iniihabt 

REİS — Tensip buyurursanız Memurin Mu-
hakemat âzalığma, Hafız İbrahim Efendinin 
intihabını reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Takrirler 
1. Lâzütan Mebusu Esad Beyin, Nevahi 

Kanununun müzakeresi için haftada bir gün tah
sisine dair takriri. 

REİS — Efendim! Bu Kanun henüz Lâyiha 
Encümenindedir. Heyeti Alinize gelmemiştir. 

ESAD B. (Lâzistan) — lizahat vereyim 
efendim. Malûmuâliniz Nevahi Kanunu, (230) 
maddeden ibarettir, öyle zannediyorum ki, 
190 maddesi müzakere edildi. 40 maddesi kal
mıştır. Bunların birincisi 9 ncu fasıldır. 9 ncu 
fasıl, varidat ve masarifat faslıdır. Bunlar, He
yeti- Umumiyede idi. Muvazenei Maliye Encü
meni istedi. Bundan başka bir de 10 ncu fasıl 
vardır ki, salâhiyeti kazaiyeye dairdir. Taallû
ku itibariyle Adliye Encümenine gitti. Adliye 
Encümeni, bu faslın birçok maddelerini tay
yetti. Zannediyorum ki, dört, beş maddeden iba
ret birşey kaldı. Bir de Tapu İdarelerinin teş
kilâtına dair bir tadil takriri verilmişti. Bu da, 
Defteri Hakanî Encümenine gitti, encümen
ler, henüz bunları tetkik edip Heyeti Umumi-
yçye, göndernıediler, Bugün Nahiye Kanununun 
müzakeresi için: bir gün tâyin edecek olursak 
bunlar encümenlerden gelmedikçe müzakere 

lığına diğerinin intihabı hakkında Encfimeft Ri
yaseti tezkeresi. 

REİS — Efendim müsaade buyurursanız bu 
husustaki teamülü a.rz edeyim: Geçen: Mecliste,. 
Muhakemat Heyetinden böyle mhilâi eden âza-
lıklara, daima akaliyette kalan azaların en faz
la rey alanları intihabedilirdi. MüL«mad'yen 
intihap^ vakit geçirmemek için sıra takibedilirdi. 
Böyle inhilâl vukubuldukça akaliyette kalan
lardan en fazla rey alanlar intihabo7unacak-
larma nazaran Hafız İbrahim Efendi (İsparta) 
(56) rey almış ve birinci olarak akaliyette kal
mıştı. 

etmek imkânı yoktur. Rica ediyorum. Encü
menler, biran evvel bu muameleyi ikmal et
sinler ve Heyeti Celileye sevk etsinler ki, müza
keresi temin edilebilmiş olsu». Ondan sonra 
efendiler! Teşkilâtı Esasiye Kanununun birta
kım anahatlarmı tâyin etmiştik. Birisi Heyeti 
Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair olan Ka
nun, biri de Vilâyet şûraları, biri de Neyahi 
Kanunudur. Nevahi Kanunu, malûmuâlhn> Teş
kilâtı Esasiyenin âdeta temelini teşkil eder» 
İlk önce bu Nahiye Kanununun çıkması lâzım
dır. Nahiye Kanununun çıkması için arz ettiğim 
gibi Encümenler ikmal ederler ve Heyeti Umu-
miyeye takdim ederler ve buraya gelir gelmez 
müzakeresi temin edilmiş olur. Bendeniz bunu 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim bâzı arkadaşlar bu bapta 
söz istiyorlar. Fakat bendeniz mevzuu müzake
re birşey görmüyorum. Çünkü bunlar henüz 
Lâyiha Encümeninden gelmemiş. Binaenaleyh 
ruznamemizde dâhil değildir. Esad Beyin tek
lifini, lâyiha Heyeti Celilenize geldiği zaman 
mevzuubahsedelim ve o vakit birgün tâyin ede
lim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Paşa Hazretleri 
müsaade buyurur musunuz? Meclisin peitMâ 
malûmuâlileridir ki, zaman zaman bu Nevahi 
Kanunu meselesi ortaya gelir. Fakat encümen 
sâikit kalıyor. Dâhiliye Encümeni Nevahi ve .Şû
ralar kanuniariyle alâkadar oluyor mu? Olmu
yor mu? Dâhiliye Encümeni bizi tenvir etsin. 
Biz zannediyoruz ki, Dâhiliye Encümeni alâka
dar olmuyor. Bu kanunları ne vakit getirecek? 
Söylesinler. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

— 516 — 
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REİS ••—- Müsaade buyurulursa Ragıp Beyin 
bu teklifi üzerine Divanı Riyaset meşgul ol
sun ve Meclise arz etsin. Zannederim ki, bun
dan daha müstacel işlerimiz vardır. 

TtJNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Köy
süz Naâtiye olmaz. Evvelâ Köy Kanunu çıksın, 

Muhtelif evra1! 
1. tstunbul'un tahliyesi münasebetiyle teb-

1. - Malatya Mebusu Dr. Hilmi Beyin, Tıbbî 
Adlî Müessesesinin hilafı usul verdiği rapor hak
kında suali ve Adliye Vekili Seyyid Beyin Şi
fahi cevabı (6/10) 

REİS — Tıbbı Adlî Müessesesine dair Ma
latya Mebusu Dr. Hilmi Beyin sual takririne 
Adliye Vekili Bey şifahen cevap vereaekler. 
Malatya Mebusu Hilmi Bey burada mıdırlar? 
(Burada sesleri). 

Riyaseti Celileye 
13 Eylül 1339 Perşembe birinci Celsesinde 

müzakere edilen Kastamonulu bir mahpusun kı
raat edilen raporu mündereeatı birinci derece
de verem olduğuna göre Tıbbı Adlî Müessese-
since bunun affı talebi suikanye denilen Cae-
ıhexie olmamasından dolayı Adliyenin öteden 
beri bu gibiler hakkındaki kararına muhaliftir. 
Cachexie olmıyanlarm affı şimdiye kadar meri ; 
değildir. Tıbbi Adlînin mugayiri usul olarak | 
bu raporu tasdik etmesi esbabını Adliye Vekili i 
Beyden sual eyler ve şifahen cevap vermesini 
talebeylerim. 13 Eylül 1339 

Malatya Mebusu 
Dr. Hilmi 

ADLİYE VEKİLİ SEYYİD B. (İzmir) — 
Efendim bu sual takriri ya karardan evvel ve
yahut karar esnasında verildi ve sual sorar be
yefendi de o zaman hazır bulunmamadır. Zan
nediyorum, bu zat a "f edilmiştir. Bu itibarla bu 
sualin cevabım Meclis Âliniz vermiştir. Maahaza 
mesele teşevvüşü muciboluyor. Bunun bir ka
rar altına alınmasını bendeniz de arzu ederim. 
Birinci derecede verem olanlar affı hususîye 
lâyık mıdır, değil midir? Meselesi vardır. Bir 
kere bu zat hakkında «Birinci derecede verem
dir deniliyor. Böyle birinci derece verem olan
ların affı hususîye hakkı yoktur. Bunun hak-

. 1339 0 : 1 

riki muiazammın Balıkesir B&eldiytsi Riyase
tinden mevrut telgraf 

2. istanbul'un tahliyesi münasebetiyle Es
kişehir'de Türkiye Şimendifer İşçileri Teavün 
Sandığından mevrut telgraf 

REİS — Müsaade ederseniz Divanı Riya
setten münasip cevap verelim. (Münasip sesleri). 

kmda affı hususi talebi muvafık değildir. 
Mer'i usul bunun Hilaf madır» deniliyor. Ustdü 
mer'iyei saıbıkayı bilmiyorum. Fakat Meclisi 
Âlinizin kararına baktım, karar mutlaktır. 
Alelıtlak kabili tedavi oimıyan mâlûlîn hakkın
da mahalierince verilecek raporlar üzerine affı 
hususi Meclisi Âlice münasip görülmüş. O 
tarihten bugüne kadar mevkufîn etıbbayı ma
halliye tarafından tetkik ve muayene ediliyor
lar. Etıbbayı mahalliyenin raporunu burada
ki Tıbbı Adlî Müessesesine gönderiyorlar. 
Tıbbı Adlî Müessesesi mahallî raporu tetkik 
ediyor, Vekâlet de Heyeti Celilenize gönderi
yor. Encümen tetkikatı icra ediyor. Heyeti 
Umumiyeye geliyor. Bu muamele de bu suretle 
cereyan ederek Heyeti Umumiyeye gelmiş, He
yeti Umumiye de kabul etmiş ve bu zat hak
kında af kararını ittihaz eylemiştir, fakat (bu 

i birinci derece verem miymiş, değil miymiş?) 
î burada af kararı verildikten sonra bu mevzuu-
j bahsolamaz. Mamafih ben Tıbbı Adlî Müesse

sesine sordum. (Bu birinci değil, belki üçün
cü derecedir.) diyor. Bendeniz doktor olmadı
ğım için bilmiyorum, «İki ciğeri yanmiş ve 
mikropla dolmuştur. Hapisarieden çıksa da, 
çıkmasa da ölecektir. Gırtlak veremine duçar 
olanlar bir seneden fazla yaşayamadıklarından 
bu adam bir seneye kadar ölüme mahkûmdur. 
Af^edilse de, affedilmese de bu adam ölecek
tir.» diyor. Artık hangisi doğrudur, bendeniz 
bilemem. Yalnız Meclisi Âlinizden şu noktayı 
istirham ederim,, ki, bu affı hususî meselelerin
de pek çok teşevvüşat vukua geliyor. Bunun 
için mümkün ise Meelisi Âlinize - ki ben pek 
mümkün görmüyorum - sabit bir esas tâyin 
olunsun, o esasa muvafık raporları bendeniz 
kabul edip Meclisi Âlinize göndereyim. Mu
vafık ölmıyanları bendeniz iade edip beyhu
de yere Heyeti Celilenizi işgal etmiytyhn. 

4 — SUALLER 
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Binaenaleyh «Birinci derecede veremliler şaya
nı af değildir.» denecekse bir karar ittihaz olu
nur. Biz de tamim ederiz. «Etibbayı mahalli
ye de bundan sonra birinci derecede veremli
ler için affı hususî talebini havi raporlar ver
mesin.» deriz. Mesele de bitmiş olur. Bu su
retle af hususatı da gelmez. Bu cihet Heyeti 
Celilenizin takdirine muhavveldir. Ne suretle 
bir karar ittihaz buyurursanız tabiî onu in
faza hazır ve amadeyiz. Mesele bundan ibaret 
ve bendenizin cevabım budur. Efendim! Sa
hibi takrir beyefendi başka bir şey söyilye-
ceklerse izah etsinler de biz de ona göre cevap 
"verelim. .' . • 

Dr. 'HİLMİ'B. (Malatya) — Efendim, geçen
de Kastamonu'dan bir zat, malûmuâliniz verem 

1. — •> İzmit Mebusu Mustafa Beyin, Teşkilâ
tı hazeriye dolayısiyle açığa çıkarılacak erkân, 
ümera ve zâbitan ve mensubîni askeriyeye 1339 
senesi nihayetine kadar mezun addolunarak tam 
tahsisat verilmesine dair kanun teklifi (2/173) 
ve istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Lağıv ve 
teşkilâtı havariye dolay isiyle, açıkta kalan erkân, 
ümera, zâbitan ve mensubîni askeriyeye tam 
maaş ve tahsisat itası hakkında kanun teklifi 
(2/180) ile Eskişehir Mebusu Arif Bıyin, Ha
zarı teşkilât dolayısiyle açıkta kalan üm ıra ve 
zâbitana, bir mahalle tâyinlerine ve tekaütlük 
terine kadar tam maaş ve tahsisat itasına dair 
kanun teklifi (2/179) ve Muvazenei Maliye En-
cümeni mazbatası. 

REtS — Efendim! Ruznamemîzde bugür 
teşkilâtı hazariye dolayıs:y!e açıkta kalacak 
erkân ve ümera ve zâbitan ve mensubîni aske
riyeye 1339 senesi nihayetine kadar tam tahsi
sat itasına dair (2/173) numaralı teklife ait 
Muva ̂ enei Maliye Encümeni mazbatası var. 
Heyeti umumiyesinin müzakeresini kâfi gör
müştünüz. Ancak takrrrTer okunduğu zaman 
Mecliste ekseriyet olmadığı anlaşılmıştı. Bun
dan do1 ayı müzakere orada kalmıştır. Müsaa
de ederseniz takrirleri bir daha gözden geçire
lim. 

olduğunu söyledi. Raporunu istedik. Rapor 
okundu. Sol zirvei riede (trafitiyen) var den
di. Malûmuâliniz ciğerin zirvesi yalnız orası 
afetzede olmuş. Yani ciğerin sair aksamına 
dair raporda bir şey söylenmiyor. Şüphesiz 
böyle birinci derecede verem olan bir adamı 
affedersek maktulün evidda ve akrabası Hü
kümete karşı emniyetsiz olur ve Hükümet böyle 
birtakım raporlarla kaatilleri affediyor diye 
meydana çıkar. Biz o zaman söz istedik, sö
zümüzü dinlemediler, müzakere kâfidir, dedi
ler. Kabul edildi. Bunun bir daha tekerrür 
etmemesini rica ederim. Bu sual takririni ver
mekten maksadım bu gibi hallerin bir daha te
kerrür etmemesi ve binaenaleyh bir daha katî 
raporlara, iyi müzakerelere istinadetmeden af
folunmamasını istirham etmektir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin âtideki veçhile tadilini 

arz ve teklif eylerim. 

Erzurum 
Rüşdü 

Madde 1. — Cezaen olmayıp idareten gö
rülen lüzum üzerine açığa çıkarılan erkân, üme
ra, zâbitan, memurin ve mensubîni askeriyeye 
açıkta kaldıkları müddetçe nısıf, maaş . ve nı
sıf tahsisatı fevkalâde verilir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederiz: 

Madde 1. — Vazifesinde görülen tekâsülü 
hasaibiyle divanı harblere verilen veya hakkın
da tekaüd muamelesi icra edilecek olan erkân, 
ümera ve zâbitana ve mensubîni askeriyeye 
muhakemelerinin veya muame1 el erinin intaena 
kadar nısıf, maaş ve nısıf tahsisat verilir. 

Lâzistan Zonguldak 
Ahmed Fuad Yusuf Ziyaeddîn 

Riyaseti Celileye 

İstiklâl Harbi esnasında geride müstahdem 
zâbitan dahi harb :n geri hidemat ını ifa etmiş
lerdir. Esasen cephelerde bulunanların gerek 
terfi, gerekse muhasasat i t ibar iy i esasen fark
lı muamele edildiğinden bu defa bunların sun' 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ve taksiri olmaksızın açıkta kalan zâbitana tam 
maaş ve tam tahsisat itası muvafıkı adalet olur 
ve böylece teklif ederim. 

Karahisan Sahib 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celi! ey e 
Millî Ordu heyeti zâbitan ve memurininden 

esnayı harbde ileri ve geri hidematta müstah
dem olanları tefrik suretiyle encümence iki 
madde halinde tadilen kabul edilen teklifi ka
nunînin reddiyle tamam mânayı şâmil asıl tek
lifi kanunînin kabulünü teklif ederiz. 

İzmit İzmit 
Mustafa İbrahim 

Riyaseti Oelileye 
«Açıktaki zâbitan kadrolara alınmadıkça 

terfi icra edilemez» fıkrasının ilâvesini teklif 
eylerim. 

Gümlbane 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileve 
Birinci madden'n dördüncü satırındaki (zâ

bitan ile) fıkrasından sonra (memurin ve) fık
rasının ilâvesini ve beşinci satırdaki (nısıf maaş) 
fıkramadan sonra da (ve Tahsisatı Fevkalâde 
Kararnamesindeki nisbetler daires!nde ve tam 
maaş esası dâhilinde tahsisatı fevkalâde verilir) 
fıkrasının kabulünü ve her iki teklifimin ayrı, 
ayrı reye vaz'mı teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

REİS — Halil Bey! Zatıâliniz takririnizi ge
ri alıyor musunuz? 

HALİL B. (Zonguldak) — Geri alıyorum 
efendim. 

REİS — Cavid Paşa Hazretleri! İki takriri
niz vardır. Birincisini geçen gün vermiştiniz. Bi
risini bundan sonra... 

CAVİD Pş. (Canik) — Bu başka, o başka
dır efendim. 

REİS — Yani bu maddeye taallûku yok de
mek. 

Riyaseti Celileye 
Erkân, ümera ve zâbitanm hini tekaütlerin

de harb seneleri zamaimi icra olunduğuna göre 
bâzı kıtaat ve teşkilât ve vazaifin lağvı dolayı
siyle açıkta kalacak erkân, ümera ve zâbitanın 

cepheler nizamı harbine dâhil ve seyyar ordu kı
taatına mensup erkân, ümera ve zâbitandan fark
ları olmıyacağmdan bunlardan açıkta kalacaklar 
gibi tam maaş almalrını teklif ederim. 

Canik 
Cavid 

Riyaseti Celileye 
Kanun lâyihasının birinci maddesinin berveç-

hi âti tadilini teklif ederim. 

Madde 1. — Cezaen olmayıp bâzı kıtaat ve 
teşkilât ve vazaifin lağvı dolayısiyle açıkta ka
lan erkân ve ümera ve zâbitan ile memurin ve 
mensubîni askeriyeye tam maaş ve sülüsan tah
sisatı fevkalâde, idareten görülen lüzum üzerine 
açığa çıkarılan erkân ve ümera ve zâbitan ve 
memurin ve mensubîni askeriyeye nısıf maaş ve 
nısıf tahsisatı fevkalâde ita olunur. 

Kâzım 

Riyaseti Celileye 

Âtideki fıkranın birinci maddeye ilâvesini 
teklif eylerim. 

«Maznunen açığa çıkarılıp da bilâhara beraet 
kazananların kat'edilmiş olan nısıf maaş ve nı
sıf tahsisatı fevkalâdeleri defaten tediye olu
nur.» 

Eskişehir Mebusu 
Mehmed Arif 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 
ederim: 

1. Cezaen olmayıp bâzı kıtaat ve teşkilât ve 
vazaifin lağvı dolayısiyle açıkta kalan erkân, 
ümera ve zâbitan, memurin ve mensubîni aske
riyeye açıkta kaldıkları müddetçe tam maaş, tam 
tahsisat ve idareten açığa çıkarılanlara tam ma
aş, sülüsan tahsisatı fevkalâde verilir. 

Tekirdağı 
Cemil 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 
eyleriz: 

Madde 1. — İrtikâp, irtişa ve ihtilas dolayı
siyle açığa çıkarılanlar müstesna olmak üzere her 
ne suretle olursa olsun açıkta bulunan berrî, bah
rî ve jandarma bilûmum erkân, ümera, zâbitan, 
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memurin ve mensubîni askeriyeye sülüsan maaş 
.ile Tahsisatı Fevkalâde Kararnamesinin üçüncü 
maddesine tevfikan maaşı asli nisbetlerine göre 
tahsisatı fevkalâde verilir. 

6 . 10 . 1339 
Niğde Eskişehir 
Galib Mehmet Arif 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Riyaseti Celileye 
Encümene teklif olunan lâyihai kanuniyenin 

birinci maddesinin tayyı ile ikinci maddenin 
şekli âtide kabulünü teklif ederiz : 

Madde 1, — İstiklâl Mücadelesine iştirak 
edip teşkilâtı hazariye dolayısiyle açıkta kalan 
erkân, ümera ve zâbitan ile memurin ve mensu-
bin askeriyeye açığa çıktıkları tarihten bilitıbar 
1339 senei maliyesi nihayetine kadar bir defaya 
mahsus olmak üzere tam maaş ve tam tahsisatı 
fevkalâde verilir. 

İzmit İzmit 
Mustafa İbrahim 

Zonguldak 
Halil 

REİS — Bu maddeye dair başka bir takrir 
yoktur efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(G-ümüşane) — Muhtelif sebeplerle açıkta bulu
nan erkân, ümera, zâbitan, memurin ve mensu
bîni askeriyenin miktarı azîm bir yekûn teşkil 
ediyor. Bunların bir kısmı evvelce kabul buyu-
rulan kanun mucibince tekaüde sevk edilecek 
veya mücrim addedilecek, bir kısmı hazerî kad
rolara alındıktan sonra kalan kısmı Askerî Te
kaüt Kanununun dairei şümulünde ise belki te
kaüt edilecek ve o kanunun dairei şümulünde ol-
mıyanlar pek zarurî olarak yine ordu açığında 
kalacaklar. Muhtelif sebeplerle o açıkta kalacak 
zâbitamn adedi mühim bir yekûn teşkil edece
ğinden, bunlara verilecek maaş ve tahsisatı fev
kalâde; bu tekaüt muamelesi ikmal edildikten ve 
evvelce kabul büyurulan kanun tesirini göster
dikten sonra kalacak miktarın tesiri. malîsi ta
hakkuk ve taayyün etmelidir ki, tam mı olsun; 
sülüs mü olsun; sülüsan mı olsun, diye sahih ve 
daimî bir karar ittihaz edebilelim. Mademki ikin
ci madde ile 1339 senesi, nihayetine kadar millî 
or^u mensubîninin tam.maaş ve tam tahsisat al
masını kabul ediyoruz. Yani birinci madde ah-
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kâmının şimdilik zikri ile ikinci madde zaten 
mevcudolan ve arz ettiğim gibi ordu açığında 
bulunan erkân, ümera ve zâbitan- ve memurîn ve 
mensubîni askeriyeye verilecek maaşat ve tahsi
satı fevkalâdenin 1340 bütçesi ile hallini daha 
faideli görüyorum. Çünkü birinci madde daimî 
ahkâmı ihtiva etmiş bulunuyor. Halbuki ikinci 
madde ise zaten senei maliye nihayetine kadar 
tam maaş ve tam tahsisatı temin ediyor. Bir de 
ayrı bir kanun kabul ettiniz. O da millî orduya 
İştirak etmiyenler hakkında daimî açık zâbita-
na verilecek maaş misillû maaş itası hükmünü ih-
iva ediyor. Bu tasfiye ameliyesi yapıldıktan sonra 
tekaüt muamelesi icra edilir. Bu açık zâbitamn 
niktarı anlaşılır ve o vakit verilecek maaş mik-
'arı da anlaşılır ve ona göre Heyeti Celileniz 
1349 bütçesinde kararı katinizi vermiş olursu-
ruz Bandenizce birinci maddenin tayyı veya He
yeti Vekileye iadesi, ikinci maddenin kabulü da-
V, münasiptir. Çünkü böyle olmadığı takdirde 
Vıgün açık rakamlarına karşı milyonlar mevzuu-
^ahistir ve bunların ne kadarı erkân, ne kadarı 
'irmra, ne kadarı zâbitan olduğu belli olmadığı 
*ein verilecek para sülüs olursa bu olur. Nısıf 
olursa şu kadar milyon lâzımgelir diye bir şey 
"fade etmek bendenizce mümkün olmuyor. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Zatıâliniz birin-
Vt maddenin tayyı ile ikinci maddenin birinci 
mıdde yerine ikame edilerek kanunun bu suretle 
çıkarılmasını teklif ediyorsunuz. Halbuki kanu
nun ikinci maddesi İstiklâl Mücahedesinde cep
heler nizamı harbine dâhil erkân ve ümeraya 
aidolduğuna göre ve Meclis tarafından da bu 
madde aynen kabul edildiği halde, her halde 
seyyar ordu haricinde kalan zabıtana verilecek 
açık maaşı hakkında hükmü katî olmadığından 
dolayı bugüne kadar, yani ikibuçuk aydan beri 
-âbitana Divanı Muhasebat ne yapmış ise onlar 
d°. aynı muameleye mâruz kalacaklardır. Bu iti
barla bunun hakkında ne düşünüyorlar? Onu 
sual ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMt B. 
(Gümüşane) — Bu ikinci maddeye aittir. Birin-
'îi madde hakkında karar alınırsa ikinci madde 
hakkında bu ciheti müzakere ederiz. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Reis Bey! Söz is
tiyorum. 

REİS — Zannediyorum ki, takririniz hak
kında izahat verdiniz. 
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Efendim! Zaten müzakere açılmamıştır. Yal
nız Maliye Vekili Beyefendi ^bu takrirler hak
kında vaziyeti tenvir etmek istediler. Onun için 
söz verdim. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Kifayet aleyhinde 
söyliyeeeğim. 

REİS — Kifayet aleyhinde de olamaz. Mü
saade buyurunuz, birinci maddenin müzakeresi
nin kifayeti reye konmuş ve kabul edilmiştir. 
Müsaade buyurulursa takrirleri gözden geçire
lim. 

Efendim! Takrirlerden Mustafa Beyin tak
riri vardır ki evvelâ birinci maddenin tayyı ma
hiyetindedir. Okuyorum. 

(Tekrar okundu.) 
REİS — Evvelâ; birinci maddenin tayymı 

teklif ediyor. Saniyen de ikinci maddenin su
reti tâdilini teklif ediyor. Tabiî tâdilini, ikinci 
maddenin müzakeresinde nazarı dikkate alırız. 
O halde tay meselesi kalıyor. Diğerleri tâdil 
mahiyetindedir ve bir iki takririn de kanuna 
taallûku yoktur. Bunun için evvelâ birinci mad
denin tayymı reye vaz'edeceğim. Birinci mad
denin tayyını kabul edenler ellerini kaldırsın! 
Birinci madde tayyedilmiştir. İkinci maddeye 
geçiyoruz. 

Efendim! İkinci madde hakkında söz isti-
yenleri şu suretle kaydedebildim : 

Ali Rıza Bey (İstanbul), Mazhar Müfid Bey 
(Denizli), Feridun Fikrî Bey (Dersim) dir 
Şimdi ikinci maddeyi okuyoruz. 

Madde 2. — İstiklâl Mücadelesine cepheler 
nizamı harbine dâhil ve seyyar ordu kıtaatı
na mensup erkân, ümera ve zâbitan ile mensu-
bîne askeriyeden ordunun hali hazara rücuu do-
layısiyle açıkta kalanlara 1339 senesi nihayetine 
kadar bir defaya mahsus olarak tam maaş ve 
tam tahsisatı fevkalâde verilir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Arkadaşlar' 
Meclisi Âlice şimdi tayyedilen birinci madde 
açıkta bulunan zâbitanm umumuna şâmil idi k4 

bu tayyedildi. Fakat bunun müzakeresini Mec
lisi Âli 1340 bütçesine talik ederek şimdilik 
bundan sarfınazar etti. Şimdi elimizde ikinci 
madde vardır ki bu ikinci madde zâbitanın he
yeti umumiyesi için lâzımgelen maaşın itasın •< 
temine kâfi değildir. Çünkü bu madde yalnız 
cephei harbde bulunan zâbitandan hasbel tensi
kat açıkta kalacaklara verilecek maaşat hak

kındadır. Halbuki ordu yalnız cepheden ibaret 
değildir. Ordunun ileri ve geri hidematı var
dır. Heyeti umumiyesi itibariyle bunlar bir 
klüdür. Ordunun ileri hattından hariç kalan 
kısımlarındaki teşkilâtta bulunan zâbitan bu 
madde mucibince maaş alamazlar ve esasen or
duyu ileri ve geri gibi bir kısma tefrik etmek 
doğru olmadığından dolayı biz bilûmum Müca-
delei Milliyeye iştirak etmiş ordu mensubînine 
1339 senesi nihayetine kadar tam maaş ve tam 
tahsisat verirsek daha âdilâne olur ve maksadı 
daha iyi temin eder. Şimdi biz bu madde ile 
1340 senesi ibtidasma kadar maksadı temin ede
riz ve 1340 senesi hakkında yeniden müzakere 
ederiz. İşi tesbit ederiz ve ondan sonra açıkta 
kalacak zâbitan hakkında da muamele yapılır 
ve maksat hâsıl olmuş olur. Bunun için bu 
maddenin bendeniz yalnız cephei harbde bulu
nan zâbitana değil, Mücadelei Milliyeye iştirak 
etmiş olan heyeti zâbitanm umumuna teşmil 
edilmesini teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim bu madde' Muvazenei Maliye Encümeninizde 
müzakere olurken bendeniz ekaliyette kaldım 
ve muhalifim. Esbabı; bu madde yalnız İstik
lâl Mücadelesinde Millî Mücadeleye iştirak 
edip de elyevm açıkta kalanlar hakkında yapı
lacak muameleyi ihtiva ediyor. Halbuki efen
diler! Son taarruzdan evvel meselâ geçen sene
ler daha İnönü Muharebesine iştirak etmiş ve 
muharebede yararlığı görülmüş ve iki yerinden 
de malûl olmuş elyevm geri hidematta'istihdam 
edilen zâbitan var. Bugün o hidemat lâğvedi-
lirse nasıl olur da <o zabiti Millî Mücadeleye iş
tirak etmemiş diye aynı madde ile arkadaşları
nın mazhar olacağı maaştan mahrum edebili
riz ve yine cephe nizamı harbine dâhil olmuş 
bir zâ'biti menzilde münhal olan hir yere nak-
letmişlerdir. Kendisinin ilminden dolayı cephei 
harbden geri nakletmişlerdir. Elyevm cephe ni
zama harbine dâhil değilsin, sen bundan istifa
de edemezsin demek bilmem muvafıkı adalet 
olabilecek mi? Ve yine muharebenin safahatı 
malûmdur. Yara da almış, kolay bir mesele de
ğildir. Birinci, İkinci İnönü'nden sonraki mu-
harebatta bihakkın vazifesini ifa etmiş, fakat 
mesaibinden dolayı hizmeti sabiteye ayrılmış, 
keyfinden dolayı ayrılmamıştır. Bu zabiti nasıl 
sen cephe arkasısm diye bundan mahrum ede
biliriz? Sonra efendiler! Bu harbde asker ar-
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kadarlarımız gibi biz de öğrendik ki, ileri hi-
dematınım intizamı geri hidematmın intizamına 
merbuttur. O halde geri hidematta kullanılan 
iyi bir dimağ, taal bir dimağ geri hidematmın 
tanzimi için geriye alınmış ise bunun ne kaba
hati vardır? Sen bugün geridesin, elyevm cep
he harbine dâhil değilsin demek muvafık değil
dir. Binaenaleyh bendeniz böyle zâJbitam ileri, 
geri diye tefrik taraftarı değilim. Binaenaleyh 
Millî Mücahedeye iştirak eden ve elyevm açık
ta bulunan zâıbitana 'aynı muamele olunmasını 
rica ederim. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim 
•bendeniz arkadaşlarımın fikirlerine iştirak ede
ceğim. Malûmuâlinizdir ki, bu şekilde Meclisi 
Âlinizden çıkacak bir kanun tam mânasiyle 
ıonu temin etmiş olamaz. Binaenaleyh âdilâne 
'bir iş ıgörmek için bilûmum İstiklâl Muharebe
sinde hizmet eden arkadaşların aynı muamele
ye tabi tutulması lâzımdır. Meselâ iki sene cep
hede hizmet etmiş, harbin en şiddetli devirle
rinde çalışmış, sonra Müdafaai Milliye Vekâle
ti lüzum görmüş, geriye almış. O, hakikaten 
cephede iki sene hizmet ederek azamî fedakâr
lıkta bulunmuştur. Fakat yorulduğu için ge
riye çekilmiştir. Şimdi bu adamın ne kabahati 
vardır? Eğer böyle tefrik olunacak olursa ada
let temin edilmiş olmaz. Onun için bunun umu
ma teşmili lâzımgelir kanaatindeyim. Saniyen 
mütehassıs sınıf vardır ki; bu sınıflara ordunun 
her hangi bir kısmında vazife verilirse orada 
ifayı vazife etmesi mecburîdir. Meselâ bir dok
torun diğer bir asker arkadaşı kadar tehlike 
içinde yaşadığı muhakkaktır. Çünkü o da mu
harebe gibi her zaman hayatını ifna edecek 
tehlikeli mikroplarla mücadele etmektedir. Bi
naenaleyh hastanede ifayı vazife eden ve yara
ları saran bir doktorun da herhalde askerî hiz
met etmiş gibi telâkki olunarak aynı mükâfata 
nail olması lâzımdır. Bu itibarla da, bu. karnın 
adalete münafidir. Salisen şu' da muhakkaktır 
ki, teşkilâtı askeriyemizde ikilik yoktur. Birlik 
vardır. İster geride, ister ileride olsun nazarı
mızda müsavidir. Millet Meclisinin umumuna 
müsavi bir nazarı vardır. Binaenaleyh Meclisi
mizin Vekili bulunan Müdafaai Millîye Vekili 
ıher hangi bir zabitine ön safta, arka safta hiz
met edebilmek için emir verebilir. Onun için 
ön ve arka safta hizmet edenler, harb edenler 

diye iki kısım yoktur. Bunların hepsi birdir 
ve hepsi de emirlerimize tabidir. Şu halde doğ
rudan doğruya bizim intihaJbettiğimiz Vekilin 
•emrine tabi bulunan zâbitanın bir kısmını, sen 
böylesin diye ayırmak muvafık değildir. Bina
enaleyh kanunun bu maddesini tatbik etmek 
doğru olamaz ve bundan dolayı İzmir işgalin
den bilitibar son harbin neticesine kadar or
dumuzda , bulunan ve İstiklâl Harbine iştirak 
edenlere teşmil edilmesi lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendi
ler ben de arkadaşlarımın fikrine iştirak ede
ceğim. («Bravo» sesleri.) Müdafaai memleket 
nokta! nazarından ordunun cümlesinin bir kül 
addedilmesi esası kabili itiraz bir nokta değil
dir. Diğer bir cihet daha vardır k i : Bunu Mec
lisi Âliniz, bütün nıkatta nazarı dikkate almak 
lâzımdır. Esasatı hak ve adaleti nazarı itibara 
almak mecburiyetindedir. Biliyorsunuz ki, zâ-
bitan maaşatmm mahiyeti hukukıyesi büsbü
tün başkadır. Yani doğrudan doğruya rütbeye 
mahsustur. Memuriyete ve makama mahsus de
ğildir. Binaenaleyh bunlar açıktadır, yahut de
ğildir gibi bir muamele tasavvur edilmemelidir. 
Zira zâbitanm maaşı doğrudan doğruya kendi 
nefsine ait bir haktır. Zabit öyle bir ferttir ki ; 
her dakika ifayı vazifeye müheyyadır ve asker
likten, zabitlikten çıkamaz. Çıkamadığı için de 
kendisinin sun' ve taksiri ve bir cürmü olmı-
yarak açıkta kaldığı zamanlarda dahi kendi
lerine aynı maaşı vermek mecburiyeti vardır. 
Çünkü ıbiz, istediğimiz dakikada onu istediği
miz cepheye sevk edeceğiz. Binaenaleyh Heyeti 
Celileniz bunu müzakere ve hu bapta karar 
ittihaz ederken zâbitanm maaşının mahiyeti 
hukukiyesini nazarı dikkate almak mecburiye
tindedir. Eğer biz, zâbitan maaşının nısıf ola
rak verilmesini takarrür ettirecek olursak, o 
zaman kendisiyle akdetmiş olduğumuz hukuku 
âmme mukavel âtının malhiyetine münafi hare
ket etmiş oluruz. 

Bir de kanunda 1339 senesi nihayetine ka
dar deniliyor. Halbuki bizde seneler muhtelif
tir. Onun için buraya senei maliye nihayeti 
olan Şubat 'gayesine kadar bunlara maaş veril
mek mecburiyeti olduğuna dair bir kayıt ilâve 
edilmelidir. Maddenin arkadaşlarımın teklifi 
veçhile tadilini rica ederim, 
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Efendiler! Zâbitanm Devletle akdettiği mu
kavelenin hukuku âmme noktai nazarından ma
hiyeti öyle bir mahiyettir ki; biz hiçbir veçhi
le rütbeye mahsus olan maaşı yapmış olduğu
muz fcir teşkilât dolayısiyle tağyire hakkımız 
yoktur. Binaenaleyh Heyeti Celilenizden bu 
noktai nazarı dikkate alarak arkadaşlarımın 
arz ettiği veçh üzere tam maaş ve tam tahsi
sat itası esasını kabul buyurmanızı istirham 
ederim. İkinci nokta; filhakika böyle ileri ve 
geri diye ayırmak doğru değildir. Bu, hiçbir 
veçhile caiz olmıyan bir şeydir. Çünkü onlar 
daima emre müheyyadır. Bu suretle tasnifin 
asla bir mahiyeti hukukiyesi olamaz ve maaş 
ve talhsisat gilbi hakkı şahsîye mütedair ve doğ
rudan doğruya hakkı ferdî olan hukuka icrayı 
tesir etmesi caiz değildir ve vazifenin mahiye
tini karıştırmaktadır. Bu noktai nazardan da 
arkadaşlarımın fikrine iştirak eder ve Heyeti 
Celilenizden teklif veçhile tadilini istirham ede
rim. 

VASIF B. (Saruhan) — Efendim! Meclisi 
Âlinin izhar buyurduğu haleti ruhiye ve zâbitan 
arkadaşlarımın maaşı mevzuubahsolduğu zaman 
gösterdiği derin alâkaya nazaran bendeniz fazla 
bir şey söylemeye lüzum görmüyorum. Yalnız 
dünün en i'cazkâr zaferini ve bu memleketin en 
kudretli ve azametli muzafferiyetini istihsal eden 
zâbitan hakkında karar verirken birkaç söz söy
lemek saadetini evvelce söz aldığım için feda et
mek istemiyorum. Onun için fazla teşdi' etmiye-
ceğim. Bu bapta arkadaşlar lâzımgelen izahat
ta bulundular ve bu haleti ruhiycdeıı anladığım 
bir fikre göre zabit arkadaşlara bu millet kürsü
sünden şöyle bir hitapta bulunacağım. «Siz va
zifenizi böyle kutsî bir surette ifa ettikçe Mecli
si Âli de daima sizin hukukunuzu kâfildir.» 

KÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendiler; ben de 
orduyu ayırmıyarak, yani ilerdeki ve gerideki 
zâbitam tefrik etmiyerek tam tahsisat verilmesi 
taraftarıyım. Yalnız açık muhassasatı hakkında 
Kâzım Paşa Hazretleri de geçen celsede söyle
mişlerdi. Heyeti Celilenizi tenvir edeceğim. 
Açık bir de idareten oluyor. Eğer bunu tesbit 
etmezsek - Maliye Vekilinin dediği gibi - Müda-
fai Milliyeye verilecek bütçenin nısfı kadar da 
açıklara maaş verilmek lâzımgelir. 

Ordu harbden sulha geçiyor. Bu münasebet
le birçok zâbitan açıkta kalıyor. Bunların maaş

ları da bu defa yapacağımız bütçe ile temin edi
lecektir. Tam muhassasat alınacaktır. Fakat 
Müdafaa! Milliye Vekâleti lâzımgelen zabiti bı
rakmalı, mütebakisini çıkarmalıdır. Hazarda 
böyle uzunboylu teşkilât olmaz. Bir tabur lâğve
dilince efradı falan yere, zâbitam filân yere, eş
yası filân yere gidecek diye emir verilir. Bundan 
dolayı artık açıkta zâbitan kalmaz. Demek ki, 
teşkilât dolayısiyle badema bir zabitin açıkta 
kalması kabil değildir. İdareten açıklara da ni
hayet verilmelidir. Nasıl ki, diğer sınıflarda bu 
yoktur. Kanunen hiçbir zabit idareten açıkta 
kalmamalıdır. Bir zabit suiistimal ederse onun 
kanunda cezası vardır. Bir kolordu zabitine 
kumandanının canı sıkıldı mı al ilmühaberini, 
^it Ankara'ya Müdafaai Milliye emrindesin, bek
le, diyor. Bu zabit senelerce burada bekliyor. 
Şark Cephesinde birisi kızıyor. Seni Müdafaai 
Milliye emrine gönderiyorum diyor. O da gelir 
Ankara'ya, aylarca bekler. Böyle açığa nihayet 
verilmelidir. Bir zabitin bir kabahati varsa ka
nunen cezasını görmelidir. Bir zabit cezaen açı
ğa çıkarsa onun da Ceza Kanununda bir maddei 
rnahsusası vardır, o ceza ne ise ona göre tecziye 
edilmelidir. İdare dolayısiyle hiçbir zabit an
cak cezaen açıkta kalabileceğinden tahsisatını da 
ona göre alır. Binaenaleyh Şubat nihayetine 
kadar kadrodan fazla ne kadar zâbitan varsa 
Müdafaai Milliye sicillerine, tercümei hallerine, 
sinlerine bakarak icabeden zâbitam çıkarır. Kad
roda ne kadar zabit kalması lâzımgeliyorsa o ka
dar zabit bırakır. Yani bu mesele Şubat nihaye
tine kadar halledilmelidir. Yoksa Maliye Veki
linin dediği gibi zâbitanm adedi tesbit edilmezse 
Müdafaai Milliye Vekiline kadrodan fazla ola
rak binbe.ıyüz zabitin kalması lâzımgeliyorsa 
onun da bütçesini yapmalıdır. Meselâ Bahriye
mizde birçok zâbitan var ki bunların açıkta ol
dukları müddetçe beklemesi lâzımdır. Bunlar 
encümence tahdit ve tesbit edilmeli ona göre mu
hassasat verilmeli. Yoksa bunun neticesi gelmez. 
Açık, açık diye boyuna tahsisat verilir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim elimizdeki açıkta bulunan 
zâbitanm istihdama lâyık olanlarını orduya ala
cağız ve sicillen şayanı istihdam olmıyanları, sin
leri dolayısiyle hakkı tekaüdü iktisabetmiş olan
larını tekaüde sevk ediyoruz. Üniidederim ki, 
1339 senesi nihayetine kadar böyle harbden mü-
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tevellit, tensikattan mütevellit açıkta kalmış 
zâbitan bulunmıyacaktır. Kanunen tekaüde sevk 
edilemiyecek olanlar için bir şey yapamayız. Yal
nız çok olursa Meclisi Âlinizden bunlar hakkın
da bir karar alır ve ona göre muamele yaparız. 
Meselâ: Tahdidi Sin Kanunu ve saire gibi bir 
şeyler yapılır. Fakat zannediyorum ki, buna ha
cet kalmıyacaktır. Bu son teşkilâtta Millî Müca
deleye iştirak etmiş zâbitandan - İstanbul hariç 
olmak üzere - açıkta kalanların adedi pek çok 
değildir. Zaten bunların çoğunu tâyin etmekte
yiz. Bunların ileride ve geride olanlarını yekdi-
ğerinden tefrik etmemek hususundaki bâzı ar
kadaşlarımızın beyanı hakikaten çok ehemmiyet
le nazarı dikkate alınacak mevaddandır. Bende
niz ileride ve geride diye tefrik edilmemesini ri
ca ediyorum. Bunlardan gayrı olarak istanbul'
da açıkta kalan zâbitanm muhassasatı tesbit edil
miştir ve cezaen açıkta kalanların da muhassasa
tı tesbit edilmiştir. Zâbitan tescil edilmiştir. 
Cezaen açıkta kalanlar ve bir kabahatlerinden, 
idaresizliklerinden dolayı açığa çıkarılmış olan
ların tahsisatlarının ne suretle verileceğine dair 
kanunlarda sarahat yoksa bu hususu encümene 
havale ederiz. Encümen bunun üzerinde tetki-

kat yapar. Fakat bugün tensikat dolayısiyle 
sun' ve taksirleri olmıyarak açıkta kalmış olan
ların tahsisatını kesmek, bunlara noksan tahsi
sat vermek âdilâne bir muamele olamaz. Bina
enaleyh, tefrik edilmeksizin sene nihayetine ka
dar bunlara tam maaş ve tahsisat verilmesi mu
vafıktır. Maddede «1339 senesi nihayetine ka
dar» deniyor. «Senei maliye» kelimesinin ilâvesi 
lâzımdır. Kânunusanide sene hitam buluyor, 
1340 senesi giriyor. (Senei maliye) kelimesi dahi 
ilâve edilerek Millî Mücahedede bulunan zâbi
tandan tensikat dolayısiyle açıkta kalanlara se
nei maliye nihayetine kadar tam maaş ve tam 
tahsisat verilir.» diye karar verilirse bu zâbitan 
hem terfih edilmiş olur ve hem de âdilâne bir 
muamele yapılmış olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Paşa Haz
retleri! Zabıtanı tasnif ederken, açığa çıkarı
lan, nizamname mucibince tekaüde sevk edi
lenler, dediniz. Bâzı zâbitan vardır ki, mese
lâ : Terfi zamanı gelmiş, geçmiş; bunları 
terfi ettirdikten sonra mı tekaüde sevk ede
ceksiniz? Bir binbaşı biliyorum ki, 1316 se
nesinde mektepten çıkmıştır. Emsali Rüşdü 

Paşa Hazretleridir. Bu zatın kaymakamlık za
manı gelmiş ve çoktan geçmiş. Bunu terfi et
tirdikten sonra tekaüde sevk etmek lâzımgelir-
ken, terfi ettirmeksizin tekaüde şevk etmek 
bilmem ne kadar doğru olur? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim arz edeyim : Zâbitanm 
terfi etmelerinin teahhur etmesi yalnız sicillâ-
tından dolayı olabilir. Kıdemin hiçbir vakit 
terfii teahhur edemez. Vakti harbde, fevkalâ
de hizmet edenler; emsallerinden daha evvel 
terfi ederler. Hattı harbde ve sair yerlerde 
sırası gelenler tamamiyle terfi ederler. Terfi 
edememesi için sicilinde mafevk rütbeler için 
ehliyeti olmaması ica'beder. Sicillâtta bu gibi 
kaydı olanlar yeniden kıtaya gidip staj gör
meden katiyen terfi edemezler. Buyurduğu
nuz bu binbaşı bey hangi tarihte binbaşı ol
muştur? Hangi kıtada bulunmuştur? Mafevk 
rütibeye liyakati olduğuna dair sicilde iyi bir 
kayıt almış ise kendi arkadaşlariyle beraber 
behemehal terfi eder. Rüşdü Paşa Hazretleri
nin sınıfından olması müstesna olarak vâki de
ğildir. Rüşdü Paşa Hazretlerinin sınıfından 
olduğu gibi benim sınıfımdan da binbaşı bu
lunabilir. Rüşdü Paşa Hazretleri Harbi Umu
mide fevkalâde olarak terfi etmiştir. Fırka 
Kumandanı idi. Müddeti asgariyi bitirdikleri 
zaman «mafevk rütbe vazifesini ifa edebilir.»' 
diye sicilinde kaydını görmüşlerdir ve terfi et
tirmişlerdir. İhtimal buyurduğunuz binbaşı 
Anadolu'ya gelmediğinden dolayı veyahut da 
Anadolu'da bulunup geri hidematta bulundu
ğundan dolayı terfi edememiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İleriye 
siz göndermemişsiniz paşam. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — İleriye gönderebilmek için de 
yine sicilinde kaydolmak lâzımdır. Kaydolma-
dıkça terfi de edemez ve ileriye gönderilemez. 
Onunla hemkıdemler terfi eder, o kadar. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMEN! RE
İSİ AHMED FERİD B. (Kütahya) — Efendim, 
geçen ve bu celsede cereyan eden müzakerat-
tan Heyeti Celilenizin temayülâtı anlaşılmıştır. 
Müza'kerat'tan encümenin anladığı neticeye göre 
ikinci maddede tâyin edilen şekli cüzi tadil 
lâzımdır.. Yani ikinci maddenin birinci satırın
da bulunan (Cepheler nizamı har'bma dâhil ve 
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seyyar ordu ve kıtaata mensup ilâh..) tabiriyle 
vâki olan kasır ve tahdidi bugüne kadar müza-
kerata iştirak eden rüfekayı kiram hemen müt-
tefikan münasip ve musip görmediler. 

Binaenaleyh bu kaydı ref'etmek üzere He
yeti Celilenize encümen namına yeni bir mad
de teklif ediyoruz. Tasvibiâlilerine mazhar 
olmasını rica ettiğimiz madde şudur : 

«Madde 1. — 26 Ağustos 1338 tarihine ka
dar - yani Afyon Muharebesine kadar - millî 
orduya iltihak edip, İstiklâl Müeahedesine iş
tirak eden erkân, ümera ve zâbitan ve mensu-
bîni askeriyeden ordunun hali hazara rücuu 
dolayısiyle • açıkta kalanlara açığa çıkarıldık
ları tarihten itibaren 1339 senei maliyesi niha
yetine kadar tam maaş ve tam tahsisat verilir.» 

(Muvafık sesleri) Efendim, şu suretle or
dunun cephesi veyahut geri hidematı gibi bir
takım kuyudu ref'ederek, alelıtlak millî ordu
ya iştirak edip bugün kadroların seferiden 
hazerîye nakli dolayısiyle açıkta kalan zâbita-
na siyyanen tam maaş ve tam tahsisat veril
mesi esası kabul olunmuş olur. Bunun haricin
de bâzı zâbitanm açıkta kalmak ihtimali mev
cuttur, 

Evvelce rüfekayı kiramdan bâzılarının He
yeti Celilenize arz etmiş oldukları veçhile; 
bir kere cezaen açığa çıkarılanlar var. Yani 
her hangi bir mahkûmiyet dolayısiyle bir cün
ha veya cinayetle muhakemesi dolayısiyle açı
ğa çıkarılmış zâbitan mevcuttur. Bunlar hak
kında takibedilecek ahkâm Muvazenei Mali
ye Encümeninde mevcut bir lâyihada tezekkür 
edilmektedir. Ve o suretle testoit edilecektir. 
Bunun haricinde ikinci sınıf açıkta zâbitan 
'bulunmak ihtimali mevcuttur ki, onlar da ida-
reten açığa çıkarılanlardır. Meselâ inzibata 
mütaallik her hangi bir meselede kabahatinden 
dolayı açığa çıkarılanlar yahut iktidar ve 
liyakatinin kâfi derecede olmaması dolayısiyle 
yapılan teftişat neticesiyle silsilei meratibe 
riayeten yapılan raporlara müsteniden idare-
ten açığa çıkarılanlar var. 

Takdir buyurursunuz ki, üç sınıf zâbitan 
açığa çıkarılıyor. Birisi cezaen, bunun hak
kındaki ahkâm tezekkür edilmektedir. İkin
cisi, şimdi söylemiş olduğum veçhile ve bu 
madde ile tedvir etmek istediğimiz veçhile 

hiçbir kusuru olmadığı halde açığa çıkarılan zâ
bitan, ki onlar hakkında 1339 senesi nihayetine 
kadar tam maaş kabul ediyoruz. 1339 senesi ni
hayetinden sonra bunlar hakkında ne muamele 
icra olunacak veyahut alelıtlak idareten açıkta 
kalanlara ne muamele yapılacaktın? Birinci 
madde tayyolunduğu cihetle elimizde buna ait 

/derdesti müzakere bir teklif kalmadı. Demek ki, 
orta yerde maaşlarının ne suretle verilmesi lâ-
zımgeldiği gayrimuayyen bulunan sınıfı, zâbitan 
yalnız idareten açıkta kalmışlardır. Muvazenei 
Maliye Encümeni birinci maddeyi müzakere es
nasında bu noktai nazardan Heyeti Celilenize 
arz etmişti ve bunlara ne yapılacağına dair bir 
lüzumu katî vardır. Filhakika Muvazenei Mali
ye Encümeninde muhtelif fikirler dermeyan 
edildi. Burada bâzıları, yani ekseriyet bunlara 
nısıf maaş ve nısıf tahsisat verilsin, dediler. Bâ-
zılan ahkâmı mevcude; bunlann ne suretle maaş 
alacaklannı tâyine müsaittir, fikrinde bulundu. 
Filhakika bendeniz şahsan kaaniim ki, idareten 
açıkta kalacak zâbitan hakkında ahkâm mevcut
tur. Tahsisatı fevkalâde Kanunu bunlara tam 
maaş ve rütbelerine göre meselâ yüksek rütbede 
olanlarına tahsisatı fevkalâdenin yüzde altmış 
beşini ve bâzılanna yüzde yetmişini ve mülâzim-
lere yüzde seksenini ita etmektedir. Ve millî or
dunun zamanı teessüsünden bu ana kadar bun
lara bu suretle maaş verilmiştir. Binaenaleyh, 
bunlar hakkında ahkâm mevcuttur. Bendeniz bu 
hususu encümende müdafaa etmekliğime rağ
men, encümenin ekseriyeti ihtimalki bunu fazla 
gördüğünden dolayı nısıf maaş ve nısıf tahsisat 
suretinde Heyeti Celilenize arz etmiştir. (Divanı 
Muhasebatın tereddüdü, sesleri) Benim kanaa
timce Divanı Muhasebatın bu hususta şüphe ve 
tereddüdüne mahal yoktur. Fakat bu şahsi mâ-
ruzatımdır, encümen namına arz etmiyorum. 
Çünkü encümenin ekseriyeti Heyeti Celilenize 
takdim edilen birinci maddede olduğu üzere nı
sıf maaş ve nısıf tahsisat verilsin fikrinde bulun
du. Mamafih şimdi birinci maddenin Heyeti Ce-
lileniz tarafından tayyedilmesi dolayısiyle ikinci 
madde dahi teklif ettiğimiz surette kabul edile
cek olursa Heyeti Vekiienin bilhassa Maliye Ve
kili Beyefendinin bu hususta şüphesi bulundu
ğu cihetle idareten açıkta kalacak olan zâbitan 
hakkında yapılacak muamele bugün müphemdir. 
Yani bugün şahsi kanaatim başkadır. Heyeti Ce-
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lileniz; bu, böyledir, diye hüküm vermedikçe, 
Maliye Vekili Bey ve Divanı Muhasebat bu su
rette şüphelendikçe, şüphesiz idareten açıkta ka
lan zâbitana ne suretle maaş verileceği hakkında 
bir madde tesbit etmek lâzımgelir. Binaenaleyh 
Heyeti Vekileden rica ederiz; eğer bu hususta 
Tahsisatı Fevkalâde Kanununun mevcut ahkâ
mını sarih görmüyorlarsa, başka bir sureti hare
ket ihtiyar buyuruyorlarsa bu hususta lâzım ge
len maddei kanuniyeyi derhal ihzar edip Heyeti 
Celilenize takdim ederler. Bunun 1340 senesi 
bütçesini beklemesine imkân ve ihtimal yoktur. 
Çünkü idareten açıkta kalacak zâbitan da ola
caktır. Ve her dakika olması ihtimali vardır. Bu 
cihetten bendeniz Heyeti Celilenize tekrar edi
yorum, şimdi teklif ettiğimiz maddei kanuniyeyi 
tasvip buyurursanız ve Hükümete idareten açık
ta kalacaklara dair lâzımgelen lâyihai kanuniye
yi tanzim ederek Meclisi Âlinize göndermesini 
tavsiye buyurursanız bu mesele de hitama ermiş 
olur. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Encümen namına 
mı teklif ediyorsunuz? 

AHMED FERlD B. (Devamla) — Evet efen
dim ! 

RASİH Ef. (Antalya) — Reis Bey! Müsaade 
buyurur musunuz? Bir sual soracağım. Encü
men Reisi Bey Divanı Muhasebattan bahis bu
yurdu. Biz Divanı Muhasebatın teşkiline dair 
bir kanunun buradan geçtiğini bilmiyoruz. Han
gi Divanı Muhasebattan bahsediyorsunuz? 

ALI RIZA B. (istanbul) — Bu da çok doğ
rudur. 

AHMED FERlD B. (Devamla) — Efendim! 
Divanı Muhasebat hakkında Meclisten bir kanun 
geçmediğini Muvazenei Maliye Encümeni de 
gördüğünden dolayıdır ki, Heyeti Celilenize tak
dim edilen ikinci son altı aylık Avans Kanunun
da Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini celbetmiş-
tir. Fakat Heyeti Celileniz bu hususta müzakere 
açmamıştır. Ve müzakere açmadıktan maada da 
Divanı Muhasebata ait tahsisatı da bu defaki 
altı aylık Avans Kanuniyle kabul buyurmuştur. 

RASlH Ef. (Antalya) — Nasıl oluyor? 
AHMED FERlD B. (Devamla) — Ne yapa

lım; böyle geçmiştir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

(Gümüşane) — Efendim! ikinci madde hakkın

da söz söyliyen rüfekayı kiram ikinci maddenin 
temin ettiği ahkâm mevcut değilmiş gibi beyanı 
mütalâa ettiler. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Yani lâyihada
ki ikinci madde mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMl B. 
(Devamla) — Evet lâyihadaki ikinci maddede, 

istiklâl mücadelelerinde cepheler nizamı har-
bma dâhil ve seyyar ordu kıtaatına mensup 
erkân, ümera ve zâbitan denilince bu madde
nin Muvıazenei Maliye Encümeninde esnayı 
müzakeresinde bu tâbiri fennînin ve bu tâbiri 
askerinin medlulünü Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerinden sorduk. Yalnız ahzi asker 
şubeleri hariç kalıyor dedi. Menziller seyyar 
orduya mensuptur. Bu fıkra bu kanaatle Mu
vazene! Maliye Encümeninde yazıldı. 

MAZHAR MÜFlD B. (Denizli) — Zarar 
yok, böyle olsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Hakikat böyledir. Bendeniz Mu-
vazeni Maliye Encümenindeki bizim tarzı te
lâkkimizi ve oradaki ekseriyetin tarzı te-
alâkkisini açık olarak ifade ediyorum. Men
ziller seyyar orduya mensuptur. Belki cephe 
nizamı harbıma dâhil değildir. Fakat seyyar 
orduya mensuptur, denildi. Ve bu tâbirin 
haricinde yalnız ahzi asker şubelerinin kaldığı 
ifade edildi ve bu madde işte bu mütalâaya 
mebni yazıldı. Şimdi Heyeti Celileniz kara
rını izhar buyurmadı. Binaenaleyh ahzi asker 
şubelerinden açıkta kalanlara da sesnei ma
liye nihayetine kadar tam maaş ve tam tahsi
sat vermekliği onlara da teşmil ederse mesele 
yoktur, edebilir. Birinci inönü Muharebesine 
iştirak etmiş ikincisinde bulunmamış, sonun
cusunda bulunmuş, bu gibi şeyler varit de
ğildir. Bir defa dahi bir muharebeye iştirak et
miş olsa veyahut cephe nizamı harbma dâhil 
olursa onlar da bu maddenin dairesi şümu-
lündedir. Yani dairei şümulünün haricindeki 
bâzı mütalâalar serd edildi de bend'eniz bu 
noktayı tavzih etmek için bu fikri arz ediyo
rum. Buyuruldu ki, tahsisat dolayısiyle zâbi
tan arasında bir ikilik ihdas etmiyeceğiz. Bu 
Meclisi Âlinin takdirine bağlı bir meseledir. 
Bendeniz bunu söyliyen arkadaşlara derhatır 
'ettirmek için söylüyorum ki, bugün meydan
da böyle bir şey vardır, meselâ bir cephe 
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zammı vardır, cephe zammı alanlar yalnız 
muharip kıtaatta bulunan zâbitandır. Binaen
aleyh ahzi asker şubeleri cephe zammından 
müstefidolamazlar. Fakat Meclisi Âli bu defa 
da, bu senei maliye nihayetine kadar bunları 
dahi müstefideder. Takdir Meclisi Âlinizin-
dir ve büyük bir yekûn da teşkil etmez. Bu 
da olabilir. Binaenalehy idareten açıkta kala
cak zâbitan, bu maddenin dairei şümulünden 
hariç görülemez. Halbuki şimdi bir tefsir ya
pıldı ve bunlar 1340 senesinde 1340 bütçesiyle 
veyahut diğer bir kanunla halledilinceye ka
dar ne suretle maaş alacaklar denildi. Bir 
taraftan diyoruz ki Mücahedei Milliyeye iştirak 
eden zâbitan mutlak olarak senei Maliye ni
hayetine kadar tanı maaş ve tam tahsisat 
alacak. Yalnız ikinci maddedeki kasır ve tah
didi kaldırıyoruz, diğer taraftan Mücadelei 
Milliyeye iştirak eden zâbitan arasında idare
ten açık kabul ediyoruz. Zannediyorum 
ki, bunda mantık kalmıyor. Bu olamaz. 

AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Nasıl 
olamaz? Yarıaı idareten bir zabiti açığa çıka
rabilirler. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEIIMÎ B. (De
vamla) — Mücahedei Milliyeye iştirak eden zâ
bitan senei maliye nihayetin'e kadar tam maaş 
ve tam tahsisat alacaktır diyoruz, ve ondan 
sonra açık kabul ediyoruz. 

AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Hali ha
zara rücuu dölayısiyle kaydı var. Bu, o kay
dın haricindedir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Bendenizce ikinci madde ki, bi
rinci madde olarak müzakere edilir ve kasır 
ve tahdit hakkındaki cümle de çıkarıldık
tan sonra mutlak olarak zikredilince bu mad
denin dairei şümulünden hariç kalmıyor. Me
selâ ahzi asker şubelerinden sinni tekaüde 
gelen veyahut Tekaüt ve îstifa Kanununun 
tâyin ettiği sinnin dairei şümulüne dâhil olan
lardan birisini,tekaüt edecek, onun yerine 
idareten açıkta kalanlardan nakletmiş ola
caktır. idarî açıkları senei maliye nihayetine 
kadar, ikinci maddeyi hallettiğimize göre bu 
made mutlak olarak meydana çıkıyor ve bu 
mesele küllolarak 1339 senei maliyesi nihayeti

ne kadar meseleyi halletmiş oluyor. 1340 se
nesinden itibaren zaten mesele bizatihi mev
cuttur. O vakit ordu açıkları hakkında ne 
muamele yapacağımızı umumi bir kanun ile 
halletmek lâzımgelir. Umumi bir ahkâm ola
rak birinci madde onun için tedvin edildi. 
Fakat bugün birtakım sunuf ve aksama tef
riki icabettiği için Meclisi Âli bunun müza
keresine lüzum görmüyerek tayetti. 1340 
bütçesiyle halle karar verdi, Maliye Vekâleti
nin tereddüdü ve şüphesi, sarih bir kanun 
olmadıkça ve bir mahkeme! hesabiye olan Di
vanı Muhasabatm vize edebilmesi için sarih 
bir kanuna istinadfetmedikçe onun içtihadına 
karşı bu verilir veya verilmez fikir ve mü
lâhazası için Maliye Vekili ve Maliye Vekâleti 
kendisinde bir hak göremez. Divanı Muhase
bat müstakil bir mahkemedir. Yalnız Mec
lisi Âliniz namına murakabeyi icra eder, müs
takil içtihadı vardır, sarahati kanuniye arar, 
olmadığı takdirde Meclisi Âliden kendisine 
sarih bir emir verilinceye kadar fikrini yapar. 
Maliye Vekili hiçbir zaman ister kanaati 
olsun, ister olmasın, (Bunun verilmesi lâ
zımgelir veya bunun verilmesi lâzımgelmez) 
yolunda Divanı Muhasebata hiçbir zaman 
emir ve nehyedemez. Efendim! Tahsisat Ka
nununun müzakeresinde Divanı Muhasebat me
selesi Meclisi Âlinizde uzun uzadıya müza
kere edildi. Zannediyorum ki, Rasih Efendi 
arkadaşımız mezun bulunuyorlardı da bu 
suali öyle irat buyurdular. Divanı Muhase
bat için bir kanun vardır, o kanun tadil 
edilinceye kadar ahkâmı bakidir. Meclisi 
Âli Divanı Muhasebatın teşkiline 1339 senesi 
Şubatının yirmi sekizinci günü kabul buyur
duğu kanunla müsaadesini ve sarahaten tah
sisatını vermiştir. Yapılan teşkilât mer'i olan 
kanunun dairei şümulündedir. Ancak o kanunu 
tadil ettiği zaman bu mevzuubahsolabilir. 
Bunu Tahsisat Kanunu ile de uzunazadıya 
müzakere ettik. Üçüncü defa olarak da tek
rar Avans Kanuniyle müzakere ve tahsisatı 
kabul edildi. 

REÎS — Efendim kifayeti müzakereyi ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kifayeti 
müzakere kabul edilmiştir. Müsade buyurur
sanız Muvazenei Maliye Encümeninin son tadi
lini arz edeyim : 



t : 32 6 . 10 . 1339 C : 1 

Teşkilâta hazariye dolayısiyle açıkta kalacak I 
olan erkân, ümera, zabıtan ile memurin ve I 
mensubîni askeriyeye 1339 senei maliyesi ni
hayetine kadar tam maaş ve tam tahsisat 

itasına dair Kanun 
Madde 1. —. 26 Ağustos 1338 tarihine ka

dar Millî Orduya iltihak edip, İstiklâl Müca-
hedesine iştirak eden erkân, ümera, zâbitan ve 
mensubîni askeriyeden ordunun hali hazara 
rücuu dolayısiyle açıkta kalanlara, açığa çıka
rıldıkları tarihten itibaren 1339 senei mali
yesi nihayetine kadar tam maaş ve tam tahsi
sat verilir. 

REÎS — Maddei asliye budur efendim, 
şimdi takrirleri okuyoruz. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Bundan sonra 
gelmiş olanlar da vardır. I 

REİS — Efendim! Müsaade buyurur musu
nuz? Bu tadil teklifleri birinci madde hakkın
dadır. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — Efendim! 
Yeni verdikleri tadil encümeninin ıslahından 
sonra mıdır? I 

REİS — Efendim eğer sahibi takrir geri 
almazsa tabiî bendeniz başka bir muamele 
yapamam. Takrirleri okuyoruz efendim. I 

Riyaseti Celileye I 
Kanun lâyihasının birinci maddesinin ber

veçhi âti tadilini teklif ederim : 
Madde 1. — Cezaen olmayıp bâzı kıtaat 

ve teşkilât ve vazaifin lağvı dolayısiyle açıkta 
kalan erkân ve umara ve zâbitan ile memu- I 
rîn ve mensubîni askeriyeye tam maaş ve sü- I 
lüsan tahsisatı fevkalâde idareten görülen I 
lüzum üzerine açığa çıkarılan erkân ve ümera I 
ve zâbitan ve memurin ve mensubîni askeriyeye I 
nısıf maaş ve tahsisatı fevkalâde ita olunur. I 

Kâzım I 

Riyaseti Celileye I 
Maddenin berveçhi âti tadilini teklif eyle

rim. I 
1. Cezaen olmayıp kıtaat, teşkilât ve va

zaifin lağvı dolayısiyle açıkta kalan ve ba- [ 
dema bu sebeple açığa çıkarılacak olan erkân, I 
ümera ve zâbitan ve memurin ve mensubîni I 
askeriyeye 1339 senesi nihayetine kadar tam I 
maaş ve tahsisat ita kılınır. I 

Afyon Karahisarı I 
Musa Kâzım ! 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

eylerim. 
Madde : 26 Ağustos 1338 tarihine kadar 

Millî Orduya iltihak edip ordunun hazara 
intikali dolayısiyle açıkta kalacak olan bilû
mum erkân, ümera, zâbitan ve memurin ve 
mensubîni askeriyeye 1339 senei maliyesi ni
hayetine kadar açığa çıkarıldıkları tarihten 
itibaren bir defaya mahsus olmak üzere tam 
bir tahsisat verilir. 

İstanbul 
Ali Rıza 

(İzmit Mebusu Mustafa Beyin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Efendim zannediyorum ki, İzmit 
mebuslarından Mustafa Bey ve İstanbul Mebusu 
Ali Rıza Beyin takrirleri hemen hemen aynıdır. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Evet efendim 
aynıdır. Bendeniz sarfınazar ediyor ve encüme
nin tâdil teklifini kabul ediyorum. 

REİS — Siz de öyle mi Mustafa Bey? 
MUSTAFA B. (İzmit) — Evet efendim, ben 

de sarfınazar ediyor ve encümenin tadilini kabul 
ediyorum. 

REİS — Sonra Tekirdağı Mebusu Cemil Be
yin takriri, aynı değildir. İki kısma tefrik edi
yorlar. Birinci kısım aynıdır. İkinci kısım var
dır, idareten açıkta olan bilûmum zâbitan ve 
ümera ve mensubîni askeriyeye tam maaş ve sü-
lüsanı tahsisat verilir deniliyor. Bunun birinci 
kısmı encümenin tadili ile hâsıl oluyor. Diğer kı
sım bir üâvedir. Binaenaleyh bunu nazarı dik
katinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır, efen
dim. Musa Kâzım Beyin takriri de hemen encü
menin tadiliyle hâsıl olmuştur. 

MUSA KÂZIM B. (Karahisarı Sahib) — 
Badema açığa çıkarılacaklar da vardır. 

REİS — Musa Kâzım Beyin takririni tekrar 
okuyoruz. (Okundu) 

Zannediyorum ki, ihtilâf yoktur. Yalnız eli
mizde birinci madde olarak encümenin tadili kal
mıştır. 

ALI SÜRURİ E l (Karahisarı Şarki) — Pa
şam! (Halihazıra rücuu) demektense (Hali ha
zara rücuu) demek daha muvafıktır. 

(Zaten Hali hazardır sesleri) 
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AHMED Ferid B. (Kütahya) — (Hali ha
zardır) tabı sehvi vardır. (Hazır) olamaz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
dim! (Bir defaya mahsus olmak üzere) tâbiri 
vardır, bu nedir? 

REİS — Encümenin maddesinde böyle bir 
tâbir yoktur. O, takrirlerin birisindedir. Encü
menin maddesini bir defa daha okuyorum. 

(Madde tekrar okundu.) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Paşam! Bir nok
tayı Muvazenei Maliyeden soracağım ve anlıya-
eağım. Maddei kanuniyede açığa çıkarıldıkları 
tarih diye bir kayıt vardır. Bu, kanunun tarihi 
neşrinden evvel açığa çıkarılmış olanlar varsa 
onlara da şâmil midir? Bunu izah buyursunlar? 

FERİD B. (Kütahya) — Evet şâmildir. (Şâ
mildir sesleri) 

REİS — Şâmildir efendim. Binaenaleyh 
maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

İkinci maddeyi okuyoruz efendim. 
MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 
İBRAHİM B. (Ertuğrul) — İşbu kanun ta

rihi neşrinden itibaren mutaber denilince daha 
evvel açığa çıkarılanlara şâmil olmuyor. 

FERİD B. (Kütahya) — Birinci maddede 
sarahat vardır. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
ALİ RIZA B. (İstanbul) — İşbu kanun ah

kâmı olmak lâzımgelir. 

REİS — Efendim! Ali Rıza Bey bir tadil ya
pıyor. (İşbu kanun ahkâmı) diyor. (Hacet yok 
sesleri) (Gürültüler) (Kanun demek ahkâm de
mektir sesleri) 

Efendim! Başka bir tadil yoktur. Binaen
aleyh kanunun ikinci maddesini aynen kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

Üçüncü maddeyi okuyoruz : 
MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı

na Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

REİS — Bir mütalâa var mı efendim? Üçün
cü maddeyi aynen 'kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tâyini 
esami ister efendim. (Tâyini esami sesleri) 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiye-
sini tâyini esamiyle reye vaz'edeceğim. Kabul 
edenler beyaz, etmiyenler kırmızı versinler. Lüt
fen reylerinizi istimal buyurunuz! 

REİS — Müsaade buyurursanız Müdafaai 
Millîye Vekili Paşa Hazretlerinin bir teklifi 
vardır. Evrakı varidenin altıncı maddesinde 
İstiklâl Harbi malûllerinin terfih ve ikdarı 
hakkındaki kanun ahkâmının 1339 Kânunuev
vel gayesine kadar temdidine dair 229/1 nu
maralı lâyihai kanuniye ve Müdafaai Millîye 
Encümeni mazbatasını demin ruznameye al
dık. Malûmuâliniz bunun da bugünkü kanu
na çok taallûku vardır. Ruzname beşinci mad
deye kadar müstaceldir. Müsaade ederseniz 
Paşa Hazretlerinin teklifi üzerine bunu da müs
tacel ruznamenin altıncı numarasına alalım. 
Bu teklifi kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. Ruznamenin altıncı 
maddesine alınmıştır. 

Efendim deminki kanun hakkmda reylerini 
.istimal buyurmıyanlar varsa lütfen istimal bu
yursunlar. İstihsali âra hitam bulmuştur. Mü
saade ederseniz on dakika teneffüs etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,05 

. . . .> . . . >Q< .<.... 



İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,30 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Sarahan), Haydar Rüşdü Bey (Denizli) 

REİS — Celseyi açıyorum. Efendim! Mü
saade ederseniz teşkilâtı hazeriye dolayısiyle 
açıkta kalacak olan erkân, ümera, zâbitan ile 
memurin ve mensubîni askeriyeye 1339 senesi 
maliyesi nihayetine kadar tam maaş ve tam 
tahsisat itasına dair Kanuna verilen reylerin 
neticesini arz edeyim: Reye iştirak eden aza
nın adedi 147, binaenaleyh muamele tamam. 
145 kabul, 1 müstenkif, 1 ret vardır. Binaen
aleyh 145 reyle kanun kabul edilmiştir. 

2. — Men'i şekavet kanun lâyihası 1/5 ve 
Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, İmhayı 
şekavet kanun teklifi 2/50 ve Dahiliye ve. Adli
ye encümenleri mazbataları : 

REİS — Efendim ruznamemizin ikinci mad
desi, İzalei şekavet kanun lâyihası ve Adliye 
ve Dâhiliye encümenleri mazbatalarıdır. Zan
nederim heyeti umumiyesi hakkındaki müzake
re kâfi görülmüş ve maddelere geçilmiştir. Bi
naenaleyh birinci maddenin müzakeresine baş
lıyoruz. 

Madde 1. •—• İsim ve şöhret ve hüviyetleri
nin tayiniyle ikinci, üçüncü maddeler muci
bince şakı oldukları Daihiliye Vekâletince ilân 
olunan eşhasın her kim tarafından olursa olsun 
cerh ve katilleri cürüm addolunmaz. 

EKREM B. (Lâzistan) — Evvelâ şunu kısa
ca söylemek icaheder ki, ben kanunun lehimle
yim, hem o kadar lehindeyim ki, daha kanun 
vücuda gelmeden evvel huna yakın bir şey 
düşünmek ihtiyacını duymuştum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) 
benim gibi. 

Tabiî 

EKREM B. (Devamla) — Hattâ o zaman 
Trabzon'da vali bulunan ve elyevm İzmit Me
busu Muhteremi Şükrü Beyefendi ile ve Rize'
de mutasarrıf bulunan Muhterem Amasya Me
busu Esad Beyefendi ile müdavelei efkâr et

miştim. Heyeti umumiyesi hakkında söz al
mıştım. Söylemedim, çünkü bu hususta lâ-
zımgelen sözler söylenmişti. Heyeti Celilenizi 
artık tasdi' etmek istememiştim. Saniyen bu 
maddelere temas etmeden heyeti umumiyesi 
hakkında söz söylemek müşküldür. Onun için 
söz söylemeyi, beyanı fikir ve mütalâayı mad
delere bıraktım. Kanunun birinci maddesi, şa
kı olanları katletmek için herkese müsaade ve
riyor. Bu, çok iyi düşünülmüş ve encümenler 
tarafından da sarih olarak teshit edilmiştir. 
Her şeyden evvel madde eşkıyanın maneviyatı
nı kırıyor, İş göremiyecektir. Yani bundan 
sonra hiçbir eşkıya 'hiçbir yeri kendisi için emin 
göremiyecektir. Hattâ arkadaşlarını bile.. Yat
tığı yerde, girdiği yerde ve daha evvelce ken
disinin hasmı olanlara karşı emniyeti olmıya-
caktır. O hasımları ki, şimdiye kadar kendi
lerini öldürürlerse kanunen mücrim oluyorlar
dı. Fakat bundan sonra hu kanunla mücrim 
olmıyacaklardır. Bundan başka dağa çıkacak 
eşkıyaları da' hu kelime düşündürür. Sonra 
Hükümet kuvvetlerine ve ahaliye müsaade ve
riyor. Müdür, jandarma kumandanı artık ad
liyede bitmez, tükenmez takibata duçar olmayı 
düşünmiyecektir. Ahaliye gelince: Meselâ işi 
başında hir tüccar kendi üzerine saldıran bir 
şakiyi öldürmekten dolayı adliyenin takibatını 
düşünmiyecektir ve ürkmiyecektir. 

Fakat efendiler; bu maddenin bence asıl 
hizmeti şudur: Bundan sonra eşkıyanın iltica 
ettiği mahallerde kadın ve erkekler o eşkıyayı 
takibeden Hükümet kuvvetlerine ihbar etmek
ten ürkmiyecektir. Şimdiye kadar ürküyordu. 
Çünkü eşkıyayı haber vermekle bir kadın veya 
her hangi 'bir erkek Hükümetin o eşkıyayı doğ
rudan doğruya celbedeceğine emniyet hâsıl et
miyordu. Zannedendi ki, bir eşkıya hapsanoclen 
kurtulur, ya hapse girdikten sonra kaçar veya 
adliyenin elinden her hangi bir suretle kurtulur 
ve gelir kendisinden müthiş bir intikam alır. 
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Yoksa efendiler! O eşkıyayı sevdiği için veya
hut iyiliği için değil, ürktüğü içindir. Bunu biz
zat Rize havalisinde gördüğüm vakayıa isti
naden söylüyorum. Böyle bir Jandarma kuvveti 
eşkıyanın yatacağı yeri haber almıştı. Hattâ 
o evin sahibi haber vermiştir. O evin sahibi ka
dındı. Bilâhara gördük ki, o kadın her hangi bir 
şeyden ürkerek aynı eşkıyaya aynı gece haber 
vermişti. Sonra keza bu eşkıyayı takibeden jan
darma kollarına ekseriya klavuzluk eden bu 
eşkas klavuzluktan son derece tehasi ederler. Bu, 
eşkıyanın şerrine uğramaktan korktuğu içindir 
Binaenaleyh bunlar da artılk korkmıyacaklar-
dır. Bundan sonra niçin korkmıyaeaklardır ? 
Çünkü biliyorlar ki, haber verdikleri o eşkı
ya behemehal bulunduğu yerde idam edilecek
tir ve ölecektir. Fakat deniyor ki, veyahut de
nebilir ki; ahaliye bu suretle eşkıyanın katli 
için müsaade vermek Hükümetin za'fı demek
tir. Ahaliyi Hükümetin işine teşrik etmektir 
ki, bu Hükümetin iflâsıdır. Bu mânayı anla
mak haylice müşküldür, zannederim. Demek 
her şeyden evvel jandarmanın, Hükümet kuv
vetlerinin eşkıya addedilen bir şahsı öldürme
sine tamamen razı oluyor. Fakat bu şahsı aha
linin öldürmesine razı olmuyor. 

Efendiler! Bu şu demektir ki meselâ; 
doğrudan doğruya şehir dâhilinde delirmiş bir 
mandayı yalnız polis öldürebilir. Bundan baş
ka kimse öldüremez, öldürürse Hükümetin aczi 
mi demektir? Niçin o manda, o vahşi canavar 
benim üzerime gelirken onu öldürnıiyeyim? 
Bunun gibi bir eşkıya, işi başında bulunan 
bir adamın üzerine hücum ederse niçin bu adam 
o eşkıyayı öldürmesin? Çünkü biliyorsunuz ki, 
öldürürse hakikaten adliye ona hesap sorar. 
Hattâ jandarma kumandanı bile hesap sorar. 
Sonra eğer hafızanıza müracaat ederseniz pek 
kuvvetle göreceksiniz' ki, ekseri eşkıyaları öl
dürenler ahali olmuştur. Misal mi istiyorsu
nuz? Söyliyeyim. Mazide, halde, (O halde ka
nuna nacet yok sesleri). Yani demek isterim ki, 
bir jandarma kuvveti bir şa^kî tutmaık için kâfi 
değildir. Bir jandarma taburunu size vereyim. 
Hattâ iki misli bir kadro ile sarp bir arazide 
bu jandarma kuvvetleri eşkıyayı kolay kolay 
tutamaz. İşte bir misal: Yakın zamanda kaatil 
Ilyas denilen şakî muhtelif kuvvetlerle - ufak 
'kuvvetle değil - büyük bir kuvvetle takibedil-

miş ve yakalanmamıştır ve bunu neticede aha
li öldürmüştür. Ve böyle binlerce misal göre-
bilirsiz. Meşhur Çakıcı'yı senelerce ta.kibetmiş-
lerdir. Büyük büyük kuvvetler sevk edildiği 
halde yakalıyamamışlardır. 

ALİ B. (Karahiisarı Sahib) — Koca Musta
fa da öyledir. 

EKREM B. (Devamla) — Binaenaleyh biz 
bu kanunun birinci maddesiyle umumileştiriyo-
ruz. Çünkü o zaman bir vali ve bir mutasar
rıf kendisi idari bir düşünce ile ilân ediyor
du: Meselâ falan şakiyi öldüren şahsa şu kadar 
mükâfat vardır, diyordu. Bugün biz doğrudan 
doğruya umumileştiriyoruz. Mesele bundan iba
rettir. Denebilir ki bu; suiistimal edilebilir. 
Her hangi şakî olmıyan bir insan da şakî diye 
ilân edilirse kabul edebilir misiniz ki, Dâhi
liye Vekâletine aksedinceye kadar yanlışlık
la şakî gösterilmiş olan adamın şakî olmadığı 
meydana çıkmasın? Bugün artık halk tama-
miyle intibaha gelmiştir. Değil böyle mühim 
bir işi; en basit bir şeyi bile kabul edenler bu
lunmaz. Feryatlar kopar. 

Sonra diğer birşey daha var: Deniyor ki, 
bu; hasımlığı artırır. Yani şundan dolayı ha
sımlık artar, yekdiğerini katil meselesi çoğalır. 
Bilâkis olmadığı takdirde, nitekim bizim o ha
valide ve diğer havalide, hasımlık artar. Çün
kü kendi ailesinden birisini öldüren insan dağa 
çıktığı zaman onun intikamını almak istiyen bir 
adamın Hükümetten hiçbir ümidi yoktur, biz
zat kendisi halletmek ister. Binaenaleyh derki; 
ben de bunun gibi bir eşkıya olacağım. Ya affa 
uğrarım veya hapse girerim. Halbuki şimdi bu 
sözü söyliyemiyecektir. Çünkü şakî olmak lüzu
mu yoktur. Söyliyeceğim bundan ibarettir. 

Madde hakkında yalnız sadet haricinde 
müsaadenizi istirham ederek bir şeyden bah
setmek istiyorum. O da geçen defa bu kanun 
meVkii münakaşaya konulduğu zaman bâzı ar
kadaşlarımızın ifadelerinden - eğer yanlış an
lamıyorsam - ben öyle hissettim ki, memlekette 
yukarıdan aşağı hiöbir asayiş yoktur ve bu da 
dünyanın nazarı dikkatini celbedecek bir dere
cededir. Efendiler, şunu hatırlatmak istiyorum 
ki, hududun öte tarafları, yani harici mem
leketler ve pek çok öte tarafları olan yani, 
müterakki olan yerler de asayiş itibariyle biz
den çok yukarı değildir. Yalnız bizde tüfeğini 
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alarak millî elbise giyen ve bu suretle hareket 
eden şakı olur. Orada frak giyerek otoımdbil-
ler içerisinde hareket edenler şakilik yapıyor
lar. Lândro denilen bir şahsı hatırlarsanız. Bu 
adam otuz kırk kişiyi ve kadını öldürmüş ve 
kimse kendisine birşey yapamamıştır. Bizde 
kaç kişi öldürülmüştür? En azılı eşkıya kaç 
•kişi öldürebilmiştir ? Bana bir Fransız zabiti 
söylemiştir ki, Paris'in öyle mahalleleri varmış 
ki, oradan insan geçemezmiş. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Geçenlerde İs
tanbul'da bir papas da Lândro gibi birkaç 
kızı kapattığından dolayı mahkemeye verilmiş
ti. (Handeler). 

EKREM B. (Devamla) — Amerika'da en 
büyük, en zengin müessesat malûmuâjinizdir ki, 
sivil polislerin murakabesi altındadır. Geceli 
gündüzlü bunların nezareti altındadır. Binaena
leyh bu hususta memleketimizin müstesna bir 
mevkie gelmesine razı olamam ve Heyeti Celile-
niz de buna razı olamaz. 

Sonra bir arkadaşımız dedi ki; bunu mü
nakaşa ederken hariçte öyle bir tesir at yapar 
ki; bunun için şirketler bize gelemez. Efendi
ler bizim memleketimizde hiçbir ecnebinin bur
nu kanammaıştır. Bunu bizzat Fransız, Alman 
seyyahlarının kitaplarında görebilirsiniz. Bir 
ecnebi Anadolu'nun muhtelif mahallerini baş
tan aşağı serbest vaziyette gezebilir ve Türk
lerin en büyük meziyeti ecnebilere karşı hür
metkar olmalarıdır. (Müzakere kâfi sesleri). 

Zaten söylenecek de bundan ibarettir. Son 
kelimeyi de söylüyorum. Düveli sairede bir ec
nebi gidip bu kadar emniyetle gezemez. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Muhterem 
efendiler İzalei şekavet Kanununun Heyeti 
Umumiyesi müzakere edilirken bâzı rüfekayı 
muhtereme bu kanunun aleyhine iradı kelâm 
ettiler. Bendeniz o sırada söz almadım. Çünkü 
bu kanunun aleyhtarı değilim. Bilâkis bu kanu
nun bir zaruret neticesi olarak tedvini lâzımge-
len bir kanun olduğu kanaatindeyim. 

Şimdi birinci maddeye gelince: Onun ha/k-
kmda arz edeceğim, şunlardır: Malûmuâliniz
dir ki, hakkı ceza, mücazat etmek hakkını ef
rada değil, doğrudan doğruya cemiyeti beşeri-
yenin ahengi intizamı, saadeti, refahını tanzim 
vazifesiyle mükelef olan kuvvei kazaiyeye ait
tir. Bu vazife doğrudan doğruya kuvvetli za-

I bıtaya aidolduğundan doğrudan doğruya onla
ra hakkı ceza verilemez. Do'layısiyle efrada ve
rilemez. Fakat birinci maddede gördüğümüz sa
rahate göre efrada verilen hakkı ceza değildir. 
Doğrudan doğruya hakkı tenkildir. Bu noktai 

I nazardan hakkı ceza ile hakkı tenkili ayırmak 
lâzımdır. Hakkı tenkil doğrudan doğruya kuv
vei zabıtaya aittir. Hükümet burada izahat ver
diği zaman, Heyeti Vekile Reisi Muhteremi de 
uzunuzadıya tafsilâtı vermişti. Hükümet bu 
vazifede, yani Hükümete, zabıtaya aidolan va-

I zifede efradı teşrik ediyor, yani mezun kılıyor. 
I Bu katiyen ve katibeten Hükümetin aciz ve iflâsı 
I demek değildir. Hükümet bu vazifede halka me

zuniyet veriyor. Vazifei tenkiliyede halkı, efra-
I di riayayı mezun kılıyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bollu) — İtimat veriyor, mezu
niyet vermiyor. 

AHMED SAKİ B. (Devamla) — Bu mezuni-
I yeti çok görmeyiniz, görmiyeliım. Yalnız bizde 

değil, hattâ sair memalikte böyle âmmeye mü-
taallik hususatta bütün efrat, Hükümete mu-

I avenetle mükelleftir ve kanunen müeyyettir ve 
müspettir. Hükümet, huzuru âlinize getirdiği 
kanunun birinci maddesinde diyor ki: Ben hak-

I ki tenkilimi yani zabıtaya aidolan bu vazifede 
efradı da teşvik etmek istiyorum. Bu noktai 
nazardan efradı mezun kılıyorum diyor. Bende-

I niz bu maddeyi tamamiyle muvafık ve hikmeti 
I hukuka da mutaibık okluğu için tanıamiyle ka-
I bul ediyorum. Burada bir fark vardır. Bende

niz diyorum ki; kanunun birinci maddesiyle 
madem ki, zabıtaya ait bir vazifede efradı teş
rik etmek istiyoruz. Binaenaleyh o efradı me
zun kıldığımıza dair bir kayıt koymalıyız. Bi
naenaleyh şakî olduğu ilân olunan eşhasın ten-

I kiline herkes mezundur kaydını koymakla asıl 
nazariyatı ceza ve hikmeti hukuka muvafık bir 
surette maddeyi tesbit etmiş oluruz. Binaena-

I leyh maddenin ayniyle kabulünü ve yalnız arz 
ettiğim veçhile ve ilân olunan, kaydından son
ra ve eşhasın tenkiline herkes mezundur, de
mekle madde hikmeti hukuk noktai nazarından 
nazariyatı eezaiyeye mütaallik bir hakkı ihtiva 

I etmiş olur. 

RÜŞDÜ PŞ. (Erzurum) — Tüfeğini omzuna 
alır, eşkıya tak'ilbediyorum diye dağa çıkar. 

I (Müzakere kâfi sesleri). 
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HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Ben
deniz sözlümden sarfınazar ettim. 

REİS — Efendim zaten müzakerenin kifa
yetine dair takrirler vardır. Binaenaleyh müza-
kefenin kifayetini reyi âlinize arz ediyorum. 

EYÜP SABRI Ef. (Konya) — Söz istiyo
rum. 

REİS Aleyhinde mi söyliyeceksiniz? 
EYÜP Sabri Ef. (Konya) — Hayır, lehin

de söyliyeceğim. Takririmi izah edeceğim. 
REİS — O halde takririnizi okuduğumuz za

man da izah edersiniz... Efendim birinci madde
nin müzakeresini kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler 
var efendim, onları okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye fıkrai âtiyenin ilâvesini tek

lif eylerim. (Ve binaenaleyh böyle bir cerh ve 
katil hâdisesine mahallinin en büyük mülkiye 
memuru tarafından tevdi edilmedikçe müdeiu-
mumiler ve mahakim doğrudan doğruya vaziyed 
edemez.) 

Konya Mebusu 
Eyüp Sabri 

EYÜP SABRI Ef. (Konya) — Müsaade bu
yurursanız bu hususta izahat vereyim. Arkadaş
lar birinci madde ile eşkıyanın katil ve cerhi cü
rüm addolunmıyacağı beyan olunuyor. Halbuki 
bizim ahkâmı cezaiyemizde cürüm addolunmıyan 
bâzı ahval vardır ki, bunlardan dolayı müdei-
umumi, takibata mübaşeret ediyor. Faili derdest 
ve muhakeme ediyor. Hattâ aylarca tahkikat de
vam, ediyor. Neticei muhakemede ademimesuli-
yet karariyle tahliye ediliyor ki, bu muamelenin 
hitamına kadar fail altı ay, sekiz ay, tahkikatın 
temadisine göre mevkuf tutuluyor, halbuki cü
rüm addolunmıyan bir meseleden dolayı bir ada
mın uzun zaman mevkuf kalması muvafıkı ma-
delet olamaz. Yalnız bâzı hatalar olması ihtima
line binaen yine doğrudan doğruya değil, mülki
ye memurları tarafından, meselede, bir hata vâ
ki olduğu indettahkik sabit olduğu takdirde, 
müddeiumumilere takibat icra ettirilebilir. Bi
naenaleyh bu fıkra ilâve edilmedikçe ne zabıtaya 
ne de halka bu kanunun hükmünden istifade fır
satı bahşedilmiş olur. Binaenaleyh arz ettiğim 
fıkranın, birinci maddeye ilâvesinin kabulünü 
teklif ederim. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin şekli âtide tadilen kabulü

nü teklif eylerim. 
İsim ve şöhret ve hüviyet ve fiillerinin ve 

mahkûmiyeti sabıkaları varsa mahkûmiyetlerinin 
tâyin ve tasrihiyle 3 ncü madde mucibince şakı 
oldukları Hükümetçe ilân kılman eşhasın tehli
ke ve mazarratlarını defi' ve refi' ve halen ve 
âtiyen müdafaai nefs ve ırz ve mal maksadiyle 
her kim tarafından olursa okun cerh ve katille
ri cürüm addolunmaz. 

Kastamonu Mebusu 
Necmeddin 

NECMEDD1N MOLLA B. (Kastamonu) — 
Efendim birinci madde; Hükümetin şu mahiyet
te vukubulan teklifi, ahkâmı cezaiyemize, ahkâ
mı kanuniyemize tamamen muvafıktır. Bendeniz 
bu möbhas hakkında bir, iki misal arz etmeyi ve 
ahkâmı cezaiyemizde mevcudolan kısımlardan 
bâzı izahat vermeyi bir vazife addediyorum. Bir 
kere memleketimizde ika ettikleri haşaratı azî-
me itibariyle hakikaten defi' ve refi' ve tenkilleri 
elzem olan eşkiyaının mahiyeti nedir? Bunu tâ
yin etmek iktiza eder. Kuvvei askeriye ve kuvvei 
Hükümet, haddizatında bunları tenkilden âciz 
değildir. Fakat memleketimizin malûm olan ve
saiti ile bir yerde asarı şekavet hissedildiği za
man derhal kuvvei askeriye ve jandarma şevki
ne imkân maddeten müteallik değildir. Düşman 
mütezahir olursa mütezahir olan düşmanı kuv
vei askeriye ile defi' ve tenkil etmek, vesaiti seri-
adan istifade ederek kuvvei askeriyeyi mevcut 
şimendiferlerle, otomobillerle düşmanın bulun
duğu yerlere göndermek kabildir. Fakat düşman, 
bu kuvvei takibiye ve tenkiliyeden haberdar ola
rak derhal saklandığı zaman onu kuvvei Hükü
metle defaten tenkil etmek ve bu gibi eşkiyanın 
mazarratı azîmesini ahali üzerinden izale etmek 
mümkün değildir. Bunun için halka müdafaai 
nefs mahiyetinde olarak sarih bir hak vermek, 
elbette doğrudur ve ahkâmı cezaiyemize naza
ran elbette muvafıktır. 

Nazarı dikkati âlinize arz etmek isterim ki, 
Kanunu Cezanın 256 ncı maddesi ceraimi ihma-
liyeden bahistir. Orada pek sarih olarak deniyor 
ki: Tuğyanı miyah, zelzele veya bir âfeti sema
viye gibi hâdisat zuhurunda veya nehib ve garet 
gibi bir hal vukuunda etrafında bulunan insan
lar muktedir halde mümkün olan muaveneti 
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yapmadıkları takdirde onlar hakkında hafif bir 
ceza tertibolunur. Tasavvur buyurunuz ki; bu 
gibi nehiıb ve garet hususunda müttefikan veya 
münferiden harekette bulunan birtakım eşhasın 
böyle haşarat ika ettikleri sırada orada bulunan
lar tarafından mümkün olabilen bir muavenetin 
ifa edilmemesi keyfiyeti bir ceza tehdidi altına 
alınabiliyor ve bir oürüm addolunuyor. Hükü
metin bize getirdiği madde bu asıldan hiçbir va
kit mütebaid değildir. Binaenaleyh, bendeniz bu 
maddenin kabulü hususunun ahkâmı cezaiye-
mizle gayrikabili telif olduğu hakkındaki müta-
lâat ve itirazatm doğru olmadığı kanaatindeyim. 
Yalnız maddede bir ruh mevcut iken encümen-
leree o noktadan tebaut edilmiş olduğunu görü
yorum. Bendeniz Adliye Encümeninin âciz bir 
âzası olmakla beraber maatteessüf bu kanunun 
hini müzakeresinde bulunamadığım hasebiyle 
muhterem refiklerime arz edemedim. Orada; Hü
kümet teklifinde bir ruh var; o da ahaliye veri
len cerh ve katil fiili, haddizatında her fertte 
mevcudolan ve meşru olan müdafaai nefs ve mü-
dafaai can, müdafaai mal kudretinden ve fiilin
den mütevellit ve müteşa'ibtir. Bunu başka su
retle tefsir etmemelidir. Yalnız ne var? Kanunu 
Cezada pek sarih olarak filhal vukübulan bir ta
arruzu def için meşrut kılınmıştır. (Filhal) kay
dı bittabi ahkâmı takyideder. Halbuki şekaveti 
müstemirre ashabının tahribatı, tehdidatı daimî
dir. Onun için bu taarruzat (filhal) değildir; bir 
tehlikei daimedir. Binaenaleyh bendeniz Heyeti 
Celilenize arz ediyorum ki: - halen ve âtiyen -
çünkü; o tehlike daimîdir ve bir de müsellâh ola
rak istediği zamanda tahribatını ifa ve idame 
edecek bir mahiyettedir. Binaenaleyh oraya bir 
(âtiyen) tâbiri konulursa heyeti hâkime hiçbir 
tereddüde tâbi olmıyarak Hükümetin şekaveti 
müstemirre ashabı olmak üzere ilân ettiği bu ka
bil eşhasın mazaretiaıi defi' ve refi' mal ve can
larına vulkulbulan taarrulzları 'sıra'sunda ve hem 
âtiyen muhtemel ve mütehakkak olan cürümleri
nin defi'leri zımnında vakî olan cürümleri tama
men muaftır. Bunlar hakkında takibatı kanuni
ye ifa olunmaz ve bu gibi ceraim nazarı kanun
da meşru ve muhik addolunur. Binaenaleyh 
bendenizin takririm Heyeti Celilenizce mazharı 
kabul olursa mesele halledilmiş olur. 

REİS — Efendim Antalya Mebusu Ahmed 
Sakı Beyin takririni okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Halûm olduğu üzere hakkı ceza efrada değil, 

cemiyatı beşeriyenin ahenk ve intizamını temin 
ile mükellef olan kuvvei kazaiyeye tevdi edilmiş 
olduğundan hakkı mücazatın istimalinden gayri 
bir keyfiyet olup doğrudan doğruya kuvvei za
bıtaya ait bulunan emri tenkile efradın teşriki, 
nazariyat ve hikmeti hukuk' esasatına göre mü
him bir istisna teşkil eder. Emri tenkile efradın 
teşrik edildiği sarahaten birinci maddede zikro-
lunmak lâzımdır. Meddei mezkûrenin berveçhi 
âti tadil ve tavzihini teklif ederim : 

MADDE 1. — İsim ve şöhret ve hüviyetleri
nin tayiniyle 2 - 3 ncü maddeler mucibince şakî 
oldukları Dahiliye Vekâletince ilân olunan eşha
sın tenkiline herkes mezundur. Binaenaleyh es
nayı tenkilde vukubulacak cerh ve katil fiilleri 
cürüm addolunmaz. 

Antalya 
Ahmed Saki 

REİS — Efendim, diğer takrirleri de oku
yoruz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Birinci maddenin aynen 

kabulünü teklif ederim. 
1 Teşrinievvel 1339 

Kozan 
Ali Saib 

Riyasete 
(tzalei şekavet) yerine (Haydutluğa karşı 

Kanun) denilmesini teklif ederim. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 
REİS — Efendim takrirlerden bir tanesi is

tisna edilirse diğerleri tadil mahiyetindedir. Bi
risi de aynen kabulüne dairdir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Müsaa
de buyurursanız takririmi izah edeyim. 

REİS — Zaten malûm, izahata hacet yak, 
Hilmi Bey doğrudan doğruya kanunun ismine 
ait tadil teklifi yapıyorlar, (Haydutluğa karşı 
Kanun) diyorlar ki, bunda izah edilecek bir şey 
yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İzah 
etmek istemiyorum. Yalnız unvana aidolduğu için 
evvelâ reye konmasını söylüyorum. 
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REİS — O hakkı takdir Riyasete aittir ve 
Nizamname de musarrahtır. Efendim evvelâ ta
dil tekliflerini nazarı dikkati âlilerine birer birer 
arz edeceğim. 

(Konya Mebusu Eyüp Sabri Efendinin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

(Antalya Mebusu Ahmed Saki Beyin takri
ri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınma
mıştır. 

(Kasltamonu Mebusu Neemeddin Molla Beyin 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmıştır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
(İstanbul) — (Hükümetçe) tâbiri tereddüdü 
mucibolur. 

REİS — Efendim takrir nazarı dikkate alın
mıştır. Adliye Encümenine vereceğim, encümen
de tesbit edilecektir. Bir de Rahmi Beyin takriri 
var efendim. 

Riyaseti Celileye 
Derdest olunacak veya teslimi nefsedecek şa

kilerin de cerh ve katlolunabilecekleri ihtimalin
den ihrazen birinci maddenin üçüncü satırında
ki (eşhasın) kelimesinden sonra (vâdii firarda 
bulundukları müddetçe) fıkrasının ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

6 . 10 . 1339 
Trabzon 
Rahmi 

REİS -^- Efendim bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate 
lalınmamıştır. 

Şimdi efendim bir de kanunun serlevhasına 
ait Hilmi Beyin takriri vardır. Onu tekrar oku
yoruz. 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 
(Ret, kabul sesleri) 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı itibara alınma
mıştır. Binaenaleyh Adliye Encümeninden rica 
ederiz, çünkü en son şekli o tesbit etmiştir. Na

zarı dikkate alınan Neemeddin Molla Beyin tak
ririni oraya gönderiyoruz. Bu takriri esas itti
haz ederek maddeyi tesbit etsin ve biran evvel 
Heyeti Umumiyeye sevk etsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Halk 
bu kanunu anlamaz. 

REİS — Rica ederim, sükûneti ihlâl etmeyi
niz. İkinci maddeye geçiyoruz efendim. 

MADDE 2. — Gasbı emval veya ahzisâr ve
ya suikasd veya emniyeti dahiliyeyi ihlâl için 
hane^ çiftlik, ağıl, köy, değirmen gibi mahaller 
basarak veya ihrak veya tahribederek, ya adam 
öldürerek veya yollarda ve kırlarda soyguncu
luk yaparak veya adam kaldırarak veya işbu efal
dan birini veya birkaçını irtikâtan dolayı mevkuf 
veya mahpus iken tevkifhane ve hapseneden fi
rar ederek müsellâhan dolaşmak suretiyle em
niyet ve asayişi münferiden veya müçtemian 
tehdit ve ihlâl edenler (Şakî) dir. (Kabul ses
leri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu mad
denin isimini (veya) madde koymalı. 

EYÜB SABRİ Ef. (Konya) — İkinci mad
dede (veya adam kaldırarak veya adam öldüre
rek vefa işbu efaldan birini veya birkaçının ir
tikâptan dolayı mevkuf ve mahpus iken tevkif
haneden firar ederek... ilâh.) deniliyor. Tevkifha
neden firar ettikten sonra halkı taciz etmesi mut
laka bu maddede mezkûr ceraimden birini ir
tikâptan sonra olması lâzımgelecektir. Halbuki, 
bir fiilişenî icrasından dolayı on seneye mah
kûm olan bir adam da tevkifhaneden firar ede
rek halkı izacedebilir. Maddenin o adamın iza-
eatma şümulü olamıyor. Binaenaleyh bendeniz 
bir takrir takdim ediyorum ve maddenin ö şekil
de tashihini teklif ediyorum. (Her hangi bir 
cürmü irtikâbettikten sonra hapsaneden firar...) 
şeklinde kabulünü rica ederim. 

AHMED REMZİ B. (Gazianteb) — Efen
dim ikinci madde mucibince şakî olan bir kimse
nin şekaveti sabit olacak. Fakat bu maddede 
zikronunan nikat hangi heyet tarafından, hangi 
mahkeme tarafından gösterilecek? Yoksa idare 
memurları tarafından mı idare ve tetkik edile
ceği bence çayı teredüdolduğundan bendeniz 
- tenevvür için - evvelâ şurasını soracağım. Da
hiliye Vekâleti ikinci madde mucibince ve bu 
maddede tadadolunan fiillerde bulunan adam
ları üçüncü madde mucibince birtakım merasim-
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den sonra şaki diye ilân edecek. Bu arada bir 
mahkemenin hükmüne behemehal ihtiyaç vardır. 
Eğer şakî evvelce cürüm ika etmiş ise - Zaten 
hüküm vardır - bunun cürmü tekerrüründen ve
yahut müsellâhan dolaşıp da asayişi tehdidet-
mek gibi cürmünün ve zararının devam ve şü
mulünden dolayı eşkiya olduğuna bir kanaat 
istihsal olunacaksa, bu kanaati behemehal mah-
kemei aidesinden bir hüküm ve karar suretinde 
çıkarmak lâzımgelir. 

TALÂT B. (Ardahan) — Bir sene sonra 
çıkar. 

AHMBD REMZİ B. (Devamla) — Onun 
için maddeyi bu veçhile tâdil edelim. Fakat 
her halde söz mahkemenin olmalıdır. Bundan 
sonra efendim maddede (değirmen basarak ve 
sair suretle hapsaneden firar ederek müsellâhan 
dolaşmak suretiyle asayişi münferiden veya müç-
temian tehdit ve ihlâl ederler) deniyor. Bir 
adam katil fiilini irtikâbeder ve hapsaneden fi
rar eder. Bu, olabilir ki : Kendisinin eşkiyalığa 
istidadı yokken, öyle bir niyet taşımazken sırf 
takibatı adliyeden kurtulmak için silâhını eline 
alır, bir tarafa sıvışır. Bu adama eşkiya diye
bilmek için müsellâhan dolaşması kâfi değildir. 
Sonra; emniyet ve asayişi münferiden veya müc-
temian tehdit ve ihlâl etmesi, bu da lastikli bir 
ifadedir. Acaba emniyet ve asayişin ihlâl olun
duğunu hangi merasim ve hangi kuyutla bile
ceğiz. Bunu Heyeti Âliyenizden rica ediyorum. 
Bendeniz bunun da tasrihini Heyeti Âliyenizden 
rica ediyorum. Bu hususta da bir takrir vere
ceğim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
dim! Bu maddede bir noktanın nazardan kaçtı
ğını veya kaçmak üzere olduğunu görüyorum. 
Şakî olmak için tâyin ettiğimiz evsaf ve şeraiti 
sayıyoruz. 

«Gasıbı emval veya ahzisâr ve suikasıd veya 
emniyeti dâhiliyeyi ihlâl için hane, çiftlik, ağıl, 
köy, değirmen gibi mahaller basarak veya ibrak 
veya tahribederek veya adam öldürerek veya 
yollarda ve kırlarda soygunculuk yaparak ve
ya adam kaldırarak veya işbu efalden birini ve
ya birkaçını irtikaptan dolayı mevkuf veya mah
pus ilâh..» 

Şu fiillerden dolayı bir adam hapse veya 
tevkifhaneye girecek, ondan sonra kaçacak ba
dehu şakî denilecek. Bu nokta mühimdir rica 
ederim, dikkatli okuyunuz. 

SABİT B. (Erzincan) — Çok doğrudur. 
HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Yoksa 

hiç tevkifhaneye girmemiş, hapsanede bulun
mamış, fakat sellüseyfetmiş ve dağbaşma çık
mış olan bir adama bu maddede zikredilen fiil
leri irtikâbetmemiş nazariyle bakılacak olursa 
bu madde tatbik edilmiyecektir zannediyorum. 

TALÂT B. (Ardahan) — Veya varit ya. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Şimdi 
bu gibi yanlış tefsirlere mahal kalmamak üzere 
irtikâbedenler deyip «veya mevkuf veya mah
pus iken hapsane veya tevkifhaneden firar 
edenler zannediyorum ve bilhassa nazarı dik
katinizi celbediyorum. Burası birçok suitefsire, 
tevile meydan açacaktır. İstihdaf ettiğimiz 
gayeye de belki varamıyacağız. Binaenaleyh Fet
hi Beyefendinin de bu hususta nazarı dikkatle
rini celbderim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim muhterem refikimiz Hasan 
Fehmi Beyin anladığı gibi anlamaya imkân yok 
zannederim. Burada birçok efal tadadolunu-
yor. Bu da gasıp emval veya ahzisâr veya su
ikasıd veya emniyeti dahiliyeyi ihlâle müntehi 
oluyor. 

Birincisi gasıp emval veya ahzisâr veya 
suikasıd veya emniyetli dâhiliyeyi ihlâl için ha
ne, çiftlik, ağıl, köy, değirmen gibi mahaller 
basarak veya ihrak veya tahribederek iki; veya 
adam öldürerek üç; veya yollarda ve kırlarda 
soygunculuk yaparak dört; veya adam kaldı
rarak beş; veya işbu efalden birini veya bir
kaçını irtikâptan dolayı mevkuf veya mahpus 
iken hapsaneden firar ederek tarzındadır ki 
bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Firar ederek mü
sellâhan dolaşmak suretiyle emniyet ve asayişi 
münferiden veya müçtemian tehdit ve ihlâl 
edenler* şakî ilân olunur deniliyor. 

Mamafih her türlü suitefehhümü izale etmek 
için veya adam kaldırarak veyahut işbu efa-
li .... yani (veya) yerine (veyahut) demek ki
fayet eder. (Müzakere kâfi sesleri) 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmir) — 
Efendim Beyefendi Hazretlerinin izahatı veç
hile «veya» edatı tenbihtir. Tashiha muhtaç de
ğildir. Yanlış telâkki ediliyor. İfade vazıhtır. 

REİS — Efendim başka söz istiyen kalma
mıştır. Takrirler okunacak efendim. 
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Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki (veya işbu efalden birini 

veya birkaçını irtikaptan dolayı) ibaresinin 
alelıtlak irtikâmetmiş olduğu bir cürümden 
dolayı) şeklinde tâdilini teklif eylerim. 
6 Teşrinievvel 1339. 

Konya Mebusu 
Eyüp Sabri 

Riyaseti Celileye 
Şakinin tarifine dair olan ikinci maddede 

mevcut ahkâmı istisnaiyenin Kanunu Cezanın 
olbaptaki ahkâmiyle telifli münasibolur fikrin
deyim. Binaenaleyh mezkûr maddenin bcrveçhi 
âti tâdilini teklif ederim : 

Madde 2. — Dağlarda ve kırlarda müsellâ-
han gezerek rasgeldikleri yolcuları soyanlar ve
ya adam kaldıranlar veya münferiden veya 
müçtemian hane, çiftlik, ağıl, köy, değirmen gibi 
mahaller basarak ihrak veya tahrip veya em
val ve eşya gasbedenler veya ikaı cürüm sıra
sında adam öldüren veya telifine sebebiyet ve
renler veya her ne suretle olursa olsun nüfuzu 
Hükümeti kesredecek harekâta içtisar ve bu gi
bi ef'aldan birini veya birkaçını ahzisâr veya 
emniyeti dahiliyeyi ve asayişi tehdit ve ihlâl 
için irtikâbedenler (Şaki) dir. 

Antalya Mebusu 
Ahmed Saki 

Riyaseti Celileye 
Maddeye, yedinci satırındaki (firar) ederek 

tâbirinden sonra (müstemir surette) tâbirinin 
ilâvesini teklif ederim. 

Gazianteb 
Ahmed Remzi 

REİS — Efendim! Üç takrir vardır. Üçü de 
tâdil mahiyetindedir. Nazarı dikkatinize arz 
edeceğim. 

Gazianteb Mebusu Ahmed Remzi Beyin tak
ririni nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. 
Alınmamıştır efendim. 

Antalya Mebusu Saki Beyin takririni şimdi 
okuduk. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el 
kaldırsın! (Ret sesleri) nazarı dikkate alın
mamıştır. Sonra Konya Mebusu Eyüp Sabri 
Beyin takriri şu mahiyettedir. İkinci maddenin 
beşinci satırında : İşbu efalden bir veya birka
çını irtikâptan dolayı ibaresinin (alelıtlak irti-
kâbettiği bir cürümden dolayı) tarzında tâdilini 
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teklif ediyor. Nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 

Şimdi efendim ikinci maddeyi yeniden oku
yacağız ve reye vaz'edeceğiz. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Efendim ikinci maddeyi kabul eden

ler lütfen el kaldırsın. İkinci madde aynen ka
bul edilmiştir. Üçüncü maddeye geçiyoruz. 

MADDE 3. — Bu kabîl eşhasa bilâkaydüşart 
teslim olmaları için Dahiliye Vekâletince meb
de zikredilmek ve on günden az, otuz günden 
çok olmamak şartiyle bir mühlet verilir. İşbu 
mühleti nâtık ihbarnameler eşkıyanın dolaştı
ğı mmtakada mecmainat olan mahallere, pa
zar yerlerine ve ikametgâhları kapısına talik ve 
keyfiyet o mmtaka dahilindeki gazeteler ve 
münadî vasıtasiyle ilân ettirilir. 

REİS — Efendim ,bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) 

MURAD B. (Antalya) — Efendim! Burada 
Dahiliye Encümeninin de bir tadil şekli var. 
Orada diyor ki ; bu ka'bîl eşhas bilâkaydüşart 
teslim olmaları için Dahiliye Vekâletince meb
de zikredilmek ve beş günden az ve yirmi gün
den çok olmamak üzere bir mühlet verilir. 
Adliye Encümenin teklifinde de on günden az 
ve otuz günden çok olmamak şartiyle, deni
yor. Burada iki fikir var. Hangisini almak 
lâzımgeliyor? Bendeniz öyle zannediyorum ki 
eşkıyanın mahalli ilân olan köy ve kasabalar
dan uzak bulunmaları ihtimali derpiş edilerek 
bunların haberdar olabilmeleri için on gün 
möbde, otuz gün münteha tâyin edilmiştir. Hal
buki bendenizin dairei intihabiyemden aldığım 
mektuplara nazaran eşkıya haberdar olamıya-
cak derecede uzak mesafede değildir. Bunlar 
kasabadan iki, üç saatlik bir mesafede tahas
sun etmişlerdir. Binaenaleyh böyle on gün 
mdbde, otuz gün münteha tâyin etmektense beş 
{yün mebde, yirmi gün münteha kabul etmek 
doğru olur zannındayım ve o suretle kabulü
nü rica ederim. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim, 
Dahiliye Encümenin teklifini tadil etmekten 
gayemiz tabiî mücrimin lehine tefsir etmek 
içindir. Malûmuâliniz eşkıya belki uzak me
safededir. Adliye Encümeninin teklifi mücri
min lehinde olduğu için daha muvafık bulu
yor ve bu cihetin kaibulünde ısrar ediyoruz. 
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REİS — Efendim, başka söz istiyen var m i l 
AHMED SAKİ B. (Antalya) — Efendim, 

Dahiliye Encümeninin tadil ettiği müddet, zan
nederim, doğrudan doğruya icraata sürat ver
mek içindir. Her ne kadar Adliye Encümeni
nin mütalâası varit ise de Dahiliye Encümeni
nin mütalâasında sürati icraat iltizam ediliyor. 
Dolayısiyle bu encümenin verdiği mühlet mu
vafıktır zannederim. Eğer otuz gün diyecek 
olursak bu müddetin hitamına kadar bu adam 
vadii firarda devam eder ve her ne kadar müc
rimin aleyhinde ise de bunu kabul edelim. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yok.. 
Bir takrir var, onu okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Maddeye, beşinci satırdaki (mmtakada) tâ

birinden sonra (bulunan muhtarana tebliğ) kay
dının ilâvesini teklif eylerim. 

Gazianteb 
Ahmed Remzi 

(Anlaşılmadı sesleri.) 
REİS — Takriri bir kere daha okuyoruz. 
(Takrir bir kere daha okundu.) 
REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el 

kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Şimdi Adliye Encümeninin mazbatasmda-

ki üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Üçüncü madde aynen kabul edildiğin
den. dördüncü maddeye geçiyoruz. 

MADDE 4. — Uzaktan ve yakından eşkıya
yı idare eden ve eşkıya çetesi tertip ve teşkil 
eyliyen veyahut eşkıyaya bilerek ve bilihtiyar 
hiçbir mecburiyete müstenidolmaksızm veya 
limenfaatin esleha ve cephane ve âlâtı saire 
veya zahire, mekûlât veren, tedarik eden, gön
deren ve götüren ve onlara yatacak, gizlene
cek, toplanacak mahal ihzar ve temin eden ve 
takip müfrezelerini iğfal ve eşkıyaya ihbar eden 
kimseler yatak addolunur. 

REFİK B. (Konya) — Efendim, memle
kette Öteden beri müzmin bir maraz halinde 
devam edip gelen şekavetin izalesi maksadiyle 
Heyeti Celilenize teklif olunan şu kanunun 
dördüncü maddesi dikkatle okunmaya ve üze
rinde uzunuzadıya düşünmeye değer mühim 
bir maddedir. Dahiliye Vekili Muhteremi Fet
hi Beyefendi Hazretleri burada asayişin te
minini ve bunu bieyyihal yapacağını vadettik-

ten sonra bu kanunun ruh ve mahiyetini ifade 
eden birinci madde Heyeti Celileniz tarafından 
mazharı kabul olmuştur. Birinci madde kabul 
edildikten yani ahkâmı umumiyei cezaiyenıi-
ze yeni bir hüküm, yeni bir madde şeklinde 
şu esas kabul edilip efrada hususî bir suret
te bir hakkı tenkil ve bir hakkı tedip etmek 
zannederim ki, muvafık olmıyacaktır. Malû-
muâliniz bir kaidei umumiye vardır. (Zaru
retler kendi miktariyle takdir olunur.) Hükü
metin takibatı mütemadiyesi neticesinde der
dest imkânı olmıyan ve birçok derecatı tahki-
kiyeden geçerek Dahiliye Vekâletince şakı ol
dukları kabul edilen adamlar efrat tarafından 
vurulduktan sonra artık Hükümet için Hüküme
tin şan ve şerefi için ondan ileri gitmemek lâ-
zımgelir zannmdayım. Bendenizden daha evvel 
bir madde hakkında söz söyliyen Necmeddin Bey 
arkadaşımız gibi maalesef bendeniz de bu mad
denin müzakeresinde encümende bulunamadım. 
Şimdi bir noktai nazarı Heyeti Celilenize arz 
ediyorum. Bu madde eğer kabul edilecek olursa 
bunun suveri tatibikiyesiyle alâkadar olan heyet -
ki doğrudan doğruya halk ile temasta bulunan 
jandarmadır - birçok zahmet çeken ve pek çok 
emek sarf eden bu jandarmaların seviyesini yük
seltmek bizim için elzemdir. Fakat halihazırda 
bu kanunun tatbikatında halkın en sarih hakkı 
olan hakkı ikamet, hakkı huzurunu ihlâl edeceği 
endişesi vardır. Maddeyi yukardan aşağıya oku
duğumuz zaman Ceza Kanununun (Kırk beşin
ci) maddesini okursak görürüz ki, taban tabana 
zıttır. Müsaade ederseniz o maddeyi bir defa 
daha okuyacağım. Bu maddede faili asil, faili 
müstakil, bir de fer'an zimethal diye eşhas ta-
dadetmiştir. 

«Madde 45. — Eşhası mütaaddide bir cina
yet ve cünhayı müttehiden ika eder veyahut efali 
mütaaddideden mürekkebolan bir cinayet veya 
cünhada birtakım eşhastan her biri cürmün hu
sulü maksadiyle efali mezbureden birini veya 
birkaçını icra eylerse eşhası mezkûreye hem fail 
denilir ve cümlesi faili müstakil gibi mücazat 
olunur. Bir cinayet veya cünhanın ikamda fer'-
an zimethal olanlar kanunun sarahati olmıyan 
yerlerde berveçhi âti mücazata duçar olur» 

İşte arz ettiğim dördüncü maddede şu sarih 
ibarei kanuniyeye tetabuk eden birtakım tâbirat 
vardır. «Uzaktan veya yakından eşkıyayı idare 
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eden veya eşkıya çetesi tertibeden veya eşkıyayı 
bilerek hiçbir mecburiyete müstenidolmaksızm 
ilâh...» işte bu ibarenin, bu kelimelerin ifa ettiği 
mânaya Ceza Kanununun (45) nci maddesinin 
birinci fıkrası da tamamen muvafıktır. Yani bu 
adamlar bir cürmün faili müstakilleri gibi mü-
cazat olunurlar. Bir taraftan burada Ceza Kanu
nunda ifade edilmiyen yatak cürmünü tarif eder
ken, birbirine karıştırıyoruz. Ve faili asli ile yi
ne aynı Ceza Kanununun fıkaratı âtiyesinde be
yan, tasrih edilen fer'an zimethal olan cürmü 
aynı bir hükümde iki nevi cürmü ceza noktasın
da birleştirmiş oluyoruz. Malûmuâlileri Ceza 
Kanunun iki maddesi fer'an zimethal olanlar 
için ceza başkadır, faili müstakiller için ceza baş
kadır. Onları şu suretle tarif etmiştir : Kanunu 
Ceza «ahar kimseyi hediye ve nukut itası veya 
tehdit veya bâzı şeyler icrası suretiyle..» Ve saire 
dedikten sonra «Emniyeti Hükümete ve asayişi 
Hükümet ve umumiyeye ve emniyet eşhas ve em
vale karşı haydutluk veya cebir ve şiddet etmiş 
olan erbabı ceraimin efal ve harekâtına vâkıf 
olarak onları doyuracak veya yatacak ve saklana
cak mahal verenler zimethal addolunurlar.» di
yor. tşte dördüncü maddenin yerine karıştığı 
fer'an zimethal ile faili müstakil mücazatmm 
ruh ve mânasını tamamiyle kırk beşinci madde 
beyan etmektedir. Bendeniz ahkâmı cezaiyemiz 
itibariyle bu dördüncü maddedeki tertip içinde 
hata olduğunu bir de bu işin ciheti tatbikiyesin-
de ve ameliyatı sahasında uğrıyacağı teşevvü-
şatı Heyeti Aliyenize arz etmek isterim. 

Beyefendiler! Geçen devrei intihabiyede ah
val ve hâdisatm icabatma tevfikan Heyeti Celi-
le İstiklâl mahkemeleri teşkil etmiş ve o heyetler
den birine bendeniz de dâhil olmuştum. Her şey
den evvel dâhilde huzur ve asayişin temin ve 
takarrürü bütün heyetlerin olduğu gibi bizim 
heyetimizin de birinci derecede nazarı dikkate 
aldığı bir mesele oldu. Bunun için bütün jandar
ma kumandanlarına, mutasarrıflar ve valilere, 
Büyük Millet Meclisi namına bir tamim yazmış
tık. Onda her şeye tercihan asayişin bieyyihâl 
temini ve kanuna itaat etmiyenler hakkında bilâ-
tereddüt takibatı kanuniye icra edileceği bildiril
mişti. Mûtadolduğu veçhile heyetimizden yazı
lan bu tamim aledderecat aşağıya doğru jandar
ma karakollarına kadar gönderildi. Tabiî, İstik
lâl mahkemelerinin icraatı seri ve katı olduğu 

için jandarma ve en ziyade halk ile temasta bu
lunan, asayişin temini ile mükellef olan bu he
yet mmtakalarmda mahallî asayiş halleri yatış
tırmış veya o havalideki şakileri derdest etmiş 
gibi kendisini göstererek birtakım biçaregânı 
«bunlar eşkıyadır; eşkıya yatağıdır, falan, filân 
şakîye hizmet etmiştir, yataklık etmiştir, falan 

erde eşkiyaya ekmek vermiştir. Evine kabul et-
niş ve yardım etmiştir..» diye ihtiyar, biçare pi-
;,Af anileri, boynu bükülmüş adamları karşımıza 
böyle onar, yirmişer kişi dört, beş günlük yoldan 
şevke başladılar. Bunlar hakkında tomar, to
mar evrakı tahkikiye gönderdiler. Efendim Mu
sa Kâzım'm kapısı önünden bir kuş uçarken, kaa-
til İl yas ile o kuş arasında muhabere edildiğine 
muttali olmuş ve bu adamın Kaatil İlyas'm yata
ğı olduğuna kaani olmuştur. Heyetimiz de bu 
elim manzara karşısında kaldığı gün, itiraf ede
rim, bendeniz de dâhil olduğum halde çok büyük 
bir hata işlediğimize kaani oldum. Çünkü es
nayı isticvapta bu biçareler bize diyorlar ki: 
«Efendiler! Kaatil İlyas, Dişi Kilitli, Kara Molla 
bilmem, bu nam ile bu havaliyi kasıp kavuran şa
kiler karşısında Hükümetin mitaralyozla ve yedi-
buçukluk topla mücehhez bir müfrezesi vardır. 
Bu müfrezenin arkasında da jandarması olduğu 
halde ikibini mütecaviz Hükümetin bir kuvveti 
-ardır. Bu kuvvet bu adamları aylardan beri ta-

kibediyorlar. Bunların heyeti mecmuası yüzelli 
kişidir. Bunlardan bir tanesini derdeste •muvaf
fak olamamışlardır. Bunlar falan gün takımiyle 
bizim köyümüzden çıktılar beni çağırdılar; dedi
ler ki; «Atlarımıza arpa, kendilerimiz için yiye
cek verin ve bu akşam bize yatacak yer lâzımdır. 
Müfreze de iki saatlik mesafededir. Bizim için o 
köye gitmek imkânı yoktu. Bilmecburiye - haya
tımızı kurtarmak için - o adamlara yiyecek ver
dik, yatacak yer bulduk; kurban da kestik.» Ger
çi kanunda buna (bilihtiyar) işaret edilmiştir. 
Fakat işte bu zavallı adamın huzuru heyette vâ
ki olan ifadesi tamamen mavakaa muvafık oldu
ğu halde jandarma heyeti «iş yaptım, yatağını 
yakaladım. Şakinin yatağını ve buralara uğrama
sı ihtimalini selbettim.» diye dört günlük yoldan 
o adamları hem de elleri bağlı olarak sevk etti. 
Şimdi Heyeti Celilenize soruyorum: Bu zararın 
telâfisine imkân var mıdır? (Yok sesleri.) Biz ne 
*aptık? Oranın ahvaline an müşahedetin vâkıf 

olduğumuz için derhal ve bir celsei muhakemede 
onları serbest bıraktık ve ikinci bir tamime meç-
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bur olduk: «Eşkıyaya bililtizam yataklık ettikle
ri hakkında kuvvetli delâile destres olmadıktan 
sonra hiçbir adamı İstiklâl Mahkemesine sevk et
meyin!» demeye mecbur kaldık. Şimdi eğer bu 
işlerle alâkadar olan heyetlere bu kanunla bahşe
dilmek istenilen bu salâhiyeti verirsek zavallı ve 
ta asırlardan beri rahat ve huzur görmiyen mil
lete deva saz olacak, diyemiyeceğim; çünkü söyli-
yeceğim söz belki heyeti mecmuai milliyeye bir 
noksan gösterilmiş olacaktır. Ne yapalım ki ha
kikat budur. İşte o jandarma heyetimiz, yahut o 
işle alâkadar ve asayişin teminiyle mükellef olan 
heyetimiz, jandarmamız bu biçereleri aylarca sü
ründürecek, halkın hanümanı sönecek, memleket 
te hak ve hakikat huzur ve sükûn namına bir şey 
kalmıyacak, bunlar kalmayınca artık Hükümet
ten manzur olan şefkat ve adaleti siz takdir bu
yurunuz? (Bravo sesleri.) Çok rica ederim, beye 
fendiler! Bu madde üzerinde ellerimizi vicdanla 
rımızm üzerine koyarak tatbiki ile mükellef kıl
dığımız heyetin kabiliyet ve istidadını, seviye ve 
düşüncesini nazarı dikkate alarak - memurine asla 
tariz etmiyorum, hepimiz memleketimizin evlâdı 
vız. - Fakat hepimiz biliriz ki, kanunlarımız mem
lekette ne suretle tatbik ediliyor. Onun için çok 
vâsi olan bu salâhiyeti - (zaruretler, miktarmca 
tâyin olunur.) nazariyesine tevfikan - bu kanu
nun bu maddesinden külliyen çıkaralım. Şu veya 
bu nazariye ile uğraşmıyalım. Madem ki, izale: 

şekavet için kuvvei tebidiye, olarak bunu yapıyo
ruz ve halkın eline kendisini müdafaa silâhı ver
dik, efrat ile Hükümet kuvvetleri birleşirler ve 
memleketin huzur ve sükûnunu ihlâl eden bu şa
kileri tenkil ederler. Memleketimizi kurtaralım. 
artık ondan sonrasına gitmiyelim. Çünkü, sulh 
ve sükûnu jandarmaya verdiğimiz bu salâhiyetle 
yine biz ihlâl etmiş olacağız ve bunu anladıktan 
sonra yine kendimiz bunu tadil mecburiyetinde 
kalacağız. Fakat aradan vakit geçecek ve bu za
manda birçok biçareler mahvolacaktır. Çok rica 
ederim, bu kanunu düşünelim. Bendeniz bu ka
nunun bu maddesinin burada bulunmasına taraf
tar değilim arkadaşlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Konya Mebusu Muhteremi, muhterem re
fikimiz Refik Bey kanunun dördüncü maddesi
ne lüzum olmadığı ve bu maddenin kanundan ih
racı lâzım geleceği hakkında mütalâa dermeyan 
ettiler. Bu mütalâalarını istinadettirdikleri es

bap meytnında, vaktiyle kendileri İstiklâl Mah
kemesi âzası iken Kayseri'de vermiş oldukları 
a,mri de tadadediyorlar. O zaman bilûmum va
lilere, mutasarrıflara ve memurini mülkiye ve 
askeriyeye verdikleri emirde eşkiyamn beheme
hal tenkili ve eşkiyaya yataklık edenlerin de, 
derdesti yolunda buna mümasil emirler verdi
ler. Hatırımda bu kadarı kalmıştır. Bu tebli
gat neticesinde bizzarure eşkiyaya yataklık et-
niş, veyahut onlara yemek vermiş ve kurban 
kesmiş olan adamların jandarmalar marifetiyle 
ıkendilerinin huzuruna çıkarıldığı İ k tahkikatta 
bu haili şayanı merhamet gördükleri için bu ilk 
tebligatı tadile ımeobur olduklarını ilâve ettiler. 
Hakikaten efendiler! Bendeniz de (bu fikirlerine 
iştirak ederim. Verdikleri hu emir hatadır ve o 
hatayı kendileri de itiraf etmişlerdir. Hiçbir 
mecburiyete müsnidolmaksızın, yahut bizzarure 
mecburiyete müsteniden eşkiyaya yol göstermek 
vatak vermek mecburiyetinde bulunan zavallı 
köylüyü yatak diye jandarma marifetiyle ora
dan alarak şuraya buraya süründürmek doğru 
değildir. Böyle bîr hataya nasıl düştüklerine 
hayret etmekteyim. Sonra da istiklâl Mahkemesi 
uıamına yaptıkları tebliğde «Eşkiyaya yataklık 
ettikleri delâili kaviye ve katiyeye müstenidoT-
madan hiçbir kimsenin celbinden sarfınazar 
edilmesine dair yeni emirler verdik» dediler. De
mek ki, eşkiyaya yataklık ettiklerine del'âili ka
fiye mevcut bulunan kimselerin celp ve cem'ine 
istiklâl Mahkemesi âzası oldukları halde cevaz 
vermediler ve o zaman o »eşkiyayı tenkil etmek 
için buna lüzum hissetmişlerdir. 

Efendiler! Huzuru âlinize takdim etmiş ol
cumuz kanunda Refik Bey ve rüfekâsının teş
kil etmiş oldukları İstiklâl Mahkemesinin ilk 
düştükleri hataya düşmemek için lâzımıgeldiği 
kadar kuyuıt vaiz'edilmiş olduğu itikadmdavım. 
Ve bu fcuyut kâfi değilse bile bu kuyudu tezyit 
ve takviye ve bu gibi hataları izale edecek her 
türlü kuyudu ilâve etmek icabeder, kanaatin-
devim. Yalnız, memleketimizde eşjkiya vardır ve 
eşkiyaya yataklık eden adamlar da vardır. Bu 
inkâr olunmaz bir hakikattir. İnkâr olunımıyan 
'bir hakikat daha vardır ki, yatak Olmadan, ya
taklara itstinadetmeden hiçbir eşkiya çetesi uzun 
müddet şekavet yaıpamaz. Bu da muhakkak ve 
fcatî olan bir keyfiyettir. Vakıa birinci madde 
mucibince eşkiyanm her kimin tarafından olur-
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sa olsun tenkili mücaz olmuştur. Fakat yaltak 
mevcut muavenet, ihbar, cephane ve yiyecek te
darikine yataklar vasıtasiyle eşkiya çeteleri 
mazhar oldukça, bundan eşkiyanm bulunduk
ları havalide zararlarını temdidedecekleri an
laşılmaktadır ve buna katiyetle hüküm vermek 
lâzımdır. Efendiler! Hiç -kimse ve bilhassa ben
deniz istemem ki, her hangi bir kimse bulundu
ğu evden başka bir yere nakledilsin... Fakat bu
gün memlekette karşukarşıya bulunduğumuz bir 
şekâveti beliyesi var. OBunu izale etmek lâzım 
mıdır, değil imidir?.. Bir defa1 bu suali kendi 
kendimize irat icabeder. Eğer lazımsa bu şe
kâveti himaye eden, kok saldıran bir de yatak
lar mevcudolduğuna kaani isek bu' yataklar 
hakkında hiçbir türlü hiçbir nevi tedabir al
mamayı nasıl tecviz ederiz? Behemehal - bu ya
taklar hakkında tedbir .almak lâzımdşr buyur
dular. Kanunu Cezanın bilmem hangi bir mad
desinde faili cürüm veya fer'an zimethal di
ye bir madde vardır efendiler. Fakat bunla
rın tatbik edilmesi lâzımdır. Bu maddelerin 
tatbiki şimdiye kadar, itiraf etmek lâzrmıgelir. 
kolay olmamıştır. Ve bu Kanunu Cezanın falan 
veya filân maddesindeki fer'an zimethal veya
hut faili aslî diye mevcudolan ahkâma nazaran 
memlekette birçok yataklar vardır. Ve bu ya
taklar birçok şakî çetelerine muavenet etmek
tedir. Bendenizde memleketi kasıp kavurmıakfet 
olan hakikaten iktisadımıza ve her hususa engel 
olmakta olan bu şekâveti izale etmek için te
dabir almak lüzum ve zarureti vardır. Behe
mehal memleketimiz içerisinde bu şekâveti izale 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu mecburiyet 'karşısında yataklar hakkın
da idarî bâzı tedbir almak lüzum ve kanaatin-
•dleyim. Eşkiyayı tehdidetmek her halde mües
sir olan bir meseledir. «Her kim tarafından 
olursa olsun katilleri bir cürüm addolunmaz.» 
IBu mânevi bir tesiri haizdir. Ve mânevi teh
dittir. Hiç şüphe yoktur ki, efendiler! Bu bir 
müessir tedbirdir. Fakat bu tıesiratın daha 
ziyade mânevi yapacak bir maddedir. Belki 
maddi surette de yapacaktır. Hiç şüphe yok
tur, en ziyade bu maddenin tesiri mânevi ola
caktır. Eğer bu suretle tehdidettiğkniz ve mâ
nevi bir tehdit altında bıraktığımız eşkıya
nın yataklarını büsbütün serbest bırakacak 
olursak hiçbir zaman memlekette şekâveti azıalta-
mıyacağız. Bunun tevlidedeceği mazarratı bu

nun bütün istikbalimizde, istikbali iktisadi
mizde, ziraaltimizde tevlidedeceği mazarrattı göz 
önünde bulundurmak ve ona mukabil bu 
madde ile mutasavver olan mahzuratı göz 
önünde bulundurmak ve ikisini de mukayese 
^tmek lâzımdır. Bendeniz hiç kimsenin - ev
velce de arz ettim - bilâsebep bulunduğu yerden 
kaldırılmasına hiç taraftar değilim. Bu hu
susta her nevi kuyudat yapılması lazımsa ona 
^azıyım. Fakat «Yataklar hakkında hiçbir 
tedabir almmıyacaktır» derseniz bendeniz bu 
kanaate iştirak edemem. Ve evvelce de arz et
tiğim gibi bu kanaatte bulunan bir arkadaşa 
terki mevki etmeyi arzu ederim. 

REFİK B. (Konya) — Beyefendi. . 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Müsaade bu-
vurun. Bendeniz dinledim zatıâlinizd. Bâzı 
•köyler vardır İki, köy itibariyle bir nevi şeka
vet e bir nevi hırsızlığa bir nevi fenalığa 
menşe olmuştur. Efendiler! Bunlar hakkında hiç
bir tedbir almmıyacak mı? Eğer bunlar hak
kında hiçbir tedbir almıyacak olursanız bu bi
rinci madde mucibince hiçbir şey yapamıyacak-
ımız. Yataklar hakkında hiçbir şey yapamıya-
",a!k olursanız bendenizee şekavet tenkil edilmiş 
olmıyacak, maatteessüf mazarratını daha ziyade 
•-.smdidiedecekıtir. Bunun üzerine karar vermek 
ve şefcavetin devamı dolavısiyle memlekette hâsıl 
ilaoak mahaziri nazarı dikkatte bulundurm'ak 
Heyeti Âliyenizin takdirine muihavvel bir şeydir. 

REİS — Said Bey buyurun. 

ADLİYE VEKİLİ SAİD B. (İzmir) — 
Efendim bendenizin arz etmek istediğim mütalâa-
t,ın bir kısmını Dahiliye Vekili Beyefendi beyan 
'îttiler. Yalnız Refik Beyefendiye başka bir 
noktaıi nazardan cevap vermek istiyorum. (İşite
miyoruz sesleri) İşittiririm; merak etmevin. 
''Handeler) Bu dördüncü madde alelıtlak yata
nın tarifidir. Yataik kimdir? Onu tarif edivor. 
Ceza tâyin etmiyor. Refik Beyefendi Kanunu 
Cezadan bahisle laslen zimethal ile fer'an zimet-
halin bir olmıyacağını beyan ettiler. Şüphesiz 
'doğrudur. Hakikaten bir cürmün .aslen zimethal 
olan faili müstakillerle fer'an zimethal olan faili 
müşterekler aVnı ceza ile tecziye olunamazlar. 
Fakat bu madde ceza tâyin etmiyor. Bu madde 
vatak kimdir? Onu tarif ediyor. Cezasına ge
lince ; beşinci madde tâyin ediyor ki, o da Ka
nunu Cezanın cezası değildir. Bu kanunun ce-
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zası olan nefîy ve Mâdır. Binaenaleyh gerek bu 
madde ile ve gerekse bundan sonraki maddei ka
nuniye ile Kamunu Ceza arasında bir münafat 
yoktur. Yalnız encümenler Hükümetin gön-
denmiş olduğu lâyihadan ziyade biraz bunu tevsi 
etmişler. 

Hükümetin gönderdiği lâyihada bu gibi şa
kileri muhafaza ve himaye edenler için. Burada 
alelade bir dkka ekmek veren bir kimseye aynı 
©eza verilecek madde mueibinıce. Binaenaleyh 
Adliye ve Dahiliye encümenleri bunu 'biraz tev
si etmiştir, onu bilmiyorum. Heyetti Celileniz 
bu tevsia razı olacak mı, olmıyacak mı? Bende
nize kalırsa maddede değil, (gelecek maddede 
baihaolunmalıdır o noktadan... O noktada tabiî 
mıütalâatı âliyeniz dermeyan olunur. Onun için 
'bu madde ile Kanunu Ceza arasında Refik 
Beyefendi bir münafat görüyorlar, öyle 'bir mü
nafat yoktur. Bu sırf yatağın tarifidir. Ve 
yataklar için ceza, Kanunu Cezada tâyin edil
miştir. Yine o eeza verilecektir. Fazla olarak 
burada bir nefîy ve Mâ ve iskân keyfiyeti vardır. 
Binaenaleyh, münafat yoktur. Diğer nıkata 
Dâhiliye Vekili Beyefendi cevap verdikleri 
için söz söylemeyi! zait addediyorum. 

Necmeddin Molla B. (Kastamonu) — Ben
denizin fikir ve mütalâama nazaran Ceza Kanun
namesinin, Refik Bey tarafından kıraat olunan, 
45 nci maddesinin sarahati kâfiyesi ile bu dör
düncü madde arasında hakikaten münafat var
dır. Ve bunu şimdi Heyeti Aliyenize arz ede
ceğim : Kanunu Cezanın 45 nci maddesinde 
müşterek cürüm hakkında izahat vardır. Bir 
cürmün müşterek failleri hakkında tertibedile-
cek mücazatın aslı ne olmalıdır? Bir cürmün 
husulü mütaaddit efalin iltihakına vabeste olur 
ve binaenaleyh, o cürmün tamamii husulü için 
inzimam, etmesi lâzımgelen fiilin inzimamiyle 
ancak hâsıl olabilecek kadar o cürme o fiili 
muttasıl ve mülâhik addolunacak derecede mü
him ise o fiilin failleri dâhi -asıl fiilin failleri 
gibi aynı mücazat ile mücazat olunurlar. Ve o 
fiilin failleri gibi hemfail addedilirler. Fakat 
o fiilin tamamii husulüne doğrudan doğruya 
taallûk etmeyip ikinci derecede kalacak olan 
mürtekipler ve fer'an zimethal olanlara tertib-
edilecek ceza, faili aslilere tertibedilen cezaya 
nisbetle daha hafiftir ve o maddei kanuniyeyi 
tamamen mütalâa buyuracak olursanız arz et

tiğim şekilde tasnife tâbi tutulduğunu görür
sünüz. Şimdi şu asla göre maddeleri tahlil ede
lim : Zannediyorum, ki şu ilk fıkralarda der
meyan edilen efkârda «Şekavet çetesini idare 
eden» tarzındaki sözlerle tamamen faili asliler 
murad edilmiştir. Şimdi bu failleri ika eden fa
ili aslî olduğu halde buna maddei kanuniyede 
yatak ıtlak olunur, tarifiyle bu fiilî yatak ad
dedersek Kanunu Ceza itibariyle asıl fiil ve 
asıl fail hakkında tatbik olunacak ceza ile mü
cazat edilmeleri icabeden bu adamlara, yatak
lara mahsus olan ve kanunen fer'an zimethal 
addolunan eşhasa tâyin olunan cezayı tertibet-
mek mecburiyetinde kalır hükkâm. 

Bir ses — Hâkim meselesi yoktur. 

Ne'cmeddin Molla B. (Devamla) — Nasıl 
yok efendim? Ceraim ve ceza hâkimin elinden 
kurtulur mu? Bu madde bâzı icabat dolayısiyle 
dahiliye salâhiyet veriyor, vekâleti idari teda-
bir almak salâhiyetiyle teçhiz ediyor. Yoksa 
ahkâmı cezaiyenin tatbikine mâni olmak için 
Heyeti Celilenizin affına iltihak etmek lâzım-
gelir, o cürmün faili. Binaenaleyh; bendenisee 
ahkâmı umumiyeyi eezaiyemizle bir münafata 
mahal kalmamak için ve Dahiliye Vekili Muh
teremi Beyefendinin buyurdukları gibi şu mad
deyi izah etmek için ve maksadı, yani tenkili 
tamamen husule getirebilmek için maddenin 
son fıkrasındaki «Yatak addolunur» cümlesi 
tayyolunur. Bunlar hakkında bir hüküm tered-
dübediliyor! Nakil meselesi... Eğer tecviz 
ederse Heyeti Celileniz beşinci madde gel
diği zaman arz ettiğim gibi birbirine rapte
deriz, «Yatak addolunur» cümlesini kaldı
rırız. Ne faili aslî, ve ne yatak ve ne de fer'an 
zimethal olmaktan mütevellit teşevvüşatı kanu
niye ortadan kalkmış olur ve mahkemelerde hu
sule gelen tereddüde mahal kalmaz. Şunu da 
arz edeyim ki, efendiler, Refik Beyefendi bira
derimiz mütalâatı aliyelerinin ikinci noktasında 
bu maddenin tayyını teklif ediyorlar. Bu mad
denin tay ve ademitayyının zaten bir tesiri 
yok ki... Bu madde zaten efali cürmiyeden olan 
efali tasrih ediyor. O fiil cürümleri hakkında 
Dâhiliye Vekâleti şu cezayı tatbik edecektir. 
O fiilin failleri hakkında Dâhiliye Vekâleti şu
nu yapacaktır diyor. Heyeti Celilenizin bu hu
susta münakaşısmı pek tabiî görürüm, fakat 
yazılmış olan efali cürmiyenin münakaşasına 
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lüzum görmüyorum. Çünkü efali cürmiye, efali 
cürmiyedi'r ve müddeihımumilerce müstevcibi 
takiptir. Başka şey mevzuubahsolmaz. Bu fiil
lerin failleri hakkında terettübeden cürüm ne 
ise bu maddede Heyeti Celileniz onu münakaşa 
edecektir. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendiler! 
Bendeniz esas itibariyle kanunun aleyhindeyim. 
Burada - dördüncü madde dolayısiyle - bu mad
deye taallûk eden köylünün ahvalini arz edece
ğim Malûmuâliniz bu madde doğrudan doğruya 
köylüyü istihdaf ediyor. Çünkü şakiler, köyler
de, dağlarda dolaşır, şehirler bundan hariçtir. 
Yalnız yukarda teşkil olunan aksam müstesna. 
Köylülerin jandarmalardan çektiğini unutmuş
sunuz da ilâveten onlara daha ziyade salâhiyet 
bahşediyorsunuz. Maddede (bilihtiyar) kaydı var
dır. Bu (bilihtiyar) kaydını takdir edecek jandar
madır. Jandarma bir köye gittiği zaman eşkıya 
hakkında şu veya bundan edindiği malûmat ertesi 
günü yanlış çıkarsa o zavallı köylüyü de zabıt va
rakasına dercedecek ve binnetice bu zavallı aletde-
recat yatak olacaktır. Sonra Dahiliye Vekili de onu 
her hangi bir mahalle nakledecek, yahut jandar
ma falan köye gidip de atına arpa ve saman iste
miş veyahut huzur ve ralhatları için yatak ve sa-
irç talebetmiş, her hangi bir arzusu is'af edilme
diği için bundan münfail olan müfreze yine köy
lünün heyeti ihtiyariyesine bu maddeden istifa
de ederek bir kulp takacak ve o zavallı yine ya
tak olacak. Efendiler! Refik Bey arkadaşımızın 
da nazarı dikkatinizi celfoettiği gibi bu madde ile 
beşinci maddedeki cezayı nazarı itibara alarak, 
bu madde hakkında icabeden tetkikatı son dere
ce yapmak zarureti vardır. Bunu takdir edecek 
jandarmalardır. Jandarmaların da maatteessüf 
zaman dolayısiyle ahvallerini hepimiz biliriz. Ve 
fiilen vâki olan ahvali de malûmdur. Bunun için 
tekrar rica ediyorum. Burada icabeden her tür
lü kuyudu nazarı itibara alarak ne derece tak-
yidetmek icabediyorsa o kuyudu va'zedelim. Yok
sa köylüyü mağdur bir vaziyete sokmuş oluruz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Encümen namına bir şey söyliyeceğim. Müsaade 
buyurun! 

REİS — Efendim, söz evvelâ Konya Mebusu 
Refik Beyindir. Sonra sizin!.. 

' REFİK B. (Konya) — Dahiliye Vekili Muh
teremi Beyefendi buyurdular ki, kanunun ruhu 

aşağı - yukarı bu maddedir. Bu madde tarif edi
len şahsa ceza verilmez, haklarında takibat ya
pılmaz, alâhalihi bırakılırsa, çok mühim olmak 
üzere deruhde ettiğim temini asayiş meselesi na
sıl elde edilebilir veya nasıl temin olunabilir? 
Müsaadeleriyle arz edeyim ki, dördüncü madde
de tarif edilen eşhasın Ceza Kanununda muay
yen olan cezaları çok ağırdır. Eşkiya tertibeden, 
eşkiyayı tahrik eden, yani eşkiyaya riyaset eden 
kimselerin cezası idamdır. Kırkbeşinci madde bu 
sarahati katiye ve kâfiyeyi camidir. Dahiliye Ve
kâleti çok hafif hattâ ehaf bir ceza olmak üzere 
bir mahalden diğer mahalle idareten kaldıracak. 
Halbuki bunlar hakkındaki ceza çok ağır ve hat
tâ idamdır. Said Beyefendi buyurdular ki; bu 
maddede tasrih edilen mevad ile Kanunu Ceza 
arasında münafat yoktur. Halkai irfanında bu
lunduğum ve kendilerine ebediyen hürmetkar 
kaldığım Muhterem Said Beyefendi Hazretleri
nin müsaadeleriyle diyeceğim ki, çok büyük mü
nafat vardır. O münafatı da Fethi Beyefendi ce
vap verirken arz etmiş bulundum. Kanunu Ce
zada idam cezası vardır, yani eşkiyayı sevk ve 
bizzat idare ve tahrik eden hakkında idam ceza
sı vardır. Sonra Necmeddin Beyefendi Hazretle
ri de «yalnız yatak kelimesi kaldırılırsa - zaten 
bu kanunla Dahiliye Vekâletine idarî bir salâ
hiyet verilmiş olur - beşinci madde ile telif edi
lebilirse.» diyorlar. Müsaadeleriyle arz edeyim 
ki, bir telif, - biraz evvel arz ettiğim gibi - tehli
keli bir telif olacaktır. Efendim! Biz vekâletin 
noktai nazarına kemali hürmetle iştirak ettik, 
birinci maddeyi kabul ettik. Hakikaten birinci 
maddenin kabulü lâzım ve zaruri idi. Çünkü 
katil llyas gibi bulunduğu mmtakayı kasıp ka
vuran bir adamı yine kendi arkadaşı büyük bir 
fedakârlıkla vurmuş ve bugün Yozıgad Adliye 
Mahkemesince duçarı takibat olmuştur. Bu endi
şe bulunduğundan dolayı efrat, şakinin imhası
na kaadir ve kabiliyetli olduğu halde kendisinin 
duçarı takibat olacağından endişe ederek Hükü
mete müzaharat edememekte idi. İşte birinci 
madde ile bu salâhiyeti beleganmafbelâğ vermiş 
oluyoruz. Ondan sonra polis, jandarması, adliye
si, her şeyi Ceza Kanuniyle bu gibi efali irtikâ-
bedenleri, bu salâhiyet ve teşkilâtla takibe salâ-
hiyettar olduğu halde, ondan ilerisine gitmek ve 
ondan ilerisine tecavüz etmek ne ahkâmı siyasi
ye ile ve ne de hikmeti idare ile kabili telif de
ğildir. Evet, dördüncü maddeye şiddetle muarı-
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zım, dördüncü maddeyi beşinci madde takibede-
cek ve artık dördüncü madde kabul edildikten 
sonra beşinci maddenin kabulü zaruri bir emri
vaki haline gelecektir. Onun için tekrar ediyo
rum; yataklık edenler hakkında dördüncü mad
de ile tarif edilen eşhas hakkında Ceza Kanu
nunda tâyin edilen ceza kâfidir, idamla te'hdido-
lunuyor, fer'an zimethal olanlar, derecat üzerine 
müelblbet kürek cezasına müstahak, Faili müsta
kile beş sene, yedi sene, on sene ceza tertiibolu-
nuyor. Jandarma ve bu işlerle alâkadar olan 
kuvayı takiibiye, bu işe aidolan evrakı ve delâ-
ili taoplasm, bu işi takiple muvazzaf olan müd-
deiiumumiye tevdi etsin. Mahkemenin cezası 
kendisinin tertibedeceği cezadan daha çok ter-
hipkâr ve daha çok hadiddir. Eğer Dahiliye Ve
kili Bey bu noktada çok ısrar buyuruyorlarsa 
- pek ümidetmiyorum, bunu izhar etmişlerdir -
yine kendileri gelip bu kanunun sureti tatbikiy
le memlekette hâsıl olacak teşevvüşatm ref H için 
başka bir şeyi Heyeti Celilenize arz edecek ve bu
nun ısdarında ısrar edecektir. Kendilerinden çok 
rica ederim; bu noktada ısrar buyurmasmlar. 
Maksatta hepimiz müşterekiz, memleketi kasıp 
kavuran ruhu şekaveti kökünden izale, neye 
mütevakkıf ise yapalım diyoruz. Esasen bunu 
mümkün olduğu kadar kabul ediyoruz. Esasatı 
kanuniyemize yeni bir ruh ilâve ediyoruz. Ef
rat da cürmün ikamdan pek çok zaman sonra 
şakı diye bunların imhasını katlini bir cürüm 
olarak kabul etmiyor, bir salâhiyet veriyor. 
Zannediyorum ki, bundan ilerisine gitmek ne 
adaletle ve ne de ruhu idarî ile kabili telif de
ğildir. Israr ediyorum, teşevvüşatı dahilîyi ve 
gûnagün teşevvüşatı icabettirecek olan bu mad
deyi ve bundan sonra takibedecek olan madde
yi kabul etmiyelim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALI FETHİ B. (is
tanbul) — Efendim, Refik Bey biraderimiz bi
rinci maddeyi kabul etmek suretiyle büyük bir 
fedakârlık ettikleri itikadmdadır. Yani, biz 
Hükümetin her dediğini yaptık, 'birinci madde
yi kabul ettik. Artık başka 'maddelerde ısrar et
mesinler dediler. Birinci madde şimdi Kastamo
nu Mebusu Necmeddin Molla Beyin izah ettik
leri veçhile esasen ahkâmı cezaiyemizle tezat 
teşkil etmiyen bir maddedir. Yeni bir silâh ve
rilmiş değildir. Ahkâmı cezaiyemizde mevcudo-
lan bir meseledir. Şimdiye kadar bu eşkıyayı 

vuranlar takibatı adliyeye mâruz kalıyorlardı. 
Binaenaleyh bundan sonra bu kanunla bu gibi 
adamlar takibatı kanuniyeye mâruz kalmaya
caklardır. Bu esasen mevcudolan bir silâhı tak
viye etmekten ibarettir. Bu son yataklar hak
kındaki ahkâma gelince: Buyuruyorlar ki ; 
esasen ahkâmı cezaiyemizde daha şiddetli ceza
lar vardır, idam cezası vardır. Fakat bu yatak
lık fiilini irtikâbetmiş olanların idam olunabil-
meleri ve müstahak oldukları cezaya çarpılma
ları için kendileri hakkında şahadet edecek 
adamların bulunması ve yataklık fiilini irtikâ-
bettiklerine dair delâili katiye ile ispat olun
ması lâzımdır. Yataklık eden adamın yataklık 
ettiği halk nazarında bir dereceye kadar ma
lûmdur. Fakat buna şahadet edecek bulunur 
mu rica ederim? Bulunmaz. Binaenaleyh şimdi
ye kadar ahkâmı cezaiyede mevcudolan bu ce
zalar tatbik edilememiştir. Tatbik edilemez. 
Çünkü şahit bulmak gayet zordur. Halbuki ya
taklar izale edilmez ve yataklar hakkında bir 
tedbir ittihaz olunmazsa şekavet izale oluna
maz. Şekaveti izale etmek lüzum ve zarureti 
karşısında bunlar hakkında bir tedbir düşün
mek mecburiyeti vardır. Kendileri memlekette 
bir şekavet beliyesi mevcut değilmiş gibi mü
talâada bulunuyorlar. Ve yalnız bu kanunun 
tatbikatında husule gelecek suiistimalâtı derpiş 
ediyorlar. Evvelce de arz ettim. Bu suiistimalâ-
ta ne suretle set çekmek mümkünse düşünelim, 
set" çekelim. Fakat yatakları sureti katiyede 
masun bulunduracak olursak emin olunuz ki, 
memlekette şekavet izale edilmemiş olacaktır. 
Bu da Heyeti Aliyenizin takdirine ait bir me
seledir. 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
bendeniz esasa mütedair söyliyecek: değilim. 
Yalnız Refik Beyefendi ile Seyid Bey ve Nec
meddin Molla Efendi Hazretleri arasında bir 
hukuk ihtilâfı, meselei hukukıyeyi görmek 
noktai nazarından bir ihtilâf var. Fer'an zimet-
hallikle yataklık hakkında bir karıştırma yapı
yorlar. Encümende mevcudolan âza bu ciheti 
nazarı itibara almıştır. Kiminin içtihadına göre 
münafat vardır der, kimisi de yoktur der. Bi
zim vazifemiz bu cihet değildir. Biz, bunu ah
kâmı cezaiye noktai nazarından tetkik ettik. 
Bu maddenin esası Daihiliye Encümenine aittir. 
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Biz 'bunu adliye Encümeninde tetkik ettik. Ah
kâmı cezaiyede fer'an zimethal vardır. Fer'an 
zimethallik buradaki yatak kaziyesi değildir. 
Yataklık Necmeddin Molla Beyin buyurdukları 
gibi eskiden ceza kanununda varmış. Fakat bu
rada mevcut değildir. Fer'an zimethal kaydı 
vardır. Binaenaleyh iburada yataklık fer'an zi-
methallikle katiyen alâkadar değildir. Mahke
meye gittiği zaman Ceza Kanunundaki mevadla 
hükmolunur. Demek istiyorum ki ; dördüncü 
maddenin Ceza Kanunniyle ve ceza ile hiçjbir 
münasebeti yoktur, mahkemeler bunu nazarı 
dikkate alacak değildir. Bir hükmü cedid va'-
zetmiyoruz, Ceza Kanununun vaziyetiyle alâ
kadar gir vaziyet ihdas etmiyoruz. Bu ciheti 
Necmeddin Molla Beyefendiyle, huna itiraz 
eden Refik Beyefendinin tefrik etmeleri lâzım -
gelirdi. Burada mevzuulbaihsolan keyfiyet idari 
hükmü tazammun eder. îdari hüküm muvafık 
mıdır, değil midir? Bunu takdir etmek Adliye 
Encümeninin katiyen dairei hukukuna taallûk 
eden -bir mesele değildir. Adliye Encümeni bu
nu nazarı dikkate alamaz. Adliye Encümeni 
yalnız yataklık keyfiyetini tetkik eder. Esasatı 
idariyeye, (bu yataklık •keyfiyetine taallûk eden 
hususatı ve hu tedbir hakkında ne yapılmak 
lâzımıgeleceğini Heyeti Celileniz takdir eder. 

RASÎH EF. (Antalya) — Efendim, madde 
hakkında beyanı mütalâa buyuran arkadaşla
rımdan birçokları maddenin tayymda ısrar 
buyurmuyorlar. Maddenin haliyle kalması bir
çok mahzuru dâi olduğunu söylüyorlar. Bende
niz de arkadaşlarımın bu fikrine iştirak ediyo
rum. Madde aynı halde kalacak olursa birçok 
mahzuru davet edecektir. Bugün şikâyet ettiği
miz vaziyetten daha ziyade fena ve daha elim 
bir vaziyet hadis olacaktır. Çünkü Adliye En
cümeninde bulunan arkadaşlar kabul buyurur
lar ki, «hakikaten yatak kime denilir» bunu 
tesbit etmiş. Fakat bu kanunun maddesi tatbik 
edilirken ne suretle tesbit edilecek ve yataklık 
ettiği hakkındaki tahkikat ne suretle yapılacak 
ve ne <gilbi esas onun yatak olduğunu kabul et
tirecek de idare memuru da onu nefyettirecek-
tir. Bu cihet tesbit edilmemiş, meskût kalmış
tır. Bu teslbit edilmediği için madde üzerindeki 
münakaşamızın uzaması en ziyade bu nokta
dandır. Eğer bu cihet teslbit edilmiyecek olursa 
bu maddenin tatbikinde köylerde az - çok ser

veti veya mevkii olan, yalhüt az - çok dili olan; 
yani şikâyet hakkını istimal etmesini bilen her 
ferdi millet her gün için Hükümetin önünde, 
valinin, mutasarrıfın, nahiye müdürünün kapı
sı önünde nefye müheyya bulundurulur. (Alkış
lar) Onun için arkadaşlar, yatak. Evet, belki 
memlekette yatak vardır. Ben Fethi Beyefendi
nin söylediği gilbi memleketin hakkında uluor
ta gidemem ve milletin hakkında o kadar ulu
orta söz söyliyemem. Fakat hakikaten memleke
timiz Harbi Umumînin son senelerinde askerli
ğin temadisi ve firarilerin çoğalması yüzünden 
memleketimizin ıbirçok yerlerinde, dağlarda do
laşan serseriler göründü. Fakat efendiler! İyi
ce tetkik edilirse Harlbi Umumînin son senele-
rindeki maişet zorluğu, es'ar pahalılığı, paramı
zın düşkünlüğü yüzünden asayişi idareye me
mur olan kimseler dağlarda dolaşanları kendi
leri himaye etmişlerdir. Açık söyliyelim, açık 
konuşalım, açık dertleşelim ki, dert, pek açık 
olarak deşilsin de tedavisini Dahiliye Vekilimiz 
yapabilsin. Yoksa üzerinden şöyle geçecek olur
sak o vakit yine vur abalıya olur. Bu derdin 
çaresi 'bulunmaz. Dert; yalnız köylerde değil
dir. Arkadaşlar! Eğer dert aranacak olursa; 
yatak öyle noktalara, öyle mevkilere ve öyle 
kürsülere ve masalara dayanır ki, o zaman, o 
vaziyet karşısında memleketimizin idaresinde 
eli olan her ferdimiz, yani hepimiz kızaracak 
bir hale geliriz. Onun için !bu maddei kanuniye-
nin tatbikatmdaki yanlışlıklardan memleketi
mizin idaresinde alâkadar olduğumuz için biz 
de aledderacat mesulüz. 

REFİK B. (Konya) — Islah edilmediğinden 
dolayı... 

RASİH EF. (Devamla) — Islah edilmedi
ğinden dolayı ve şimdiye kadar 'bu derde çare 
bulunmadığından dolayı. Bakarsınız ki, bir me
mur suiistimalinden veyahut şekaveti idame et
tirdiğinden veya irtikâp ve irtişasından dolayı 
azledilmiştir. Fakat bir de bakarız ki, cevazı is
tihdam kararı alır, heraet eder, yine memuriye
tine geçer. Şekaveti kıöyünden kazımak istiyor
sak Hükümette, idarede ciddiyet esasını kalbul 
edelim. İdarede ciddiyet, takipte ciddiyet yapa
bilecek miyiz? Araba ile, ud ile takibe çıkanla
rı gözümle gördüm. Arkadaşlar ara/ba ile gider 
içinde ud da var. (Handeler) Gider istediği gi-
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bi âlemi yapar, karşısında şekavet yaparlar. 
Köyler yanar, adamlar vurulur, evler 'basılır, 
o yine orada âlemdedir veyahut köylülerle ha-
Iber gönderir bakın bir şey var mı diye ve 'bu
nun birçok şekillerini gördüm. Onun için iptida 
bu kanunu mevkii meriyete va'zederken en ev
vel kendimize aidolanı temin etmek icabeder. 
İdarede ciddiyet, takipte ciddiyet... Bunu ya
pabilecek miyiz, yapamıyacak mıyız? İdarede 
ciddiyet, takipte /ciddiyet olduğu gün dağda şa
ki de kalmaz, köyde yatak da kalmaz. Şekaveti 
de yatakları da büyüten, çoğaltan varsa idare
deki, takipteki ciddiyetsizliğimizdir. Onun için 
iptida halledeceğimiz, iptida deva bulacağımız 
maraz buradadır. Ciddî takibetmeli, idareyi 
ciddî görmeliyiz. İdareyi ciddî görmezsek taki
bi ciddî yapmazsak vur abalıya kabilinden köy
lüleri biraz daha soydurmuş 'oluruz. Onun için 
bu maddeyi tesîbit ve kabul edip mevkii meriye
te va'zederken eğer yatağın ne suretle tes'bit 
edilmesi icalbedeceğini idare memurlarının tak
dirine terk ederek 'bırakacak olursak emin olu
nuz ki, bugünkü şikâyetten fazla şikâyeti bu 
maddenin tatbikinden dolayı göreceksiniz. Çün
kü efendiler; bu madde doğrudan doğruya halk 
ile temas eden, alâkadar olan neferlere kala
caktır. Neferler bunu ya takdir edecekler veya 
etmiyeceklerdir 'veyalhut iş doğrudan doğruya 
suiistimale müncer olacaktır. Biz suiistimale 
meydan vermemekle ona imkân bırakmamakla, 
ip ucu vermemekle mükellefiz. Onun için yapa
cağımız bir kanunda suiistimal imkânı var mı? 
Onu hissettik mi ıslan etmek mecburiyetinde
yiz. Binaenaleyh bu maddeyi ıtlak üzere (bırak
mak, memleketi heyeti umumiyesiyle her gün 
için nahiye, kaza Hükümet daireleri önüne, li
va Hükümet dairesi önüne, nasıl ki seferberli
ğin ilânını 'bir madde ile ilân ederseniz memle
kette ikinci bir seferberliğin ilân edildiğini bil
diriyorsunuz. Evet belki memlekette yatak var
dır. Onun için efendiler! Şakileri takibetmekle 
•beraber yatakların da takibi zaruridir, lâbüd-
dür. Herkes memleketin emniyetiyle ve sükûne-
tiyle mükelleftir; ihlâl ile mükellef değildir. 
Bunu herkes 'bilmeli. Bu suretle hakikaten ah
lâksızlar nefyedilmelidir, ielâ edilmelidir, hat tâ 
caniler için bile nefyi kabul etseniz daha iyi
dir. Zira caniler, hapsaJbelerde yine cinayetleri
ni idame ediyorlar. Onun için maddenin birinci 

fıkrası doğrudan doğruya birinci maddeye ait
tir. Yani «şekavete dâhildir.» 

Birinci fıkra : Uzaktan ve yakından eşkiya-
yı idare etmek, eşkiyayı sevk etmek, eşkiya çe
tesi tertibetmek. Bunlar doğrudan doğruya şe
kavettir. Bundan dolayı bu fıkranın bu ma dde-
den tayyı ile 'birinci maddeye ilâvesini teklif 
ediyorum. 

Diğer fıkarat: Yatak ne suretle tertibedi-
lir, bunlardan bahsediyor. Bu ciheti düşünmek 
icabeder. Bendeniz şu suretle düşündüm. Eğer 
siz de tensip buyurursanız arz edeceğim şekil
de maddeyi tadil edelim. 

Yatak olduğu ihbar edilen şahsın sakin bu
lunduğu mahallin idare memuru ile jandarma 
kumandanı tarafından müştereken o şahsın sa
kin bulunduğu mahalle veya karyenin civarın
daki üç mahalle veya karyede tahkikat yapıl
sın ve bu tahkikat neticesinde kendilerine onun 
yatak olduğuna dair kanaat gelirse o zaman 
yataklık hakkındaki muamele icra olunsun. 
Yoksa yalnız karakolların yapacağı tahkikat 
ile 'bir şahsın yatak olacağını kabul edersek bu 
madde fayda yerine zarar verir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BEİS — Feridun Fikri Bey! Encümen na
mına söyliyecek misiniz?.. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Sarfına
zar ediyorum. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında tak
rir vardır efendim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Mü
saade buyurursanız bendeniz bir - iki şey söy
liyeceğim. 

REİS — Aleyhinde mi? 
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Ha

yır efendim, lehinde söyliyeceğim. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim bendeniz de kısaca kifayeti müzakere aley
hinde söyliyeceğim. 

Efendim Hükümetimiz teklif olarak bir ka
nun lâyihası getiriyor ve onun ikinci madde
sinde şimdi mevzuuibahsettiğimiz meseleden 
bahsediliyor. Öyle ya!.. Hükümetin lâyihası 
mütehassıs encümenlere, yani Dahiliye ve Ad
liye encümenlerine gönderiliyor ve her iki en
cümen de hu ikinci maddeyi daha ziyade ge
nişleterek kabul ediyorlar. Fakat bu dördüncü 

— 546 — 
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maddenin müzakeresine ibtidar olunduğundan 
beri buradayım. Bu madde hakkında ne Dahi
liye ve ne de Adliye Encümeni namına kimse 
söz söylemedi. Adliye Encümeni kâtibi Feri
dun Fikri Bey söz söyledi. Fakat Adliye En
cümeni namına söyleyip söylemediğini bende
niz şahsım hesabına anlıyamadım. Eğer bu ze
vat, encümende bu esası daha sarahatle kabul 
buyurmuş iseler noktai nazarlarını Hükümetin 
lehinde olarak izah etmeleri lâzımgelirdi ki, bu 
yapılmadı gibi geliyor. Binaenaleyh meseleye 
hitam vermeden evvel Befik Bey biraderimizin 
tabiriyle birisi hikmeti Hükümet ve diğeri de 
hikmeti adalet noktai nazarından düşündükle
rini - madem ki Hükümetle anlaşarak önümü
ze sermişlerdir- izah etmelerini rica ediyorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
memiştir. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim Feridun Fikri Bey, Adliye Encümeni namı
na beyanı mütalâa etmiştir. Fakat verilen bu 
izahat kâfi görülmüyorsa izahatı lâzimede bu
lunalım. Zaten madde sarihtir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Bu bap-
da Dahiliye Encümeninden kimseyi dinlemedik. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Asıl Da
hiliye Encümenine taallûk eder. («Adliye En
cümeni Reisi izahat • versin» sadaları.) 

REİS — Hakikaten Adliye Encümeni Rei
sini burada göremiyoruz. Adliye Encümeni Rei
si kimdir efendim? 

YUSUF KEMAL B. (Sinop) — Bendenizim 
efendim. Yalnız bu kanun Adliye Encümenin
den geçerken bendeniz İstanbul'da mezunen 
bulunuyordum. Onun için şimdi Adliye Encü
meni Reisi sıfatiyle söz söyliyemem. O zaman 
Necati Bey bulunmuştur. Binaenaleyh encümen 
namına beyanı mütalâa etmesini Necati Beyden 
rica ederim. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim Dahiliye Encümeninin noktai nazarını öğ
renmek isteriz. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim Adliye Encümeni onbeş kişiden ibarettir. 
Bu kanunu, arkadaşlarımızdan her hangisi mü
dafaa edebilir?.. 

REİS — Efendim anlaşıldı. Esasen müza
kere kâfi görülmemiştir. Müzakereye devam 
edeceğiz. Fakat şunu arz edeyim ki, hakikaten 
encümen reisleri, mazbata muharrirleri ve sai-
resi karışmıştır. Vakit de geçmiştir. Müsaade 
ederseniz Pazartesi günü aynı ruzname ile saat 
birbuçukta içtima etmek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat saat: 5,35 
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Teşkilâtı Hazariye dolayısiyle açıkta kalacak olan erkân, ümera, zâbitan ve mensubîni askeriyeye 
1339 senesi nihayetine kadar tam maaş ve tam tahsisat itasındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Şakir B. (Çatalca), Talât B. (Kângırı), Ziya 
B. (Kângırı), Hakkı Tarife B. (Giresun), Ali 
Eıza B. (Kastamonu), Mehmed B. (Karesi), 
Ahmed Hamdi B. (Bozok), Emin B. (Tökad), 
Yusuf Kemal B. (Sinob), Faik B. (Ordu), Yu
suf Ziya B. (Zonguldak), Osman Niyazi B. (Ka
resi), Emin Cemal B. (Bolu), Ali Şuuri B. (Ka
resi), Kâmil Ef. (Karahisarı Sahib), Halil B. 
(Ertuğrul), Hilmi B. (Artvin), Ömer Ef. 
(Kars), Muammer B. (Sivas), Hasan B. (An
talya), Dr. Halid B. (Kayseri), Ali B. (Lâzis-
tan), Dr. Fuad B. (Kırkkilise), Mahbub Ef. 
(Kırşehir), Mustafa Necati B. (İzmir), Dr. Mus
tafa B. (Çorum), Besim Atalay B. (Aksaray), 
Ali B. (Karahisarı Sahib), Ekrem B. (Lâzistan), 
İsmail B. (İstanbul), Ali Rıza B. (İstanbul), 
Abdürrahman Şeref B. (İstanbul), Naim Ef. 
(Konya), Cemil B. (Tekirdağ), Süleyman Nec-
mi B. (Canik), Şükrü B. (Bolu), İbrahim B. 
(Ertuğrul), Talât B. (Canik), Münih B. (Van), 
Necati B. (Bursa), Ömer Mümtaz B. (Ankara), 
Hamdi B. (İstanbul), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), 
Musa Kâzım B. (Karahisarı Sahib), İbrahim Sü
reyya B. (İzmit), Besim B. (Mersin), Ali Sadi 
B. (Kozan), İsmail B. (Ordu), Şevket Ef. (Gi
resun), Eyub Sabri Ef. (Konya), Hamdi B. 
(Ordu), Yahya Kemal B. (Urfa), Esad B. 
(Amasya), Murad B. (Antalya), Mehmed B. 
(Çanakkale), Ahmed Şükrü B. (Dersim), Salih 
B. (Bozok); Feridun Fikri B. (Dersim), İbra
him B. (İzmit), Veled Çelebi Ef. (Kastamonu), 
Refet B. (Bursa), Sadık B. (Karahisarı Sahib), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Ahmed Saki B. (An
talya), Muhiddin B. (Elâziz), Emin B. (Eski
şehir), Haydar Âdil B. (Karesi), Mehmed B. 
(Diyarbekir), Ahmed Muhtar B. (Trabzon), 
Hasan B. (Trabzon)J Ahmed Remzi B. (Gazi-
anteb), Ali Saib B. (Kozan), Rahmi B. (İzmir), 

Atâ B. (Niğde), Süleyman Sırrı Ef. (Trabzon), 
Sabit B. (Kayseri), Vâsıf B. (Samsun), Maz-
har Müfid B. (Denizli), Tahir Ef. (Giresun), 
Veysel Rıza B. (Gümüşane), Şefik B. (Bayezid), 
Halid B. (Kastamonu), Raif Ef. (Erzurum), 
Tunalı Hilmi B. (Zonguldak), Cavid Pş. (Ca
nik), Hakkı B. (Van), Süleyman Sırrı B. (Bo
zok), Musa Kâzim B. (Giresun), Talât B. (Ar
dahan), Necib B. (Mardin), Arif B. (Eskişehir), 
Mustafa B. (Tokad), Nazmi B. (Hakkâri), Hüs-
rev B. (Urfa), Hüseyin Baki B. (Burdur), Mah-
mud Ef. (Siverek), Cûdi Pş. (Siverek), İsmail 
B. (Karahisarı Şarki), Rasih Ef. (Antalya), 
Kâzım B. (Ergani), Halil B. (Ordu), Osman 
Kadri B. (Muş), Galib B. (Niğde), Rahmi B. 
(Trabzon); Ragıb B. (Zonguldak), Dr. Fikret 
B. (İçel), Şükrü B. (İzmit), Hacı Mehmed Ef. 
(Maraş), Mahmud Nedim B. (Malatya), Dr. 
Fikret B. (Ertuğrul), İhsan B. (Ergani), Fe-
rid B. (Kütahya), Abdullah Azmi Ef. (Eskişe
hir), Yusuf Akçura B. (İstanbul), Ali Fuad 
Pş. (Ankara), Süleyman Sudi B. (Bayezid), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), İsmet B. (Ço
rum), Musa Kâzım Ef. (Konya), Münir Hüsrev 
B. (Erzurum), Yahya Galib B. (Kırşehir), Ra
gıb B. (Kütahya), Ali Süruri B. (Karahisarı 
Şarki), Haydar Rüşdü B. (Denizli), Feyzi B. 
(Diyarbekir), Mustafa Feyzi Ef. (Konya), Ah
med Hilmi B. (Kayseri), Mustafa Ef. (Konya), 
Halil B. (Zonguldak), Mustafa Şeref B. (Bur
dur), Hilmi B. (Ankara), Mehmed Emin B. 
(Karahisarı Şarki), Halil Hulki Ef. (Siird), Rüş> 
dü Pş. (Erzurum), Ağaoğlu Ahmed B. (Kars), 
Halis Turgud B. (Sivas), Mükerrem B. (İspar
ta), Halet B. (Erzurum), Necib Ali B. (Denizli), 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Mustafa Zeki B. 
(İzmit), Şükrü B. (İzmir), Reşad B. (Saruhan), 
Refik B. (Konya). 

(Reddedenler) 

•Ziya Ef. (Erzurum). 

(Müstenkifler) 

Abdülgani B. (Mardin). 
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içtimai ât 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 

3. — Müzakere edilecek mevad 

1. — Posta kanun lâyihası 
2. — İzalei Şekavet kanun lâyihası ve Dahi

liye ve Adliye encümenleri mazbataları 
3. — İmar ve İskân Vekâleti teşkili hakkın

da 2/2 ve 2/163 numaralı tekliflerle İmar ve İs
kân Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hakkında 
1/124 numaralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

4. — Mütareke bidayetinde vatanın emir ve 
müdafaası maksadiyle ika edilen ceraim hakkın
da kanun lâyihası 

5. — İstiklâl Harbi malûllerinin terfih ve 
ikdarı hakkındaki Kanun ahkâmının 1339 Kâ
nunuevvel gayesine kadar temdidine dair 1/229 
numaralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası ve mâlûlîni guzatm terfihi 
hakkındaki mezkûr kanunun tefsirine dair 
(3/36) numaralı tezkere ve Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

6. — Kambiyo kanun lâyihası 

7. — 2 Teşrinisani tarihinin îdi Millî addi 
hakkındaki teklifler 

8. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi 
Efendi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresine Adliye Encümeni mazbatası 

9. — Birinci Devrede mebus bulunan zâbi-
tanın vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası ve teklifi 
kanunisi " 

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

11. — Memurini saire misillû idarei hususiye 
memurlariyle mazulîn ve mütekaidin evlâtları
nın mektep ücretleri hakkında bir karar ittiha
zına dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin 
takriri 

12. — Takdirname ile usulü taltif hakkındaki 
Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye Encüme
ninin üç kıta mazbatası 

13. — İstiklâl madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

ruznamesi 

14. — Etibbamn hizmeti meoburiyesi hakkın
daki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni mazbatası 

15. — Konya ovası İskası hakkındaki lâyiha 
ve teklifi kanuniye Nafıa Encümeni mazbatası 

16. — Mahkûmînin tarik bedelâtı nakdiyesi-
nin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye Na
fıa Encümeni mazbatası 

17. — Yirmi dörde munkasem saatin kabulü 
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin tak
riri 

18. — Mal müdürlerinin vekâletçe tâyini hak
kındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası 

19. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tezkere ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası 

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

21. — Memurini mülkiye Tekaüt Kanununun 
tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası 

22. — Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ve Urfa 
Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi kanunisi 

23. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hakkın
da Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri 

24. — Devletin alâmeti ma'hsusasmı havi mes
kukât darbı hakkında icraî bir karar itasına dair 
tezkere ve encümen mazbatası 

25. — Meclisi idare âzalarının vergi kaydı 
hakkında teklifi kanunî ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

26. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

27. —. İdarei umumiyei vilâyat Kanununun 
140 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere ve en
cümen mazbatası 

I 28. — Rüsumu belediye Kanununun 24 ncü 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

29. — Belediye Kanununun 19 ncu madde
sinin tefsiri hakkında tezkere ve encümen maz
batası 
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30. — Sülüsanı müddeti ceza'iyelerini ikmal 
eden mahkûmînin affına ve müebbeden küreğe 
ve kalebentliğe ve nefye mahkûm bulunanların 
cezalarının on beş sene kürek ve kalebentlik ve 
nefye tahviline dair kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

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

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

33. — Şûrayı Devletçe 16 Marttan sonra ve
rilen kararlar hakkındaki (4/30) numaralı Me
murin Muhakemat Encümeni Riyasetinin tezke
resi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

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

35. — Darülfünun Müderrisliğiyle mebuslu
ğun içtimai hakkında bir karar verilmesine dair 
Saru'han Mebusu Vâsıf Beyle refiklerinin 
(4/100) numaralı takriri 

36. — Ordulardaki fazla hayvanatın mutıta-
cîni zürraa sureti tevzii hakkında İstanbul Me

busu Ali Rıza Beyin (2/59) numaralı teklifi ka
nunîsinin esasen temin edilmiş bulunduğu cihet
le yeniden kanun tanzimine mahal görülemediği
ne ve ancak vesaiti nakliyeye ait mazbataların da 
tekâlifi milliye mazbataları misillû nakit maka
mında kabulüne dair Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

37. — Diyarbekir - Muş arası ve Erzurum -
Hınıs - Muş arası yollarının inşası ve tasviben 
Nafıa Vekâletine havalesi temenniyatma dair 
Siird Mebusu Halil Hul'ki Efendi ve rüfekasmm 
(4/97) numaralı takriri 

38. — Mekâtibi askeriye talebesi maşatma 
ve ihtiyat zabit namzetlerine verilecek tahsisata 
dair (1/230) numaralı lâyihai kanuniye ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

39. — Dişçi ve eczacı mektebine girmek isti-
yen talebe hakkında teshilât gösterilmesi husu
sunun tasviben Maarif ve Sıhhiye vekâletlerine 
tevdiine dair Antalya Mebusu Rasih Efendinin 
(4/98) numaralı takriri 

40. — İkinci sınıf ihtiyat zâbitanmm terfi
hi hakkında İcra Vekilleri Riyasetinin (1/117) 
numaralı lâyihai kanuniyesiyle Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbatası 


