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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 10,20 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİP : Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI 

REFİK B. (Konya) Reis Bey! Divan daha 
tamam olmadı. 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Sabri Beyefendinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikad. zabtı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı varide 
aidoldukları encümenlere havale ve mezuniyet
ler hakkında Divanı Riyaset kararı kabul edil
dikten sonra Maliye Vekâleti Vekilliği intihabı 
icra edilerek mütareke bidayetinde vatanın em
ri müdafaası maksadiyle ika edilen ceraim hak
kındaki kanun lâyihasının müzakeresine geçil

di. Heyeti Umumiyesi hakkında müzakerenin 
kifayeti karargir olarak madde, müzakere ne
ticesinde mevcut tadil takrirlerine göre tanzim 
edilmek üzere Adliye ve Müdafaai Milliye en
cümenlerine gönderildi. Maliye Vekâleti Vekil
liği için icra kılman intihapta 180 reyle Çorum 
Mebusu Ferid Beyin ihrazı ekseriyet eylediği 
Makamı riyasetten bittebliğ Perşembe günü 
kablezzevval saat 10,00 da içtima edilmek üzere 
celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Saruhan Zonguldak 

Sabri Ragıb 

2. — SUALLER 

1. — Kastamonu Mebusu Halid Beyin Rus
ya'daki Üseranın nakilleri hakkında sual tak
riri (6/24) Hariciye Vekâletine havale edilmiş
tir. 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey 
zabıtların hulâsası beş satırdan ibaret. Beş sa
at devam eden müzakere zabıtları, her gün çık
malıdır. Yoksa tarihî vesaik okuyacak değiliz. 
Bunların günü gününe çıkması her neye müte
vakkıf ise ona gayret edilmeli. Her gün zabıt, 
herkesin elinde bulunmalı, herkes iıe" söylediği
ni ertesi gün okumalıdır. Yoksa Tarihî vesika 
okur gibi zabıtlar üç ay, beş ay sonra verilirse 

o vakit kıymeti kalmaz. Binaenaleyh rica ede
rim; zabıt ceridesi, zabıt ceridesi olsun, tarihî 
vesika olmasın. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim, Heyeti Muhteremenizin 
nazarı dikkatinizi celbetmiş olayım ki, zabıtlar 
çok geç çıkmakta iken, ahiren Divanı Riyase
tin ittihaz etmiş olduğu tedbir neticesi olarak 
hem müterakim zabıtlar yetiştirilmiş, hem de 
yevmî zabıtların yetiştirilmesi için, son derece
de çalışılmıştır. (Doğru sesleri) Mamafih ayrı
ca bir karar ittihaz ederiz. 

Efendim! Zabtı sabık hulâsası hakkında bir 
mütalâa var mı? (Hayıf sesleri) Zabtı sabık 
hulâsası kabul olundu efendim. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Efendim evrakı varideyi arz edi-REİS 
yorum. 

Teklifler 
1. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen

dinin Marmara adasında bir hapsanei umumî te

sisine dair teklifi kanunisi (2/199) (Lâyiha En
cümenine) 

2. — Menteşe Mebusu Esad Efendi ve rüfe-
kasının, Mücahedei milliyede malûl düşenlere 

— 739 — 



i : 38 18 . 10 . 1339 C : 1 

mükâfatı nakdiye itası hakkında teklifi kanuni
si (2/200) (Lâyiha Encümenine) 

Takrirler 

1. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Dâhiliye 
Encümeninde bulunan Şûrayı Devlete ait kanu
nun biran evvel tetkik ve Heyeti Umumiyeye 
sevkı hakkında takriri (Dâhiliye Encümenine) 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, İstan
bul'da mübadeleye tabi Rumların muamelei tes-
bitiyesinin fena bir şekilde cereyan ettiğine ve 
bu meselei mühimmenin muvafık bir surette in
tacı için, tahkik heyetlerine ihtiyacolduğuna 
dair temenni takriri (4/61) (İcra Vekilleri Ri: 

yasetine). 

Muhtelif evrak 

1. — Ankara şehrinin merkezi hükümet itti
hazının tebrikini mutazammın Keşan Müdafaai 
Hukuk ve Belediye riyasetlerinden mevrut telg
raf 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesinc 

İstiklâli millîmizin rasin csasatını temin 
eden ve insali âtiyemize bir nümurıei besalet ve 
celâdet addine seza olan mücahedei milliyemi-
zin tahakkuku gününe kadar merkezi hükümet 
ittihaz ve farzedilen tarihî Ankara şehrinin bil
gilin Türkiye Cumhuriyeti seniyesinde hakiki 
ve lâyetegayyer^ merkezi addedildiğine dair Bü
yük Millet Meclisince müttehaz karar Keşan 
halkında nâkabili arz ve tasavvur şükran ve 
minnet uyandırmıştır. Karar saibi bütün Keşan 
halkı meserretle telâkki ve bu baptaki tebrikât 
ve teşekküratı malânihaye takdim etmekliğimi-
ze mebni tevkil etmekle mübahi ve müftchiriz 
ferman. 

Keşan Müdafaai Keşan Belediye 
Hukuk Reisi Reisi 

İsmail İsmail 
Keşan Ziraat ve Ticaret Keşan Türkocağı 

Odası Reisi namına Heyeti namına 
Avni Zatî 

REİS — Efendim tensip buyurulursa Diva
nı Riyasete tevdi edeyim. Münasip bir cevap ya
zılsın. (Muvafık sesleri) 

4. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. Mâlûlîni guzatın terfih ve ikdarı hakkın
daki 24 Ağustos 1338 tarihli kanun ahkâmının 
1339 Kanunuevvel gayesine kadar temdidine da
ir (1/239) kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim ruznamei müzakeratımıiza 
geçiyoruz. Fakat Heyeti Mu'hteremenize, mü
saadenizle bir şey arz edeyim; malûmu ihsa
nınız; ruznamemiz, gayet maihmüldür ve bâzı 
encümenlerde, bilhassa büyük faaliyet görülüyor. 
Daha birçok evrak da gelmek üzeredir. Eğer 
Heyeti Mu'hteremeniz, tensip buyuruma hatip 
beyler, müzakere esnasında, fikirlerini daha ve
ciz ve muvazzah olarak dermeyan eder ve tak
rirlerde de mümkün mertebe imsak ve itina 
edilecek olursa, müzakere teshil edilerek bu 
işlerin biran evvel intacı mümkün olabilecek
tir. 

Sonra Heyeti Muihtemenizden bir istirham
da daha bulanacağım. Malûmu ihsanınız; ruz-
namede mevcudolan evrak, pek çok zaman ev

vel tabedilerek Heyeti Muhteremenize, ayrı 
ayrı tevzi ediliyordu. Eğer rüfekayı kiram, ten
sip buyurursa mütalaalarını vaktiyle tesbit 
edip takrirlerini encümene tevdi edecek olur
larsa; encümen, bu takrirler üzerine hazırlan
mış ve belki de teklif edeceği şekli muaddel 
bir şekilde buraya getirmiş olur ve bu suretle 
müzakere pek çok taksir edilmiş bulunur. Ma
lûmu ihsanınız vazifemiz bizi seri surette mü
zakereye davet edecek şekildedir. Bunun en 
•büyük burhanı, yedinizde bulunan ruznamedir. 
Eğer bu teklif 'kabul edilecek olursa, müzake
reyi mümkün mertebe teshil etmiş oluruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Bey! usul hakkında bir iki söz söylemekliği-
me müsaade buyurur musunuz? Reis Beyefendi 
Hazretleri, müzakerenin süratle intacı ve vak
tin ademi izaası için bâzı usul beyan buyur
dular. Bendeniz, geçenlerde bir takrir verdim. 
Makamı Riyaset, kifayeti müzakere kaJbul edil
dikten sonra verilen takrir- kabul olunmaz; yani 
bir meselenin kifayeti müzakeresi kabul edildik-
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ten sonra verilen takrirleri Makamı Riyaset ka
bul etmez. Yani mevkii müzakerede bulunan 
kavaninin tadili hakkında verilen takrirler da
ha evvel kifayeti müzakere reye konmazdan ev
vel verilmiş olsun. Kifayeti müzakere kabul 
edildikten sonra Makamı Riyaset boyuna takrir 
almakla ve Kâtip beyler de takrir okumakla 
meşgul oluyorlar. Bendeniz bu hususta bir tak
rir vermiştim. Bu takririm Nizamnanıei Dahilî 
Encümenine havale edildi. Bendeniz arzu edi
yordum ki; bu husus bir kararla kabul edilsin 
ve usul ittihaz edilsin ve diğer taraftan da Ni-
zamnamei Dahilî Encümeni bunu kanun şekline 
sokabilsin. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müzake
reye kısaltıyoruz Reis Beyefendi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Son
ra Reis Beyfendi buyurdular ki : Takrirler en
cümene verilsin. Malûnıuâliniz Heyeti Celi-
leniz takrirlerin şayanı müzakere olduğunu ka
bul etmedikçe encümen o takriri kabul ede
mez. Belki şayanı müzakere görülmiyecek-
tir. O halde mucibi reddolan bir takriri da
ha evvel encümenin kabul etmesi nizamna
meye mugayirdir. 

REİS — Efendim Nizamname mütalâa edi
lecek olursa görülür ki : Heyeti Umumiye 
içtimai haricinde olarak Makamı Riyaset tak
rirleri aidolduğu encümenlere havale eder. 
(Doğru sesleri) Sonra Heyeti Muhteremenize 
arz ettim. Bundan gaye nedir? Gaye teşrii 
müzakeredir ve birçok levayihi intacetmek-
tedir ve zannederim ki biraz usulüne de mu
halif olsa bugünkü hal karşısında bunun ya
pılması zaruridir. Tekrar arz ediyorum ki 
Nizamnameye muhalif değildir. (Doğru ses
leri, işe başlıyalım sesleri) 

Ruznamei müzakeratımızda malûmu ihsanı
nız Izalei Şekavet Kanuniyle, posta, bir de is
tiklâl muharebesi malûllerinin terfihleri hak
kında lâyihai kanuniye vardır. Fakat bun
lar henüz encümenlerden gönderilmemiştir. 
Onları müzakere edemiyeceğiz. Onun için ruz-
namenin beşinci maddesi olan.... 

MÜDAFAA! MİLLİYE "VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — istiklâl muharebesi malûlleri 
hakkındaki lâyihai kanuniye gelmiştir efen
dim. Ruznamenin dördüncü maddesi.. 

REİS — Evet efendim ruznamenin dör
düncü maddesine geçiyoruz. 

Heyeti Vekilenin esbabı mucibe lâyihası 
Mücerret milletin temini istiklâl ve va

tanın emri istihlâsı uğrunda çalışarak mec
ruh düşen mâlûlini guzatm terfih ve ikdar-
ları lâzimeden bulunmakla hususu mebhusu 
tcminen tanzim ve mevkii meriyete vaz'olunan 
24 Ağustos 1338 tarihli Kanun ahkâmının 
ınâlûlîni mumaileyhimin bir iş buluncaya ka
dar duçarı sefalet olmamalarını mehmaem-
ken temin maksadiyle Kânunuevvel 1339 ta
rihine kadar temdidi Hazinece tensip ve bu 
bapta tanzim kılman lâyihai kanuniye raptan 
takdim kılınmıştır. 

Müdafaai Milliye Encümeninin esbabı mucibe 
mazbatası 

Riyaseti Celileye 
istiklâl muharebatı malûllerinin terfih ve ik-

darı hakkındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Kanun 
ahkâmının Kânunievvel 1339 gayesine kadar 
temdidi hakkında icra Vekilleri Riyasetinden 
takdim edilip lüzumu tetkiki encümenimize tev
di buyurulan lâyihai kanuniye müzakere edilmiş 
ve encümenimizce derdesti ikmal bulunan (Harfo 
mâlûlini askeriyesi terfih Kanununu) Kânunu
evvel 1339 gayesine kadar ikmal edilememesi 
mülâhazasiyle mağduriyetlerine meydan veril
miş olacağı nazarı dikkate alınarak mezkûr ka
nunun ikmal ve tarihi tasdikine kadar mezuni
yetlerinin temdidi muvafık görülmüş olmakla 
harbin hitam bulduğu vesilesiyle Divanı Muha
sebatça maaş bordroları vize edilmemekte oldu
ğu cihetle müstaceliyet karariyle derhal mü
zakere edilmek üzere Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazîbata Muharriri 

Karaihisar Eskişehir 
Ali Mehmed Arif 

Kâtip Âza 
Zonguldak Kastamonu 

Yusuf Ziya Halid 
Âza Âza 

Ahmed Hamdi Rauf 

Heyeti Vekilenin teklif ettiği lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Mâlûlîni guzatm terfih ve ik-
darı hakkındaki 24 Ağustos 1338 tarih ve 253 
numaralı Kanun ahkâmı Kânunuevvel 1339 ga
yesine kadar temdidedilmiştir. 
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Madde 2. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Ali Fethi Mustafa Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Seyid 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi (Bulunamadı) 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekiil 

Feyzi Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Dr. Rıza Nur 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 

Müdafaai Milliye Encümeninin lâyihai 
kanuniyesi 

Madde 1. — 24 Ağustos 1338 ve 253 numa
ralı Kanun ile harbi hazırın nihayetine kadar 
mezun addedilen İstiklâl muharebatı malûlleri
nin harb mâlûlini askeriyesi terfih Kanununun 
tarihi tasdikine kadar mezuniyetleri temdidolun-
muştur. 

Madde 2. — İşbu kanun 24 Ağustos tarih ve 
253 numaralı Kanunun tarihi inkizasmdan mu
teberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında mütalâa var mı? (Kabul sesleri) 
O halde maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Müstaceli
yetle müazkere edilsin. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Zaten müstace
liyet kararı alınmıştır efendim. 

istiklâl Harbi malûllerinin terfih ve ikdarı hak-
kındaki kanun ahkâmının temdidi meriyetine 

dair Kanun 

Madde 1. — 24 Ağustos 1338 tarih ve 253 
numaralı Kanun ile harbi hazırın nihayetine 
kadar mezun addedilen İstiklâl muharebatı ma
lûllerinin harb mâlûlini askeriyesini terfih Ka
nununun tarihi tasdikına kadar mezuniyetleri 
temdidolunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

ALİ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim kanunlarda numara kullanmak şimdi
ye kadar teamülde yoktur. Onun için falan ta
rihli kanun demek muvafıktır; filân numaralı 
kanun diye bir âdet daha çıkarmıyalım. Böyle 
bir şey şimdiye kadar mesmu değildir ve nu
maraya hacet yoktur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Be
yefendi Ali Süruri Beyin mütalâası doğrudur. 
Devlet kanunlarının numarası yoktur. 

REİS — O halde efendim numaranın tayyı 
ile maddeyi aynen reyi âlilerine koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun 24 Ağustos 1338 ta
rih ve 253 numaralı Kanunun inkizasmdan mu
teberdir. 

REİS — Efendim! Bu maddeyi de numara
nın tayyı ile reyi âlilerine vaz 'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Kanu
nun heyeti umumiyesini reyi âlilerine koyaca
ğım. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim bir takririm var. Kanunun kabulünden ev
vel bir madde olarak kanuna ilâvesini istiyo
rum. İsterseniz izahat vereyim.. 

REİS — Efendim bu takrirde bahsedilen 
meseleye ait Encümende bir kanun vardır. Bu
nu da oraya göndereyim. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Söz söy-
liyeyim bari, belki Heyeti Umumiye kabul 
eder. 

REİS — Encümene gönderildi efendim! Ka
nunun Heyeti Umumiyesini reyi âlilerine arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim! Şimdi kabul buyurulan kanuna 
mülhak bir de tefsir mazbatası vardır. Onu da 
Heyeti Muhteremenize arz eriyorum. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harbi hazırda duçar oldukları mecburiyet 

neticesi malûl kalıp da mâlûlîni guzatm terfih 
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ve ikdarlarma dair 24 Ağustos 1338 tarih ve 
253 numaralı Kanunun neşrinden akdem kendi 
arzulariyle derecat üzerinden tekaüdî icra edil
miş olanların mezkûr kanundan müstefidolaral 
mezun addolunmaları hakkında Müdafaai Mil
liye Vekâletinin 22 . 10 . 1338 tarih ve Muame
lâtı Zatiye Dairesi 28411 numaralı tezkeresin:' 
müeyyit Maliye Vekâletinin 28 . 11 . 1338 tarih 
ve 4984 numaralı tezkeresi İcra Vekilleri Heye
tinin 18 . 12 . 1338 tarihli içtimamda ledettezek-
kür berayı tefsir Meçlisi Âliye arzı takarrüı 
etmekle ifayı muktazasiyle neticesinin işarına 
müsaade • Duyurulmasını istirham eylerim efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reis: 
Hüseyin Rauf 

1 8 . 9 . 1 3 3 8 
Müdafaai Milliye Encümeni 

17 
Riyaseti Celileye 

Heyeti Umumiyeden Encümenimize muhav 
vel İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin harbi ha
zırda duçar oldukları mecburiyet neticesi mâlû 
kalıp malûlini guzatm terfih ve ikdarlarma da
ir 24 Ağustos 1338 tarihli Kanunun neşrinder 
akdem kendi arzulariyle tekaütleri icra edilmi 
olanların kanunu mezkûrdan istifade ederek 
mezun addedilip edilmiyecekleri teklifinin tef
sirini mu'lin tezkeresi müzakere edildi. Maraz 
zikir İstiklâl Harbi umum mâlûlînin terfih, ve 
ikdarları hakkında derecat müzakere kanundar 
istifadeleri zamanına kadar duçarı mağduriyet 
olmamaları ve bunların diğer malûl arkadaşla 
rı misillû mezun addedilmeleri esası kabul kılı 
narak 253 numaralı ve 24 Ağustos 1338 tarihi 
Kanun ahkâmından istifadeleri muvaffıkı nasa 
fet ve adalet görülmüş olmakla arz olunur efen 
dim. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisar Sahib Urfa 

Ali Hüsrev 
Kâtip 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim bu 
mazbatanın temin ettiği noktayı kısaca arz ede
ceğim. 24 Ağustos 1338 tarihinde İstiklâl muha
beratı mâlûlînin mezuniyeti hakkında bir kanun 

neşredildi. Halbuki kırk zabit bu kanunun neş
rinden evvel tekaüdedildikleri için istifade ede-
nediler. Şimdi bu noktada deniyor ki, bunlar 
la mademki İstiklâl muharebesi malûlleridir. 
Onların da maaşatmm itası lâzımdır. (Muvafık 
sesleri) 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisar Şarki) — Bu 
kanunun metnine nazaran kanunun neşrinden 
evvel kendi talep ve rızaları ile tekaüde sevk 
edilmiş olanların tefsir tarikiyle istifade edeme-
neleri lâzımgelir. Mazbata da öyledir. Kanunun 
ıeşrinden evvel de muamelei takaüdiye ifa ve 
kmal olunur. Bu kabîl olanlar bu kanundan is

tifade edemezler. Binaenaleyh encümeni âli, tefsir 
tarikiyle bu kabîl kimseleri istifade ettirmekten 
ise ayrı bir maddei kanuniye yaparak ondan 
Tvvel tekaüt edilenlerin dahi o kanundan istifa
de edecekleri tasrih edilseydi daha muvafık olur
du, zannmdayım. Doğru bir şeydir. Tefsire ma
hal yoktur. Onların istifade edememelerini arzu 
sdecek kimse yoktur. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Malûmuâliniz 
harb malûllerine aidolan bu kanun aylarca mü
zakere edilemedi. Müdafaai Milliye Vekâleti o 
nâlûlleri kendi kendisine mezun addederek ma
aşlarını veremezdi. Bu yüzden kırk - elli kadar 
nâlûlü tekaüde sevk etti. Mütebakisi tekaüt edil
mediklerinden bu kanundan istifade etti. Şimdi 
/ine kanunu, doğrudan doğruya 24 Ağustos 1338 
'-.arihinden itibaren İstiklâl muharebatında ma
lûl kalan zâbitamn terfihi esasına göre tanzim 
ettiğimiz için bunların da istifade etmesi ica-
beder mütalaasiyle encümen bu mazbatayı yap
tı. -

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Usu
len yapılması lâzjmgelen tarzda yapması lâ
zımdır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Süruri Efendi, onlar «Doğru
lan doğruya kendi arzulariyle tekaüt edilmiş
tir» diye itiraz etti. Zannederim ki, encümenin 
İzahında anlaşılmıyan bir cihet var. «Muharebe
de yaralanan zâbitamn bir kolu sakat olursa te
kaüt edilir, şöyle olur, böyle olur» diye bir ka
nun var. İşte bunlar kendi arzularına bakılmak
sızın kanunen tekaüt edilmiştir. Çünkü mecbur
duk. O vakit biz Meclisi Âliye geldik «Biz bun
ları tekaüt edeceğiz fakat elde esaslı bir kanun 
olmadığı için mağdur olacaklardır. Binaenaleyh 
esaslı bir kanun çıkıncaya kadar maaş vermek-
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te devanı edelim» dedik, Meclisi Âli o vakit bu
nu kabul etti ve kanun «Tarihi neşrinden itiba
ren muteberdir» dediği için evvelkilere, yani ma
luliyetlerinden dolayı evvelce tekaüde sevk ettik
lerimize para veremedik. Madem ki İstiklâl mu
harebesinde hepsi aynı surette malûl olmuşlar 
ve yaralanmışlardır; tekaüde sevk edilmiş olsun 
olmasın her halde bunlar hakkında Meclisi Âli 
esaslı bir kanun yapıncaya kadar alacakları ne 
ise mezun addedilerek yine maaş alsınlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kanuna 
bir madde ilâve edilse daha muvafık olur. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Tefsiri bu nok
tadandır. Çünkü İstiklâl harbi kaydı vardır; 
umumidir. Fakat falan tarihten itibaren kay-. 

~ di mevcudolduğu için yani kanun tarihi neş
rinden itibaren meridir denildiği için ondan 
evvelkilere yani tekaüt edilenlere şâmil mi
dir, değil midir? diye tefsire değer bir şey
dir. Binaenaleyh bunu arz ediyorum ki Mec
lisi Âli bunun hakkında bir karar verebilir. 

Alil SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Paşa Hazretleri! Tefsire değer ehemmiyeti 
vardır. Bendeniz ona itiraz etmiyorum. Di
yorum ki kabul edilen bir kanunu hemen 
tefsiren teşmil etmek doğru değildir. Yeni 
bir maddei kanuniye ile bu yapılabilir. Esası 
çok güzeldir; teklif şayanı kabuldür. Meclis 
bunu takdirle, alkışlarla kabul eder. Meclisi 
Âli öyle bir atıfeti kimseden esirgemez, hak
kıdır, haklarıdır. Kimse ona itiraz etmez. 
Çünkü kendisi bir müddetçik evvel tekaüde 
sevk edilmekle niçin o haktan mahrum ol
sun? Bu gayet âli bir şeydir. Fakat bunun 
için tefsir değil bir maddei kanuniye ister. Tef
sir asla caiz değildir. Noktai nazarımı iyice 
anlamadınız. 

MÜDAFAAI MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim bendeniz zannederim 
ki Meclisi Âlice bu kanunun son maddesinde 
(falan tarihten itibaren tatbik edilecektir) 
denilirse olur. Yani birinci maddesi (Bütün 
İstiklâl malûllerine şamildir) denecek olursa 
olur. Yoksa bu şekilde olursa o vakit tef
sire ihtiyaç vardır. Arkadaşlardan birisi bu 
suretle bir takrir verir ve bu suretle onlar da 
dâhil olur. Maksat aynı maddeyi tatbik et
mektir. 
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FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efen
dim ! Tefsiri de yapan Heyeti Celilenizdir. 
Ali Sürııri Beyefendinin ifadeleri esas itiba
riyle doğrudur. Bir kanunun derecei şümu
lünü hiçbir vakit tefsir ile değiştirmemelidir. 
Doğrudur. Fakat vâzıı kanun ile mercii 
tefsir başka yer olsa arkadaşımızın mütalâa
ları varittir. Binaenaleyh Heyeti Celile bir 
kanım yapıyor, o kanunu yine aynı Heyeti 
Celile tefsir ediyor, tavzih ediyor. Binaenaleyh 
mesele yoktur. Rica ederim bu işi müstace-
len halledelim, geçelim. (Reye sesleri) 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Mazbatayı reyi âliliderine vaz'ediyorum. 

Efendim Müdafaai Milliye Encümeni maz
batasına kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. 

2. — İstiklâl Harbine iştirak eden ikinci sı
nıf ihtiyat zabit anının terfihi hakkında lâyihai 
kanuniye ile (1/117) Müdafaai Milliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbatası. 

1 . 9 . 1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

İstiklâl Harbine iştirak eden ikinci sıınıf 
ihtiyat zâbitanmın terfihi hakkında tanzim 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 . 9 . 1339 tarihli 
içtimamda tadilen Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden kanun lâyihasiyle esbabı mucibe sureti 
musaddakası iktisabı kanuniyet eylemesi zun-
mmda raptan takdim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Ali Fethi 

Heyeti Ve kilenin esbabı mucibe lâyihası 
İstiklâl muharebatma iştirakle âmâl ve 

gayei mukaddesei milliyenin emri istihsalin-' 
de mesbuk - hidematı fedakârileri daima bir 
lisanı şükranla yâdedilmek lâzımgelen ihtiyat 
zâbitanmın ahiren terhisleri icra edilmekte
dir. İlk emre inkıyatla vazifei vataniyele-
rine şitaban olan mumaileyhimin bakıyetüssü-
yufu bugün hayatı hususiyetlerine rücu eder
ken herbirinin silâh altına alındığı tarihler
deki vaziyetlerine göre bir kısmının yarım 
kalan tahsillerini itmam ve bir kısmının da 
esbabı maişetlerini veya hayatı memuriyetle
rini terk yüzünden duçar oldukları zarar 
ve ziyanı telâfi için haiz oldukları şan ve 
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şereften başka maddeten hiçbir şeye malijk 
bulunmuyorlar. Binaenaleyh esbabı maişet 
buluncaya kadar geçecek müddet zarfındaki ih-
tiyacatı zarurilerini tatmin ve yaşamak im
kânını temin edebilecek tedabirin ittihazı ez-
her cihet muvafıkı adil ve nasfet olacağı 
şüphesizdir. Esasen Harbi Umuminin hita
nımda terhis edilmiş olan ihtiyat zâbitanma 
üçer ay mezuniyet verilerek bu müddet mu-
hassasatlarmm verilmiş olması gibi elde bir 
misal mevcudolduğundan Müdafaai Milliye 
Vekâleti de ona kıyasen ve işbu esasata is
tinaden mumaileyhime üçer ay müddetle me
zuniyet ve bu müddet zarfında muhassasat-
larmm tam olarak itası hususu mütalâa edi
lerek bu maksadı teminen bir kıta lâyihai 
kanuniye müsveddesi tanzim kılınmış oldu
ğundan lâyihai marazanın biran evvel şekli 
kanuniyi iktisabetmesinin teminini teklif eder 
ve Meclisi Âlinin işbu fedakâr evlâtlar hak
kında aynı hissiyatı refetkârane ile mütehassıs 
olduğuna ve teklif dairesinde terfih ve teş
rinlerini kabul edeceğine mutmain bulunduğu 
mu arz eylerim. 

Heyeti Vekilenm teklif ettiği lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Mudanya Mütarekesi tarihine 
kadar İstiklâl Muharebatma iştirak eden ikin
ci sınıf ihtiyat zâbitanı tarihi terhislerinden 
itibaren üç ay müddetle mezun addolunarak bu 
müddetin maaşı asli ve tahsisatı fevkalâdeleri 
tamam olarak ita edilecektir. îşıbu meblâğ ya 
nakden veya ordunun satacağı eşya ve vesaiti 
nakliyenin müzayedesine iştirak ettikleri tak
dirde malen dahi verilir. 

Madde 2. — İşbu kanun ahkâmı tarihi neş
rinden itibaren mer'idir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri memur
dur. 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Ali Fethi Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Seyid 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ali Fetîhi İsmet 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Sıhhiye ve Muaneveti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Rıza Nur 

İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Erkânı Harhiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

Müdafaai Milliye Encümeninin mazbatası 
Riyaseti Celileye 

9 . 9 . 1339 
Mücadelei Milliyeye iştirak ederek sulhun 

istikrarı hasebiyle terhise tabi tutulan ihtiyat 
zâbitanı arkadaşlarımızın şekli terfihlerini nâ-
tık olarak Heyeti Vesileden vâridolan ve He
yeti Umumiyece encümenimize havale buyu-
rulan lâyihai kanuniye tetkik edildi. Ordu 
saflarında vazifei vataniyelerini ifa ederek 
vakti hazere rücu münasebetiyle ordudan çı
kacak olan ihtiyat zabitlerinin memleketin ha
yatı umumiyesi arasındaki mevkii tabiîlerini 
almaları için geçecek zaman zarfında naili 
himaye olmaları pek lüzumlu telâkki edilmiş 
ve ancak Cidali Millîmizin mebdeinden nihaye
tine kadar geçen uzun zaman zarfında vazaifi 
askeriyelerini ifa eden mezkûr zâbitanm ihtiyar 
ettikleri fedakârlık ve külfet nazarı dikkate 
alınarak yapılacak muavenet iki dereceye ay
rılmıştır. Bundan başka mumaileyhimin or
dudan infikâki mütaakıp ellerine toptan bir 
para geçmesini teminen yapılaeaik muavenetin 
defaten icrası münasip görülmüştür. Bu şekle 
nazaran hissel muaveneti alacak ihtiyat zâbita-
mnın münferiden veya bir şirket halinde müç-
temian emvali mîriye satışlarına da iştirak hak
ları tabiatiyle mahfuz bulunduğundan bu 
maksatla Heyeti Vekilece vukubulan teklifin 
birinci maddesi niyetindeki fıkraya da lüzum 
görülmemiş, ancak gerek emlâk ve eşyayı mi
riye satışlarında ve gerek muamelâtı Devlette 
ve bilhassa mevcudolan ve vücut bulacak olan 
şirketlerde mumaileyhime Heyeti Vekilece her 
türlü muavenet ve teshilât icrası tensihedilerek 
lâyihai kanuniye o suretle tadil ve takdim kı
lınmıştır. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kara'hisar Kütahya 
Ali Recep 

Kâtip Âza 
Zonguldak Tekirdağ 

Yusuf Ziya Cemil 
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Âza 
Niğde 
Galib 
Âza 

Lâzistan 
Rauf 

Âza 
Lâzistan 

Aza 
Eskişehir 

Mehmed Arif 
Âza 

İstanbul 
Ahmed Hamdi 

Ahmed Fuad 

Müdafaai Milliye Encümeninin teklif ettiği 
lâyihai kanuniye 

İstiklâl Muharcbatma iştirak eden ihtiyat za
bitlerinin terhislerinde icra kılınacak mu

avenet hakkında Kanun 

Madde 1. — İzmir'in tarihi işgali olan 15 
Mayıs 1335 tarihinden Sakarya Muharebesinin 
hitam tarihine kadar İstiklâl Muharebatma iş
tirak eden ikinci sınıf ihtiyat zâbitanma tarihi 
terhislerinden itibaren dört aylık maaşları 
maatahsisatı munzamma tamamen ve defaten 
tesviye olunur. Sakarya Muharebesinin hita
mından Mudanya Muharebesinin tarihi imzası
na kadar mezkûr muharebata iştirak eyliyen 
ikinci smıf ihtiyat zabitlerinin aynı suretle 
maatahsisatı munzamma üç aylık maaşları de
faten tesviye olunur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Muvazenei Maliye encümeni esbabı mucibe 
mazbatası 

2 Teşrinievvel 1339 
Mücadelei Milliyeye iştirak eyliyen ihtiyat 

zâbitanınm tarihi terhislerinden itibaren üç ay 
mezun addedilmeleri ve bu müddete ait maaş ve 
tahsisatı fevkalâdelerinin kendilerine tamam 
olarak verilmesi hakkında İcra Vekilleri Heye
tince tanzim kılman lâyihai kanuniye ve esba
bı mueibesl ile Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri
nin huzurlyle tetkik ve icabı müzakere olundu. 

Ordudaki bütün silâh arkadaşları gibi sene
lerden beri türlü türlü müşkülât ve mahrumi
yetler içinde şayanı takdir bir feragat ve fe
dakârlıkla çalışan ve bugün artık hizmetleri
ne ihtiyaç Jkalmıyarak serbest bırakılan ihti

yat zabitlerine az - çok bir yardımda bulunma
yı encümenimiz memnuniyetle kabul etmiştir. 
Büyük bir kısmı henüz onyedi, onsekiz yaşın
da bir mektep çocuğu iken vazife başına ça
ğırılmış, senelerce müddet memleketin hayat 
ve istikbali için kendi hayat ve istikbalini fe
da etmekte asla tereddüt göstermemiş, dört 
beş sene içinde âtiye ait birçok ümitler, bir
çok emellerle birlikte ömrünün on, onbeş se
nesini kaybetmiş olan ve nihayet bugün serbest 
bırakılırken şahsi veya ailevi yeni vaziyetler, 
yeni vazife ve ihtiyaçlar karşısında tahsil veya 
meslek hattâ hayat ve maişet noktasından ye
niden bâzı fedakârlıklar etmek mecburiyetin
de kalacakları muhakkak bulunan ihtiyat zabit
lerine yapılacak bu yardım, vakıa memleketin 
onlardan kazandığı ve memleket için onların 
kaybettiği şeylere nispet edilirse pek küçük 
görünür. Ancak hemen bütün efradı aynı va
ziyette bulunan en güzel ve en mamur yerleri 
harabolan, avarızı tabiiyesi bile muhtacı imar 
bir hale gelen memleketimizde bundan fazla
sının kabulüne şimdilik imkân görülmemiştir. 
Bu küçük yardım Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatasında da beyan olunduğu veçhile 
«Memleketin hayatı umumiyesi içinde mevkii 
taıbiîlerini almak için geçecek zaman zarfında 
pek lüzumlu telâkki edilen bir himaye» den iba
rettir. 

Binaenaleyh Müdafaai Milliye Encümeninin 
mütlâatı dairesinde tavzihan ve tadilen tanzim 
kılman lâyihai kanuniye ekseriyetle kabul edil
mekle acilen tasdikini Heyeti Celileye arz ey
leriz. 

Mazbata Muharriri Reis 
Kütahya 

Ferid 
Kâtip 
Konya 
Fuad 
Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza 
Sivas 

Rasim 
Âza 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Gazianteb 
Ali Cenani 

Âza 
Sivas 

Rahmi 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

-Aza -A z a 
Maraş Tra'bzon 

Tahsin Ahmed Muhtar 
Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhalik 
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Muvazene! Maliye Encümeninin teklif ettiği 
lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Mudanya Mütarekenamesinin 
imzası tarihine kadar İstiklâl Muharebatma iş
tirak eden ikinci sınıf ihtiyat zâbitanmdan 
15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren Sakarya 
Meydan Muharebesinin hitam tarihine kadar 
geçen müddet zarfında orduya iltihak etmiş 
olanlara dört aylık maaşları ve Sakarya Mey
dan Muharebesinin hitamından sonra orduya 
iltihak etmiş olanlara da üç aylık maaşları 
hini terhislerinde maatahsisatı munzamma ta
mamen ve defaten tesviye edilir. 

Madde 2. — İşbu 'kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Efendim! Söz istiyen var mıdır? 
ESAD Ef. (Menteşe) — Ey avni halkla yur

du kurtaran Kahraman Ordu... Seni tebcil 
ederim. Ey Ordunun içinde hadim ve âmili 
zafor ve ibtihacolan nuruayn ihtiyat zâbitanı... 
Sizi tebcil ve tebrik eylerim. 

TALÂT B. (Ardahan) — Hoca Efendi bizi 
ağlatacaksın!... 

ESAD Ef. (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, Orduya vâki şükranlarımızı ifa etmek 
bugünün en büyük borcudur. Zabıtanın zam
mı maaşına şiddetle tarafta;r olduğum gibi 
âmili zafer oîan bu ihtiyat zabit evlâtlarımı
zın da terfihi hallerini, vazifei vataniye ve 
fârizai dînîye addediyorum. 

Müdafaa! Milliye ve Muvazenei Maliye En-
cümen'ln'n madbaltasında bu fedakâr gençler 
nrikkında söylenen sözlere karşı ben fazla söz 
©Öylem'iveeeğim; kıymetli dakikalarınızı zayi 
frtmiyeceğim, yalnız bu ihtiyat zabitleri mek-
tenten çıkarken bunlara yüzelü lira bir mü-
Mfat vererek cepboye göndermiştik. Şimdi va
zifei vataniyelerini lâyıkiyle, tam mânasiyle 
yapan ve bütün dünyadaki ehli imanı ve kar
şımızdaki düşmanımız Yunan *ı ve bütün ciha
nı hayretlere müstağrak edici harikalar gös
teren Ordunun içindeki bu 'kıymettar gençlere 
ne verilmek lâzımgelüğ'ni vicdanı pâkinize 
havale ediyorum. 

Bu gençlern arzu<su biz müstehlik olmak 
istemiyoruz, biz Hükümetten iki « üç aylık 

alacağımız bir para ile ne yapacağız? Bunu da 
istemiyoruz. Hükümetimiz bizi müstahsil bir 
vaziyöte soksun, bizim istirdatta âmil olduğu
muz yerlerde birçok çifti ikât vardır. Bunlar 
mübadeleye tâbi tutulup gelecek olan din kar
deşlerimize verilecektir. Biz bunlara da eğri 
bakmak istemiyoruz. Bizıim istediğimiz, Hazineı 
Millete mal olmuş Çifteler Çiftliği, Hamidi-
ve Çiftliği, Mecidiye Çiftliği, emsali, Hazine-
?Vn malı birçok çiftlikât vardır. Hükümet aca
ba bunları bu, müstehlik olmak iotemiyen 
gençlere vermezse bunların içinde ziraat me
muru var, Orman Mektebinden çıkan vaır, Mü
hendis Mektebinden çıkmış olan1 ar vardır. Aca-
v a bu çiftlikler bunlara verildiği takdirde 
Hükümet kendi tarlasına buğdav atar gibi aynı 
vaziyette kalmıvacak mıdır? B-nsıenaleyh be-
mim fikrim böyle iki - üç avlik maaş değil, 
Sun1 ar?, bunun gibi birkaç çiftlik ve bunların 
"emivetine fırkalardpn birer çift hayvan veril
meline ve Ziraat Bankacından da kredi aeılma-
"•ına taraftarım. Bu türlü yapılırca hem ken
dilerine karşı Hükümet vazifei şükrpnı ifa 
^tnrs olur ve hem de Haz'nerj'n menfapı'-i nok-
^ m d a n faydalı olur. Bunu Heyetli CeMlenize 
teklif ediyorum. 

ALÎ RIZA B. (ÎYıanlbu1) — Bir madde ola
rak teklif edersiniz. Kabul ederiz. 

AVNÎ B. (Bozdk) — Efendim; ihtiyat za
hitleri için Heyeti Celilen:ze arz edeceğim mâ
ruzât iki cihete maksurdur. ihtiyat zabitleri
nin hizmeti gerek Orduca ve gerek Heyeti Ce-
^lonizıce mahım ve müsellemdir. Bu hususta 
fazla nöz sövlraısyi zait 'addederim. Encüme
nin •fcökli.f o'tiği şekle sröre ihtiyat zabitleri
ne vapılmak ilenilen lütuf onların terfih ve 
v.:darmı tenrn e lm ;ş değildir. Verdiğimi pa
ra onların muvakkat b'ır zaman için Ühtivaç-
larmı pntrlk temin edebilir, thti'v-ıt z'Ntleri 
'bunu bir hak olarak isteırr'vorlar. İhtiyat zabi
t im âmili zafer olduğu fikrende değildir. Za-

bütün Devletin, hocası da, hacısı da 
bir h'une almışlardır, zafer r<ntün m^mle'ke-
t ;n, i tan ın , toprakımndır. Bin^enıalevh ihti-
vat zâlbY-1 evine veriniz di ve bir hak istemi
yorum. Nitekim ben de ihtiyat, zâbitivim. 

îhtivat zabiti o1 madaydım nefer olarak hiz
met edecekt'm. (Bravo sesleri) İhtiyat zabit
leri Heyeti Çelilenize takdim ettikleri proje-
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de diyorlar' ki, Hükümet harbten sonra si
lâhını, tüfeğini depolara yerleştirirken niçin 
silâh ihtiyacı kadar ihtiyaç hissettiğimiz ih
tiyat zabitlerine' hiçbir muamele yapmıyor? 
İhtiyat zabitleri bugün olduğu gibi yarın da, 
öbür gün de Hükümete lâzımdır. Muvazzaf 
zabit nasıl terfih olunursa ihtiyat zabitleri 
de muvazzaf zabıtanın ihtiyatıdır, ve bize , 
her zaman lâzımdır. Binaenaleyh encümenin tek
lif ettiği bu şekil gayrifcâfidiır. Onun için ih
tiyat zabitlerine iki şey verilmesini rica edi
yorum : Birisi kendi meslekilerine ait terfih, 
diğeri de harbte mutazarrır olmalarımdan do
layı vasiyeti iktisadiyelerindeki düşkünlüğü 
izale için muvakkat yardımdan ibarettir. 

İhtiyat zabitlerine isterseniz bunun içim üç 
maaş veriniz. İsterseniz iki maaş veriniz. Fa
kat ihtiyat zabitliği bir meslektir. EBu mesleke 
girildiği zaman bir hukuk kayboluyor. Memur 
ise emsali devairde terfi, terfih ediyor. Tica
rette yükseliyor. O, ise eli boş, kesesi boş 
dlarak her şeyden mahrum bir vaziyette kalı
yor. Bugün ihtiyat zabitleri faal ve müstahsil 
bir unsuru iktisadi olduklarını göstermişler
dir. Birçok teşebbüsatı i&tisadiyeye girdiler, 
bilhassa Heyeti Celileniz yardım ederlerse on
lar en çabuk faal ve müsmir neticeyi ihraz 
edecek bir sınıftır. Ben eminim ki, bugün on
larım terfihi Heyeti Celileniîzce de müstelzıem-
dir. İstenilen şey pek mahduttur. Fazla bir 
şey istemiyoruz. Bendeniz Heyeti Celilenize 
şunu teklif ediyorum. Encümenin lâyihası gay-
rükâfidir. İhtiyat .zabitleri para ve ücret gibi 
bir şey istemiyorlar. Âtide ve binnetice mem
lekete kendilerinin hizmet edebilmeleri için 
Heyeti Celilenizden muavenet istiyorlar. (Ne 
•istiyorlar sesleri) 

Efendim, tabiî proje Heyeti Celilenize tak
dim edilmiştir. Bu az - çok tadil edilmek üze
re bir şey yapılabilir. 'Binaenaleyh lâyihamın 
şekli gayrikâfidir, tadil edilmek üzere encümene 
havalesini teklif ederim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efen
dim, bendeniz Muvazenei Maliye ve Müdafaai 
Milliye encümenlerine teşekkür edeceğim. Ha
kikaten bunu tesri etmişlerdir ve ihtiyaç için
de bulunan birçok arkadaşlarımızın âlâmına 
çaresaz olmuşlardır. İhtiyat zabitlerinin terfi
hine dair olarak başkaca bir lâyiha hazırlamak-
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tayız. Bâzı arkadaşlarımızla bir proje yapı
yoruz. Bilâhara onu Heyeti Celilenize arz 
edeceğiz. Uzun müzakere ederiz. Onun için bu 
teklifi encümene göndermeyiniz, bugün bura
da intacediniz, çıkarınız. Çünkü pek çok mü
zayakada bulunan arkadaşlar vardır. (Doğru 
sesleri) Sonra efendiler! İkinci bir ricam 
varıdır. O da ihtiyat zabitleri hakkında burada 
bir tefrik yapılmıştır. Meselâ Sakarya Mulha-
rebatmın hütam tanih'ine kadar bir türlü, İs
tiklâl Muharebatmım son safhasına kadar bir 
türlü denilmiştir. Halbuki bu ihtiyat zabit
leri içerisinde Harbi Umumiye iştirak etmiş, 
esaretten avdet etlmiş, ISakarya harekâtımdan 
Sonra muharebata iştirak etmiş, Sakarya Har
binden evvelki zam'anını esarette geçirmiş, iki 
üç kat millete karşı vazifei fedakârisini ifa 
etmiş kahramanlar vardır. Binaenaleyh alel
ıtlak (İstiklâl Muharebesine iştirak eden) de
nilmelidir. Şimdi rica ettiğim nokta şudur : 
Terfih hakkında biz bir proje ihzar ediyoruz. 
Heyeti Celilenize arz edeceğiz; o bilâhara inta-
öolumur. Şimdi elimizdeki lâyihanın müstacelem 
müzakeresini istirham ediyorum. Başka söyliye-
ceğim yoktur. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendiler; memle
ketimiz nasıl Orduya istinadederse Ordu da ay
nı zamanda ihtiyat zâbitanma istin'adeder. Bu
nu encümeniniz müdriktir. Bu yapılan ufak 
teklif ihtiyat zabıtanı için bir kararı katî itti
haz edilinceye kadar açıkta kalan zâbitanm 
medarı terfihi olsun sıkıntılarının izalesi için
dir. Onların sıkıntı çekmemeleri için yapılmış 
bir tekliftir. Fakat bu teklif doğrudan doğ
ruya ihtiyat zâbitanının terfihini cami olan bir 
teklif değildir. Bu suretle telâkki buyurulma-
emlSiSinı istirham ederim. İhtiyat zâbitanının 
terfihi için birçok teklifat vâki olmuştur. He
yeti Vekilede uzun uzadıya münakaşa edil
mektedir. Buna bir karaır verilebileceğini 
ümidediyoruz. Endümeniimizin yapmış olduğu 
bu teklif ancak bu karar çıkıncaya kadar belki 
bir - iki ay 'geçecektir ve bu aylar zarfında ken
dileri sıkıntı çekmesinler diye bu şekilde ya
pıldı. Sonra Feridun Fikrî Bey buyurdular 
ki. «Sakarya Harbiyle ihtiyat zâbitanı ikiye ay
rılmış, bu ayrılık olmasın» Efendiler! Dört-beş 
muharebeye ıgirmiş daha çak sıkıntı çekmiş bir 
arkadaşla daha az sıkıntı çekmiş bir arkadaşı 
bittabi tefrik etmek lâzımigelir. Tabiî bunlar 
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arasında bir fark görmeyi münasip gördük, j 
Maaşatı dört ile üç yaptık. Eğer kendileri ve
ya Heyeti Celileniz tensip buyurursanız dört 
ile beş, beş ile altı yaparsınız. Biz böyle müna
sip gördük. 

Yani arz eJtmiek istediğim bu yapılan teklif 
ihtiyat zabitlerinin,terfihi teklifi değildir. Mu
vakkat bir şeydir. Diğer esaslı teklif tetkik 
edilmektedir. O yapılacak terf'ilh böyle birkaç 
maaş ile 'halledilemez. Bu terfih kararı çıkın
caya kadar kendilerinin sıkıntı çekmemesi için 
-.yapılmış bir şeyd'iır. 

REİS — Efendim bir takrir vardır, arz ede
yim : Heyeti umumiyesinin müzakeresi kâfi gö
rülerek maddölere 'geçilmesini teklif ediyor. ' 

HALÎD B. (Kastamonu) — Kifayet aleyhin-
de söyliyeceğim. Müzakere kâfi değildin'. 

Arkadaşlar; ihtiyat zâbitanı müitaaddit kon- I 
greler akdettiler. Kararlarını tabettirerek bü
tün âzaıyı kirama tevzi ettiler. Maksatları 
malûmdur; kendileri memlekette müstalhsiil ol
mak istiyorlar. Mesele mühimdir. Biraz daha 
müzakerenin temdidini riea ederim. Müdafaai 
Milliye Encümeni Mazbata Muharriri Bey 
buyurdular ki; bâzı arkadaşlarımızı muvakka
ten rtertfihten ibarettir, ileride esaslı bir su- I 
rette terfih yapılacaktır. Halbuki Muvazenei I 
Maliye Encümeninin esbalbı mucibe mazbatası I 
kıraat ibuyurulursa görülecektir ki, bu maz- I 
hatada ona dair bir şemme, bir koku yoktur. I 
Öyle bir mâna istihsal edilmiyor. I 

Meselâ deniyor ki, (Aynı vaziyette bulunan 
en güzel ve en mamur yerleri haraibolan ve I 
avarızı taibiîyesi bile mulhlt'aıcı imar bir hale ge- I 
'len memleketimizde bundan fazlasının kabu
lüne şimdilik imkân görülmemiştir) Binaen- I 
aleyh bugün görülemiyen imkânın1 iki, üç ay 
sonra görülemiyeceği bedihidir. Onun için mü- I 
zakeraltm temdidini rica ile müzakereyi gayrikâ- I 
fi görüyorum ve sözümü muhafaza ediyorum. I 
(Kâfi sesleri) I 

REİS — Efendim bir takrir var : I 

Riyaseti Celileye I 
Bu kanun ihtiyat zabitlerinin hizmet ve fe- I 

dakârlıklariyle mütenasip değildir, Binaena- I 
leyh bu kanunun reddiyle daha musip ve daha I 
muvafık bir şekil ve usulü terfih teemmül edil- I 
mek üzere şubelerden müntahap on beş zat- | 
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tan mürekkep fevkalâde bir encümen teşkilini 
teklif eylerim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim bu takriri reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 'kaldır
sın. (Ret sadaları) Kabul edilmedi. Birinci 
maddeyi okuyoruz. 

Madde 1. — Mudanya Mütarekanam esinin 
imzası tarihine kadar İstiklâl Muharebatma iş
tirak eden ikinci smıf ihtiyat zâbitanmdan 
15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren Sakarya Mey
dan MıUİıarcıbesinin hitam tarihine kadar geçen 
müddet zarfında orduya iltihak etmiş olanlara 
dört aylık maaşları ve Sakarya Meydan Muha
rebesinin hitamından sonra orduya iltihak 
etmiş olanlara da üç aylık maaşları hini terhis
lerinde maatahsisatı munzamına tamamen ve 
defaten tesviye edilir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasını mü
talâa ederseniz görürsünüz ki, Muvazenei Ma
liye Encümeni bu kanunu müttefikan kabul et
memiştir. Orada bir ekseriyet kaydı vardır. 
Bendenizle bâzı arkadaşlarım muhalif kalmış
tık. (İzah ediniz sesleri) Binaenaleyh gerek Hü
kümetin esbabı mucibesinde ve gerekse Müda
faai Milliye Encümeninin esbabı mucibe maz
batasında ihtiyat zabitlerine verilmek istenilen 
3 - 4 aylık maaşat tabiî hallerini buluncaya 
kadar, yani türkçesi, açıkçası bir iş bulunca
ya kadar kendilerine verilir deniyor. Bendeniz 
de bu muhterem encümenle Heyeti Vekileye 
soruyorum. İki ayda ancak müzakeresine mü
yesser olduğumuz şu kanunu nazarı dikkate 
alınız. Sonra da bunların terhifleri için yapa
cağınız kanunların kaç ayda çıkacağını nazarı 
dikkate alınız. Sonra tutunuz al efendi on beş 
lirayı bilahara terfih kanunu yapılıncaya ka
dar aileni geçindir diyeceğiz değil mi?- (Bravo 
sesleri). 

ALİ B. (Karahisarı Sahib) — Ya ne yap
malı idi? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) w Arz 
edeyim. Beyefendiler, ihtiyat zâıbitanm Müca-
lelei Milliyemizin istihsalindeki hidematı için 
ıöz söylemeye lüzum yoktur. Cümlece müsel-
'emdir. Âlâ! Nitekim geçen gün bir kanun yap
tık ve dedik ki : Ordunun hali hazeriye intikali 
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münasebetiyle kadro dolayısiyle açıkta kalan 
zabıtan tam maaş ve tahsisat alacaktır. Bu doğ
rudur; haklı bir kanundur. Hattâ bendeniz bu
rada iddia ettim ki : Umumuna verilsin. Efen
diler, bu ihtiyat zâbitanına yine verilmiyor. 
Bunlar zabit değil miydi? Bir yere yerleşineeye 
kadar, bir vazife buluncaya kadar niçin bun
lara da vermiyoruz? Bunlar zabit değil midir? 
Sonra lütfen nazarı dikkate almanızı istirham 
edeceğim: Bu ihtiyat zabitleri kimisi mektepte 
okuyordu, kimisi kendine göre bir iş bulmuş, 
kimisi bir dairede yer bulmuştu. Fakat mazba
talarda da pek güzel tasvir edildiği veçhile 
bunlar dört beş senelik harb içinde bulunmak 
dolayısiyle belki istikbalerinden kaybetmişler
dir. Efendiler! Bir ihtiyat zabitine biz seni ter
fih ettireceğiz diyoruz. Bu vazifemizdir. Fakat 
kaç ayda terfih ettireceğiz? Bu kanun kaç ayda 
terfih ettireceğiz? Bu kanun kaç ayda çıkar? 
Ayın dokuzunda gelen bir kanunu, bugün Teş
rinievvelin 18 i, iki ay sonra müzakere ediyoruz. 
Ruznamemiz malûmdur ne yapalım? Buna da 
iki ay sonra muvaffak olursak çok iyi... 
Fakat muhterem Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbata Muharriri Beyefendinin buyurdu
ğu gibi terfih hakkındaki kanun da ancak dört, 
beş ay sonra müzakere olunabilir. O halde bu 
ihtiyat zabitleri daha beş, altı ay, açıktadırlar. 
Bunlar kendilerine verdiğimiz üç aylık maaşla 
ailesini, kendisini iaşeye muktedir olacak mı
dır? Onun için bendeniz istirham ediyorum: 
Bu ihtiyat zabitlerine Mazbata Muharriri Be
yefendinin buyurduğu gibi terfihleri hakkında
ki kanun çıkıncaya kadar veyahut ki bir iş 
buluncaya kadar hiç olmazsa maişetini temin 
edecek miktarda bir para verelim, fazla bir şey 
istemiyorum. Bilirsiniz ki, ihtiyat zabitleri için 
pek ç<ok vaitlerde bulunduk. Meselâ: Bir ihti
yat zâ'biti memuriyette bulunuyormuş. Askere 
alınmış, muharebeye gittiği zaman yerine baş-
<ka memur alınmıştır. Bugün avdet eden o ih
tiyat zabiti eski memuriyetine alınmış mıdır? 
Efendiler! Alınmıyor. Eski memuriyetini bula
mıyor. Yine biz dedik ki ihtiyat zabitleri ilk 
münhallere yerleştirilecektir. Acaba bu vaitler 
ifa ediliyor mu? Mehmaemken icra edilmesine 
çalışılıyor. Bütün bütün icra edilmiyor değil. 
Bunların içerisinde sanatkârlar da var, çiftçi 
de vardır. Fakat düzeni bozulmuştur. İşte bu 
düzeni düzeltinceye kadar bunlara vereceğimiz 

üç aylık maaş maişetlerini temine kâfi midir? 
(Köylüyü düşünmüyorsunuz sesleri). Efendim 
bunlar da köylüdür. İhtiyat zabitlerinin kısmı 
âzami köylüdür. Kasabalıdır. (Gürültüler). Son
ra madem ki, şu kanunu kabul ediyoruz, en
cümenler madem ki, bu kanunu kabul ediyor; 
biz müttefikan diyoruz ki: bunlara idareleri için 
bir miktar para vermek zaruridir. Bunu bütün 
encümenler kabul ediyor. Bendeniz diyorum 
ki : Bu zarureti tâyin buyurunuz. Zaruret ta
biîdir ve bunları terfih edinceye kadar, bir 
yere yerleştirinceye kadar müşkülâta duçar ol
mamalarının temin edileceği mazbatalarda mu
harrerdir. Bu âlâ. Bunu ifa buyurunuz diyo
rum. Encümendeki sözüm bu idi. Gerek Müda
faai Miliye Encümeni, gerek biz diyoruz ki : 
Esababı maişet buluncaya kadar geçecek müd
det için ve yaşamak imkânını temin edebilmek 
için bir para vereceğiz. Bendenizin de talebim bu
dur. Bu müddette maişetlerini temin için üç 
aylık maaş kâfidir derseniz pekâlâ. Fakat ben
deniz diyorum ki: Müdafaai Milliye Encümeni 
(Yaşamak için bu adamlara verilen üç aylık 
kâfidir) derse pekâlâ. Bunu desinler, bendeniz 
de kabul ediyorum. 

ARİF B. (Eskişehir) — Bunlar, hiçbir yer
den maaş alamıyorlar, sıkıntıdadırlar. Böyle 
uzun uzun müzakerat ile zannederimki mese
leyi halledemiyeceğiz. Hem de onlar parasız 
kalmış olacaklardır. Arz ediyorum ki bu işi; 
ne Müdafaai Milliye Encümeni ve ne de Mu-
vazenei Maliye Encümeni hal ve tesviye edebi
lir. Çünkü bu Devlet meselesidir. Her vekil dü
şünecek, münasip şeyler bulacak. Çiftlik mi ve
recek, arazi mi verecek? Ne verecekse tabiî 
bunlar Heyeti Vekilede takarrür edecek. En
cümen, kendi kendine buna karar veremez. 
Yalnız Heyeti Vekile karar verir ve Heyeti Ce-
lileniz Heyeti Vekileyi sıkıştırırsınız. Biran 
evvel bu kararı getirirler ve biran evvel mü
zakere edersiniz. Bu suretle ihtiyat zabitanının 
vaziyeti taayyün eder. Mazhar Müfid Bey bu
yurdular k i : «Üç aylık, dört aylık azdır» altı 
aylık da versek, sekiz aylık da versek kanun 
çıkmadıktan sonra vaziyet yine budur. Halbuki 
biz muayyen olarak üç, dört ay koyduk. Çün
kü: onlar, bir taraftan Heyeti Celilenize mü
essir olurlar ve «çabuk çıkarın» derler ve bir 
taraftan Heyeti Vekileye müessir olurlar, He-
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yeti Vekile karar verir ve biran evvel bu ka
rar burada müzakere edilir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Evlâdı şüheda ne 
olacak? 

REİS — Heyeti Celileye müzakeratı uzat-
mıyalım diye demin bir istirhamda bulundum. 

ESAD EP. (Menteşe) — Heyeti Vekileye 
havale ediyorsunuz, biz mi Heyeti Vekileye tıı-
ıbiiz? Yoksa Heyeti Vekile mi bize tâbidir? 
Bizim onlara «direktif» vereceğimizi bilmiyor 
musunuz ? 

ARİF B. (Devamla) — Efendim bu He
yeti Vekilede tetkik ediliyor. Emir buyurursa
nız ; bir haftada, on günde çıkarırlar. 

ESAD EF. (Menteşe) — Biz mi onlara 
tabiiz? Biz onlara direktif veriyoruz. Onlar bize 
tâlbidir. Biz onlara tâbi değiliz. 

ARİF B. (Devamla) — Bizim encümenimiz 
yapamaz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Beye
fendi müsaade buyurursanız bir sual soraca
ğım. Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasın
da buyuruyorlar k i : «İhtiyat zabitlerinin mem
leketin hayatı umumiyesi arasındaki mevkii ta
biîlerini almaları için geçecek zaman zarfında 
naili himaye olmaları lâzımdır. 

Beyefendi bendeniz soruyorum. Mevkii ta
biîlerini almaları için ve geçecek zaman için iki 
encümenin kabul ettiği gibi üç, dört aylık maarj 
kâfi midir? 

ARİF B. (Devamla) — Efendim karar on 
günde çıkarsa kâfidir. Bir ayda çıkarsa kâfi
dir. Fakat sekiz ayda çıkarsa gayrikâfidir. 
(Bugün çıkaracağız sesleri). 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bu ka
nun bugün çıkıyor. 

ARİF B. (Devamla) — Bu kanun değildir 
efendim, ufak bir tekliftir. Yardımdan iba
rettir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Arif 
Beyefendi müsaade buyurur musunuz? Bir sual 
soracağım. 

ARİF B. (Devamla) — Buyurunuz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen

dim maddenin başında «İstiklâl Muharöbatma 
iştirak eden ikinci sınıf ihtiyat zâbitanı ilâh...» 
deniyor. Eğer İstiklâl Muharebatı esnasında 
vazifeye davet edilmiş olan ikinci sınıf ihtiyat 
zâbitanı denilmiş olsaydı sual sormıyacaktım. 
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Fakat muharebata iştirak kaydı vardır. Şu hal
de muharebata iştirak etmeyip de geride, mese
lâ noktada hizmet edenler alamıyacak mı? 

ARİF B. (Devamla) — Alacak, muhare
beye iştirak mutlak gidip tüfek atmak değil
dir. Geri hizmetlerdekiler de dâhildir. Onlara 
da veriyoruz efendim. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hakkın
da Mardin Mebusu Necib Beyin takriri var. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Müzakere kâfi de
ğildir. Kifayeti müzakere aleyhinde söyliyece-
ğiz. 

REİS — Efendim takrirleri okuyalım da yi
ne aleyhinde söyliyebiliroiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşane) — Efendim ih*:yat zâb'tanmm (Mali
ye Vekili sıfatiyle mi? Sesleri) Evot Maliye Ve
kili sıfatiyle... Ankara'dan çıkıncaya kadar Ma
liye Vekiliyim. (Handeler) 

Efendim ihtiyat zâbitanmm terfihi için, ter
his başladığı günden itibaren Heyeti Vekilede 
mütaaddit defalar görüştük. Bilhassa Heyeti Ce-
lilenizce de malûmdur ki, bunlar hakkında idari 
bâzı kararlar ittihaz ettik ve b'lmünasebe He
yeti Celilenize de bunlar hakkında idari bâzı ka
rar ittihaz ettiğimizi arz ettik. Malûmuâl ileridir 
ki memuriyetten ihtiyat zabitliğine alınmış olan
lar, Kanunu Mahsus mucibince yine memuriyet
lerine iade edilir. Fakat, hangi kısım iade edi
lir, hangi kısım vazaifi müşterekedendir, hangisi 
değildir. Bunları kanun halletmiştir. O kanunun 
hududu dâhil inde olanların memuriyeti sabıka
larına iade edilmeleri zaruridir ve iade edilmiş
tir. Çünkü onu kanun hallü fasletmiştir. Mem
lekette üç - dört sene devam eden çetin istiklâl 
Mücadelesine her sınıf halk iştirak etmiştir. Hiç 
şüphe yoktur ki, vazifenin en ağır kısmı gençlere 
isabet etmiştir. Bu gençlerin adedi tahminî arz 
•ediyorum, beş yüz bini mütecavizdir. Bunlar
dan beş bini tahsilleri müsaidolduğundan ihtiyat 
zabitliği yaptılar. Fakat yine arz ediyorum ki, 
İstiklâl Mücadelesine iştirak eden gençler beş yüz 
bini mütecavizdir. (Bravo, sesleri) Bu beş bin 
gençten memur olanların memuriyeti sabıkaları
na iadesi yeniden memuriyet almak istiyenlere 
memuriyet bulunması için Heyeti Vekile âzami 
suhulet yapmaktadır. Daimî zabit olmak istiyen-
ler orduda kalabileceklerdir. Zabit kalmak iste-
miyenlerin; meslekleri müsaidolduğu takdirde 
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tercihan memuriyete tâyin edilmeleri için bütün I 
vekâletlere ve şuabata tamim yapılmıştır ve mes
lekleri müsaidolanların tercihan istihdamı icra 
ediliyor. (Sözde kalıyor sesleri) 

Fakat Beyefendi beş bin zatın-birden yerleş
tirilmesinin ne kadar emri azîm olduğunu tak
dir buyurursunuz. Sözde kalmıyor. Her halde bu, 
bir fiildir. Yalnız Maliye Vekâleti merkezine ben
deniz beş - on tane aldım. Hattâ masa başında 
çalışabilecek malûllerden de aldım. Meydanda
dır. (Bravo sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Biraz 
talip çok.. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Bunlar
dan çiftçi olanların evlerime eli boş gitmemesi 
veyahut evlerine kadar gitmek için bir yol harç
lığı tedarik etmesi veya memur .olanların me
muriyeti sabıkalarına iadeleri için masarifi müb-
remelerinin tehvıinine medar olsun diye düşün
dük. Bütçemizin hali malîsini, memleketimizin 
vaziyeti umumiyesini mübadele ve iskân gibi 
memleketin başında azîm ve çetıin bir işin mev-
cudolduğunu teemmül ederek yapabileceğimiz 
kısmı Heyeti Celilenize arz ettim. Bu da üçer ay
lık maaşları nisbetinde bir paranın itasına mü- | 
ısaade buyuruimasıdır. Encümen bu zevatı iki 
devreye ayırdı. Bir kısmına dört, bir kısmına üç 
aybk. Bu da şayanı kabuldür. Hakikaten dört 
sene çalışanlarla daha az çalışanları iki devreye 
taksim etmek doğrudur. Bunun tesiri malîsi mü
him bir paradır. Bunun üzerine alelhesap bir 
zamaim yapamayız. Yaparsak behemahal bir kar
şılığını bulmak lâzımdır. Eğer bu hizmeti para 
ile ölçerseniz dünyada hayat kadar insanlar için 
daha tatlı bir şey yoktur. Efendiler hayatını or
taya koyan bir adamın bu fedakârlığı para ile, 
falan ile ölçülür bir şey değildir. Yalnız yapılan 
hizmet çok büyüktür. Fakat bu hizmeti beş yüz 
binden fazla genç yapmıştır. Bunların içerisin
den arz ettiğim sınıfa bir muavenette bulunma
yı düşünüyoruz. Yoksa vereceğimiz para onla
rın hizmetleri mukabili gibi bir şey olamaz ve 
hizmetleri para ile ölçülemez. Memleketin vazi
yeti umumiyesini düşünen bu gençler bununla 
iktifa edeceklerdir. Âtiyen daha başka müsaa-
dat, meselâ memuriyetlere almak veyahut başka 
suretle likdarlari; müsait şerait altında ayrıca 
teemmül olunabilir. Para hususunda bugün yapı
lacak şey bundan ibarettir. J 
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AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Madde
de, «İkinci sınıf ihtiyat zâbitanmdan maada» 
kaydı vardır ve mutlak olarak kullanılmıştır. 
Halbuki ihtiyat zâbitanı hizmeti maksure erba
bından teşekkül eder. 

REİS — Süreyya Bey, kifayet aleyhinde söy-
liyeceksiniz. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Aley
hindedir, söyliyeeeğim sözü bilirim Reis Bey. 

REİS — Müzakere Kanunun... 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) Ademi 

kifayetine dair söylüyorum. Bu, esbabı mueibed-
sidir. Hizmeti maksnra erbabı, zabit namzetleri, 
zabit vekilleri ve ihtiyat zabitleri nâmiyle üç kı
sımdan mürekkeptir. Bu cihet hakkında hiçbir 
arkadaş söz söylememiştir. Bu cihet unutulmuş
tur. Bendeniz sureti hususiyede Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretlerinin nazarı dikkatlerini 
celbettim. Noktai nazarımı kabul ettiler. Yalnız 
ademikifayete karar verdiniz. Bu hususta kısaca 
söz söyliyelıim. Yoksa mesele mektum kalır. 

REİS — Efendim birinai maddenin müzake
resinin kâfi olduğuna dair Mardin Mebusu Ne-
cib Beyin takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Birinci maddenin aynen 

kabulünü teklif ederim. 
Mardin 
Necib 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür efen
dim. Takrirler var, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhıi zir tadilini teklif 

ediyorum: 
Madde — Mudanya Mütarekesinin imzası ta

rihine kadar İstiklâl Muharebatına iştirak eden 
ikinci sınıf ihtiyat zâbitanmdan 15 Mayıs 1335 
tarihinden itibaren Sakarya Meydan Muharebe
sinin hitamı tarihine kadar geçen müddet zarfın
da orduya iltihak etmiş olanlara dört aylık ma
aşları hini terhislerinde maatahsisatı munzamıma 
tamamen ve defaten tesviye edilir. 

Bozok 
Ahmed Haımdıi 

Riyaseti Celileye 
Maddenin, «Mudanya Mütarekenamesinin im

zası tarihine kadar İstiklâl Muharebatına iştirak 
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eden ikinci sınıf ihtiyat zâbitanmdan 15 Mayıs 
1335 tarihinden itibaren Sakarya Meydan Mu
harebesinin hitamı tarihine kadar geçen müddet 
zarfında orduya iltihak etmiş olanlara altı aylık 
maaşları ve Sakarya Meydan Muhrebesinin hita
mından sonra orduya iltihak etmiiş olanlara da 
dört aylık maaşları hini terhislerinde maatafoai-
satı munzamıma tamamen ve defaten tesviyesi 
suretinde tadilen kabulünü teklif eylerim efen
dim. 

Trabzon 
Soleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
İhtiyat zabitlerinin memleketin hayatı umu-

mdyesi arasındaki mevkii tabiîlerini almaları ve 
geçecek zaman zarfında himayeleri için verile
cek üç dört aylık kâfi gelemez. Hiç olmazsa 
Sakarya Harbinin hitamı tarihine kadar ordu
ya iltihak edenlere altı ve diğerlerine dört maaş 
itası suretiyle maıddei kanuniyenin tadilini tek
lif eylerim. 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki ( İkinci sınıf ihtiyat zâbitanın-

dan) cümlesiinin tayyı ile ihtiyat zabit namzet
leri ve ZâMt vekilleri ve mülâzım ve yüzbaşılara 
da âmil olmak üzere (hizmeti maksure ashabına) 
kaydına vaz'ı ve tahririni talep ve teklif ede
rim. 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (hini terhislerinde) fık

rasının tayymı teklif ederim. 
İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
İhtiyat zabitlerine verilecek üç dört aylık 

maaş şimdilik terfihleri ve maişetlerine medar 
olmak için ise de maddede buna dair işaret yok
tur. Maddede sarah olmalıdır. Şu hale göre bi
ninci maddenin baş tarafına şu kelimelerin ilâ
vesini arz ve teklif ederim : 

(İlerde esbabı terfihleri ayrıca takrir ve tes-
bit edilmek üzere Mudanya Mütareke...) 18 Teş
rinievvel 1339 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İhtiyat zabitlerine onların 

hal ve istikballerinin ıtemin ve terfihi emrinde 
ne yapılsa azdır. Fakat Hazinei milletin verile
cek para kimlerden alınacağını düşünmek de 
aynı derecede mühimdir. İhtiyat ve muvazzaf 
zabitlerle yanyana memleketlerim halâs ve is
halini temin ve bu uğurda âzami fedakârlık 
eden neferatmı da düşünmeye mecburuz. O hal
de bu iki sınıf fedakârînîn hidematmı Hazinei 
milletten verebileceğimiz para ile tamamen 
temine imkân var mıdır? Bütçemizin tahammü
lüne, milletin hal ve zaruretine göre yapılacak 
tedabirin müessir olması için mutedil olması za
ruridir. Binaenaleyh ıbu güzide sınıfın kendile
rinin de arzuları veçhile müstahsil olmalarını 
temin edecek tedabirin ittihazına kadar teklif 
edilen maddenin kabulünü teklif ederim. 

Konya 
Refik 

REİS — Denizli Mehusu Mazhar Müfid Bey 
ve Trabzon Melbusu Süleyman Sırrı Efendinin 
takrirleri hemen aynı şeydir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Benim 
'takririm okunmadı. 

REİS — Feridun Fikri Beyin takriri altı 
aylık maaştır. Evvelâ bu takrirlerin nazarı iti
bara alınmasını reyi âlilerine vaz'edeceğim efen
dim. Efendim takrirleri tasnif ediyorum. Der
sim Feridun Fikri, Denizli Mazhar Müfid, Trab
zon Süleyman S i m beyler... Her üçünün takriri 
maaşâtm altıya iblâğını teklif... 

REFİK B. (Konya) — Verelim ama, nere
den?... 

(Mazhar Müfid Beyin takriri' tekrar okun
du.) 

REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Alınmadı efendim. İkin
cisi Bozok Melbusu Ahnıed Hamdi Beyin teklifi
dir ki, bu ayların tevhidini teklif ediyor. Dört 
ay olmak üzere. Yani ikinci üç ayı dörde iblâğ 
etmek üzere Bunu da reyi âlinize arz ediyorum. 

(Bozok Mebusu Hamdi Beyin takriri tekrar 
okundu.); 

REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmadı 
efendim. Efendim Afyon Karahisar Melbusu İz
zet Ulvi Bey bir kayıt teklif ediyor. 

(İzzet Ulvi Beyin takriri tekrar okundu.) 
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REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın, Kabul olunmadı efendim. Efen
dim Karesi Mebusu Süreyya Beyin takriri.. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim şimdi bir takrir takdim ediyoruz. Bu okun
sun efendim. Aynı maksadı ifade ediyor. 

REİS — Efendim bunlar vaktiyle zaptolun-
muş ve encümene verilmiş olsaydı daha makbul 
olurdu. Görüyorsunuz ki, on dakikada bir tak
rir değişiyor. Bu hem maksadımız olan iyi bir 
kanun çıkarmaya mânidir, hem de müzakereyi 
uzatıyor. 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — İhtiyat zabit kelimesinden sonra 

(zabit vekili ve namzetlerinden) kelimelerinin 
ilâvesini teklif ederim. 

Eskişehir Mebusu 
Mehmed Arif 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur, efen
dim. 

Riyaseti Celileye 
Muhasebecilerin, mal memurlarının; para 

vardır, yoktur, havale gelmemiştir gibi sözlerle 
ihtiyat zâbitanmı rencide edecek ahvale mâruz 
bırakılmamalarını teminen maddedeki munzam
ma kelimesinden sonra (müracaat edecekleri mal 
sandığından derhal) fıkrasının ilâvesini teklif 
eylerim. 

18 Teşrinievvel 1339 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim şimdi maddeyi aynen oku
yorum. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bendenizin bir 
takririm vardı. 

REİS — Kabul olunmadı. İhtiyat zabitle
ri Kanununun tefsiri hakkında kabul ettiğiniz 
takrir mucibince madde tadil edilmiştir, Arif 
Beyin kabul buyurduğunuz bu takririne göre 
(Zabit vekili ve namzetlerinden) kaydını ilâve 
suretiyle maddeyi tashih edelim. 

Terhis olunan ihtiyat zâbitanma tahsisat 
itasına dair Kanun 

Madde 1. — Mudanya Mütarekenamesinin 
imzası tarihine kadar İstiklâl Muharebatma işti-
ralk eden ikinci sınıf ihtiyat zabit ve zâbitvekili 

ve namzetlerinden 15 Mayıs 1335 tarihinden iti
baren Sakarya Meydan Muharebesinin hitam ta
rihine kadar geçen müddet zarfında orduya ilti
hak etmiş olanlara dört aylık maaşları ve Sa
karya Meydan Muharebesinin hitamından sonra 
orduya iltihak etmiş olanlara da üç aylık maaş
ları hini terhislerinde maatahsisatı munzamma 
tamamen ve defaten tesviye edilir. 

REİS — Efendim birinci maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi ikinci, üçüncü madde olarak bir teklif 
vardır okuyacağım : 

Riyaseti Celileye 
İkinci ve üçüncü madde olmak üzere berveç-

hizir maddeleri teklif eyleriz : 
Madde 2. — Arzu edenlere emvali emAriye-

den bedeli misil ve mukassaten on sene müddetle 
tediye olunmak şartiyle ve ziraat bankaları va
si tasiyle usulü daires'nde tohumluk ve alât ve 
çift hayvanatı verdirtmesi ve terclhan mekâtibi 
iptidaiye ve taliye muallimliklerinde ve polis hi-
dematmda ve memuriyetlerde ve şirketlerde is
tihdamları suretiyle terfih olunacaklardır. 

Madde 3. — Milis zabıtanı da bu kanunun 
ikinci maddes'nden istifade edecektir. 

Menteşe Bozok 
Esad Avni 

Riyaseti Celileye 
Âtideki maddenin İhtiyat zâbitamnm maişe

tini temin hakkındaki Kanuna ilâvesini teklif 
eylerim : 

Madde 3. — Kuvayı muntazamada hizmet 
ederek terhis edilmiş Milis zâbitanma dört maaş 
ve tahsisat verilir. 

Ertuğrul 
İbrahim 

(Hayır hayır, yağma sesleri) (Gürültüler) 
ESAD Ef. (Menteşe) — Yağma diye söz söy

lemiydim. Bunları müstahsil yapalım. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. 
MÜDAFFAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 

Pş. (Karesi) — Efendim bendeniz kabul edilen 
madde hakkında bir şey arz edeceğim. Maksa
dım, bu zapta geçsin. Sonra bir yanlışlığı mu-
cibolmasm. Maddede (hini terhislerinde) kaydı 
vardır. Halbuki terhis edilenler bundan çok ev
vel terhis edilmişlerdir. Kanunda falan tarihin-
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den itibaren meriyülicradır kaydı vardır. Bu ev-
velco terhis edilmiş olanlara şâm'l olmıyabilir. 
Divanı Muhasebat bu gibi şeylere çok dikkat edi
yor. Bendeniz, bu ifadenin bu tarzda zapta geç
mesini ve ihtiyat zabitlerinin hepsine şâmil ol
duğuna sarahat verilmesini rica ederim. (Hepsi
ne şâmildir sesleri) 

ALI RIZA B. (istanbul) — Efendim Maliye 
Vekili resmen ifade etsin... 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim maksat istiklâl Muharebatma iştirak 
eden ihtiyat zâbitanma kanunun tâyin ettiği üç, 
dört aylık tahsisatı vermektir. Bunda (hini ter
his) kelimesi belki bir şey olarak konmuştur. 
Yani bunda «daha evvel terhis edilenler alma
sın da yeni terhis edilenler alsın, diğerlerinin 
hakkı yoktur» diye bir şey anlamıyorum..Maksat, 
istiklâl Muharebatma iştirak etmiş olan ihtiyat 
zâbitanı bu kanundan istifade edeceklerdir. 

Diğer takrirlere gelince; yani emlâk verilsin, 
arazi verilsin... Bunlar müstakil birer tekliftir. 
Bunlar encümene gitsin, arazi, ne vakit ve ne ka
dar verilebilir? Mübadeleden sonra Devlete ne 
kadar arazi kalacak? Bir defa bunları tâyin ve 
tesbit etmek lâzımdır. Böyle alelfevr şu verilsin, 
bu alınsın demek doğru değildir. Meclisi Âlinin 
tasdikine iktiran etmiş muahedat ve mukavelât 
vardır. Bunlar tatbik ed-ldikten sonra ne vere
biliriz? Bir kere bunları encümende tetkik etmek 
zarureti vardır. (Pek doğru sesleri) Bunları Lâ
yiha Encümenine havale edelim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim müsaade 
buyurun. Bendeniz de söyliyeyim... Aziz Türki
ye'nin bereketli topraklarının, feyizli ırmakları
nın... (Gürültüler) Müsaade buyurunuz. Takri
rimi izah ediyorum. Rica ederim söz kesmek, yol 
kesmek kadar cinayettir. (Kahkahalar) Aziz 
Türkiye'nin bereketli, feyizli ırmaklarının mek-
şuf ve gayrimekşuf maden ocaklarının insana 
olan ihtiyacını hepimiz takdir ederiz... Bendeniz, 
bilirsiniz Gümülçineliyim, Garbi - Trakya'dan 
gelecek dindaşlarımız için Hükümetimizin bir-
buçuk ay evvel nazarı d.kkatini celbetmişken 
el'ân bugün Hükümetimin tam mânasiyle uya
nıklık göstermediğine kalbim hüzün ve nalân ve 
gözlerimden yaşlar revan olmaktadır. Ben, Ma
liye Vekili Beye soruyorum : Çifteler Çiftliğini 
ihtiyat zabitlerine vermekle Haz!nei millete men
faat mi vardır, mazarrat mı vardır? Ben Maliye 

Vekiline soruyorum : Ziraat mensubu olan ve 
geçen sene taarruzdan birbuçuk ay evvel Deve 
deresinde bulunan ziraatçı bir arkadaşımı kendi 
dairesine, vezne kalemine kâtip olarak almıştır. 
Çok teşekkür ederim. Bu gene? de arazi verilse 
de o araziyi, işletse ve Maliye Vekilinden ayda 
kırk lira alacağına seksen lira Maliyeye para 
verse olmaz mı? 

YUSUF B. (Denizli) — On bin dönüm ve
rilse ne ile ekip biçecektir? 

ESAD Ef. (Devamla) — Efendim bu genç
leri bilir misiniz? Bunlar, dağları delen gençler
dir. Büyükler düşünürken bu küçükler fedayı 
can etmişlerdir. Bu gençlere on bin değil, yüz 
bin dönüm arazi verirseniz; onu tırnaklariyle ka
zar. Çünkü onlar on sene mihnet ve meşakkat 
mektebinden yüksek bir şahadetname almış genç
lerdir. 

REİS — E "endim Esad Efendi takrirlerini 
izah ettiler. Şimdi nazarı dikkate alınıp alınma
masını... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efen
dim reye koymayınız. 

REİS — Kanuna ikinci madde olmak üzere 
teklif ediyorlar. Eğer ayrıca lâyiha olarak 
teklit etmek üzere geri alırlarsa ne âlâ. Esad 
Efendi takririnizi geri alıyor musunuz? 

ESAD Ef. (Menteşe) — Almıyorum efen
dim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Usul hak
kında söyliyeceğim efendim... Encümenden ge
len lâyihai kanuniye hakkında verilecek tak
rirler; tadilname mahiyetinde olur. Bir veya 
iki maddenin ilâvesine dair olan şeyler de 
kanun mahiyetinde olur. Encümende bu iş 
üzerinde hleıımeden, arazinin sureti tevzi ve 
taksimi hakkındaki hususat tesbit edilmeden 
verile2ck arazi taharri edilmeden (Şu kanu
na, doğrudan doğruya mutlak olarak şu 
veya bu maddenin ilâvesini teklif ederim.) 
Demek; ikinci bir kanun teklif etmek demek
tir. Halbuki bir kanun teklif edilirken evvelâ 
doğrudan doğruya Lâyiha Encümenine gider 
ve oraya şayanı müzakere olduğu takarrür 
eder. Sonra mütehassıs bir encümene gön
derilir; ondan sonra tetkiki icabeder.. Yoksa 
oöylo doğrudan doğruya madde ilâve etmek 
gayet mahzurlu bir şeydir. Meclisin gale-
yanlı zamanlarında böyle bit'atlar oldu. Fa-
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kat bu, devairi aidesini büyük müşkülâta 
sevk eder, verilmesin demiyorum; verilir; fa
kat nasıl verilmelidir? Ne verilmelidir, ne 
suretle verilecektir. Bunu işletmek için ne 
gibi esbap ihzar edilmelidir?.. Bu düşünü
lecek bir şeydir. Esad Hoca Efendiden çok 
rica ederim, bu takriri geri alsınlar. Çünkü 
bu bir tedbiri iptidaidir; esaslı bir suret de
ğildir; üzerinde çok işlemek lâzımdır. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendi Hazret
lerinden bir sual sorayım : Bunun emsalini 
ben gördüğüm için bu fedakâr vücutlar için 
belki kabul edilir diye verdim. Binaenaleyh 
Lâyiha Encümenine verilmesini teklif ediyo
rum. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
ben. emsali yoktur demiyorum; vardır. Fakat 
rnuzırdır, reye konmamak lâzımgelir. 

REİS — Efendim bunu kanundan ayrı ola
rak Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Geri alıyorum 
efendim. 

REİS — Efendim ikinci maddeyi okuyoruz. 
Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 
Efendim! İkinci maddeyi kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. İkinci madde kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

AHMED REMZİ B. (Gazianteb) — Efen
dim bu üçüncü madde ile kanun bitiyor. 
Tahsisat Kanunudur. Arzu edilen şekil; tah
sisatın artırılması idi. Bu kabul edilmedi. 
Vakti geçmiştir. Yalnız nazarı dikkati cel
beden bir nokta vardır : Lâyihai kanuniye-
nin üzerinde «İhtiyat zabitlerinin terfihi hak
kında Kanun» tâbiri vardır. Bu terfih değil
dir. Onun için kanun bitmeden evvel bu 
bu «Terfih» tâbirini kaldıralım, manasızdır. 

REİS — Efendim! Ahmed Remzi Beyin 
takririni okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Lâyihai kanuniyenin üzerindeki terfih tâbi

rinin mânâsız olduğundan kaldırılmasını ve 
yerine (Terhis olunan ihtiyat zâbitanma tah
sisat itasına dair Kanun) tâbirinin konulma
sını teklif ederim. 

18 Teşrinievel 1339 
Gazianteb 

Ahmed Remzi 

REFİK B. (Konya) — Efendim bu encü
mene aittir. Encümen terfihi kabul etmiştir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — «Terhis olu
nacak veyahut terhis olunan ihtiyat zâbita-
nmm..» denilmeli. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu 
kelime Maliye Vekilinin hesabına gelir. 

REİS — Efendim Ahmed Remzi Beyin 
teklifini reyi âlilerine arz ediyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

CÜçüncü madde tekrar okundu.) 
REİS — Efendim üçüncü maddeyi kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Üçüncü madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Efendim Tahsisat Kanunu olduğu için tâ
yini esami ile reye konulması icabeder. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim bundan 
evvelki kanun da tahsisata aitti, tâyini esami 
ile kabul edilmedi. Bu niçin tâyini esami ile 
reye konuyor? 

REİS — Efendim bu kanunu tâyini esami 
ile reyi âlinize vaz'ediyorum, reylerinizi isti
mal buyurunuz! (Âra istihsal edildi.) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey bundan evvel kabul edilen kanun için 
de tâyini esami ister. 

REİS — Efendim reylerini istimal etrniyen 
zevat varsa lütfen reylerini istimal buyursun
lar. Efendim istihsali âra muamelesi hitam 
buldu. Kâtip Beyler arayı tasnif ediyorlar. 
Muah'haren neticeyi arz etmek ve saat bir bu
çukta içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı celse: saat : 11,50 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 2.00 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Falih Rıfkı Bey (Bolu), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
Terhis olunan ihtiyat zâbitanma tahsisat ita
sına dair Kanunun netieei arasını arz ediyo
rum. Reye iştirak eden zevatın adedi 148, mu
amele tamamdır. 1 ret, 3 müstenkif vardır. 
144 reyle kanun kabul edilmiştir. 

3. — Meni şekavet kanun lâyihası (1/5) ile 
Bozoh Mebusu Süleyman Sırrı Beyin İmhayı 
şekavet kanun teklifi (2/51) ve Dahiliye ve Ad
liye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim! İzalei şekavet kanunu 
encümenden geldi. Şimdi müzakeresine bağlı
yacağız. Dahiliye Encümeninden gelen şekil 
şudur: Dördüncü ve beşinci maddeler tevhicledi
lerek dördüncü madde olarak tanzim edilmiş 
ve beşinci madde de ayrıca tedvin edilmiştir. 
(Yazalım sesleri) 

Madde 4. — Dahiliye Vekâletince şakî ol
dukları ilân olunan eşhası uzaktan ve yakından 
idare ettikleri veyahut bu kabîl eşhasa bilerek 
ve hiçbir medburiyete müstenidolmıyarak esli-
ha, cephane ve mevaddı iaşe verdikleri ve gön
derdikleri anlaşılan kimselerin ahar mahallere 
muvakkaten nakillerine Dahiliye Vekâleti me
zundur. 

Madde 5. — Şakilerin ilânı beşinci madde
de mezkûr eşhasın muvakkaten mahallî ahara 
nakilleri zabıtai adliye memurları tarafından 
icra olunacak tahkikata müsteniden esbabı 
muci'be serdiyle valilerin tahrirî tale'bi üzerine 
Dahiliye Vekâletinin tasdik ve tahrirî emrine 
mütevakkıftır. 

REİS — Efendim muaddel dördüncü mad
de hakkında söz istiyen var mı? (Hayır, mu
vafık sadaları) (Reye koyun sesleri) 

AHMED REMZİ B. (Gaziantep) — Efen
dim dördüncü madde Dahiliye Vekâletine şa
kilerin ilânı ve şakilere muavenet veya yatak
lık eden adamların muvakkaten nakil salâhi

yetini vermektedir. Madde ayni zamanda şa
kilere her ne veçhile olursa olsun bilerek, mec
buriyete müstenidolmaksızm yardım edenleri 
veyahut doğrudan doğruya idare edenleri kas-
dediyor. Fevkalâde bir kanunun fevkalâde 
zamanlar için olduğunu düşünerek bizzarure 
kabul edilse bile «muvakkaten nakilleri»' tâbi-
rindeki hu tevkiyet acaba gayrimahdut mudur? 
Yoksa mahdut mudur? Bendenizce bu mahzur 
vardır. Dahiliye Vekâleti muvakkaten bu ka
bîl eşhası kaldırıp başka tarafa nakledecek, 
muvakkaten tabiriyle belki bu nefi iki sene 
devam edecektir. Şu takdirde biz, Meclisi 
Âli tasvip buyurursa bu gibi eşhasın niçin nak
ledildiğini düşündükten sonra muvakkat tâbi
ri yerine, bir zaman tâyin ve tasrih edelim. 
Bu kabîl eşhas her halde şakinin icrayı faali
yet ettiği zaman orada bulundukça belki kal
dırılmalarına lüzum hissedilebilecek eşhastır. 
Fakat şakinin faaliyet icra- ettiği bu zaman öy
le uzun zaman değildir. Bendenizce iki aylık 
zamandır. Hükümet iki ay zarfında fevkalâde 
tedabir ile şakîyi tenkil edip vaziyeti ıslah et
tikten sonra bunun temadisine lüzum yoktur. 
Şu takdirde belki gayrikasdi unutulup naklo
lunan eşhasın yerlerinde kalması mümkündür 
veyahut da bu kabîl eşhasın başka bir mahal
de temdidi ikametleri iltizam edilip hakiki bir 
sebe'be müstenidolmadan bunlar menfaatlerin
de veyahut ahar mahalde bırakılabilir. Madem
ki, böyle bir ihtimal vardır. Şüphesiz Hükü
metimize itimadedeceğiz. Fakat kanunlarda 
böyle şeyleri nazarı itibare -almak lüzumu var
dır. Binaenaleyh (muvakkat) tâbiri yerine 
takyidedici bir şey konulmak daha iyidir. Ben
deniz bu müddeti âzami olmak üzere iki ay tek
lif edeceğim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — İki ay 
zarfında tutulamazsa Dahiliye Vekâleti onu bı
rakacak mı, ne olacak? (Madde iyidir sesleri) 
(Maddeyi reye sesleri) 
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HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Efendim 
bu maddeyi malûmuâliniz olduğu üzere kanu
na uydursun diye Adliye Encümenine gönder
dik. Adliye Encümeninden geldi. Beğend:k, 
tekrar Dahiliye Encümenine gönderdik ve ni
hayet Dahiliye Encümenince yapılan tadilât 
mucibince şu şekil ve vaziyetle elimize geliyor. 
Biz birtakım eşhası yataktır diye nefyedece-
ğiz. Nefi bir cezadır. Bilmem ki bizim ka
nunlarımız, kavanini esasiyemiz böyle nefi 
gjbi bir cezayı Dahiliye Vekâletine vermeye 
müsait midir? Bunu erbabı hukuktan, üstad-
larımızdan anlamak isterim. 

EMİN B. (Tokad) — Zaruretler memnu 
olan şeyi mubah kılar. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Devamla) — Sonra, 
kanunda, «mevaddı iaşe» diye konulmuş umu
mi bir kelime vardır. Mevaddı iaşenin içeri
sine geçende de arz ettiğim gibi bir okka bul
gur, bir okka ekmek de girer. Bunu bu su
retle umumi olarak koyarsak birçok suiisti
mallere meydan açar. Binaenaleyh bunu tâyin 
ve tasrih ve tahdidetmeliyiz. Bence cereyan 
eden takibattan ve Hükümetin bu eşkıyayı ten
kil hususunda göstermiş olduğu muamelâttan 
sabit olmuştur ki, memlekette birçok eşkıya
lar tenkil edilmiştir. Bence kanun ile, mevad
dı kanuniye ile eşkıyanın tenkili kabil değil
dir. Ve iki aylık vukuat da bize ispat etmiş
tir ki, değil iyi emir vermek bu emirleri hüs- I 
nüsuretle taklıbetmek, eşkıya meselesinin mem
lekette bir dert olduğunu nazarı itibara alarak 
takibatta bulunmak ve Hükümetçe eşkıyanın 
izalei vücuduna katî bir surette çalışmak Hü
kümetin en büyük bir vazifesidir. Hükümet
ten rica ederiz, bize böyle bir kanun esasatma 
biraz münafi, biraz da tatbik edecekler elinde 
suiistimale müsaidolabilecek bir tarzda böyle 
maddelerle, kanunlarla geleceğine iki aydan 
beri kemali şükranla gördüğümüz gibi idari bir 
şekilde faaliyetini artırsın; işin başına geçsin, 
eşkıyayı kökünden mahvetmeye azmetmiş oldu
ğunu göstersin! 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Zabıtaya 
cesaretli bir kanun veriyor. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Devamla) — Efendi
ler! Ben Hükümete her ne sebeple olursa ol
sun idari salâhiyet verilmesine katiyen taraf
tar değilim, Çünkü elimizde tuhaf bir misali 
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vardır. Bir aylık zamanda Aydın taraflarında 
Idarei Örfiye ilân edilmiştir. Bir ay zarfında 
Denizli'den dörtyüz seksen kişiyi Divanı Harbe 
sürüklemek için bunları almış, sürüm sürüm 
süründürmüşlerdir. Dinar'dan üçyüz küsur aile 
mahallerinden kaldırılmış; hâlâ bugün muha
kemeleri icra edilmemiştir. Eğer verdiğimiz 
salâhiyeti idariyenin hüsnüniyetle ifa olunaca
ğına kaani olsak ben o kadar hukuk kafasiyle 
uzun uzadıya geniş bir surette düşünmem. 
Tamamen o salâhiyeti idareyi idare memurları
mızın eline tevdi edelim. Fakat görüyorum ki 
bir aylık Idarei Örfiye zamanında birtakım 
eşhas velevki bunların içerisinde haklı olarak 
sevk edilmiş eşhas da olsa, birtakım eşhas ta 
Denizli'den kaldırılmış, Dinar'a getirilmiş; 
Dinar'dan kaldırılmış; bilmem nereye gönde
rilmişlerdir. Benim bildiğim iki mıntıkaya 
aidolan şeylerdir. Ve bunlar müspettir. Arka
daşlarımızın ekserisi de buna vâkıftırlar. Bir 
aylık zaman zarfında eline Idarei Örfiye ile bir 
salâhiyet, bir kuvvet geçirmiş olan bir kuvvei 
zabıta veyahut hangi idare memuru olsa ken
disine kanunen ve madde şeklinde böyle bir 
salâhiyeti verirsek efendi bu memlekette bu 
halkın bir baştan öbür başa doğru muhaceret 
seline kapılmış yongalar gibi gittiğine şahido-
lacağız. Binaenaleyh teklifi tekrar ediyorum. 
Hükümet eşkıyayı iki aydan beri şayanı şük
ran bir surette takibetmiştir. Ve bu takibat 
ile birçok netayiç elde etmiştir. Binaenaleyh 
bu takibatta devam etsin. Bu kanuna, bir 
maddeye lüzum yoktur. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar! Kürsü üzerinde şahsi muvaffakiyet lüzu
munu görseydim bendeniz söz söylemeye cüret 
edemezdim. Meclisi Âlinizde şimdi gördüğüm 
şu vaziyet beni susmaya icbar edecek mahiyet
tedir. Yalnız vazifei vicdaniyeyi ifa etmek 
ve zapta geçmek için söylüyorum. Meclisi Âli
niz üç, dört günden beri bu maddeye mukave
met gösterirken zayıf anasırı idariyenin elinde 
bir bazlçe yapmamak için göstermiştir ve bu 
şekildeki bir maddeyi memleketteki huzur ve 
re İlah noktai nazarından muzır gördüğü için 
bu kanunu ikame etmiştir. Hakikaten hep bera
ber hatırhyalım arkadaşlar! Bu madde Adliye 
Encümeninden daha hafif, daha mülayim bir 
şekilde geldiği halde bile esas hale muhalif 
olduğumuz için ve doğrudan doğruya halkı-
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mızm huzur ve refahını tahtı tehlikeye bırak- I 
mamak için mukavemet ettiniz, bağırdınız ve I 
hep beraber bağırdık. Fakat Meclisi Âlinizin 
arzusu bu iskân ve nakil salâhiyetine, yani 
halkımızın yataklık namı altında zayıf idare- I 
nin iftiralarına veyahut bulundukları köylerin, 
düşmanlarının iftiralarına kapılarak sürünme- I 
lerine meydan kalmamak için mukavemet 
göstermiştiniz. Halbuki madde bugün Dahiliye 
Encümeninden daha ağır bir şekilde geliyor. 
Zannediyorum ki, beş, altı günlük müzakere
nin ruhlarda meydana getirdiği usançlık He- I 
yeti Celilenizi maddenin seri bir surette kabu- I 
lüne sevk etmektedir. Halbuki arkadaşlar! Bu 
kararı verdiğimiz gün, bu kararı verdiğimiz I 
zaman gece yattığımız dakikada vicdanlarımı
zın ilhamatına ve aksülâmellerine tebaiyet et- I 
meye mecburuz. . I 

Arkadaşlar , Meclisi Âliniz vâzn kanun sa I 
lâhiyetini iktisabettiği içindir ki bu kanuni I 
kabul eder ve bunu icra etmek üzere ITüki'ı I 
mete bahşeder. Fakat biliniz ki arkadaşla 
yarın birçok masum halk süründüğü zaman I 
birçok ailelerin ah ve iniltileri yalnız Hükı" I 
metin kulağına aksetmiyecektir. Sizin de ku- I 
laklarınıza aksedecektir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim!... I 

VÂSTF B. (Devamla) — Müsaade buynrr I 
nuz. Siz söylerken ben sizi hürmetle dinliye I 
rum. Lütfen siz de hürmet gösteri1""!- 'V he 
bitirdikten sonra gelip buraya söyleyiniz. I 

MAZHAR MÜFİD (B. (DenHİ) — Din
leriz ama lâf hesapsız olunca dinlenmiyor I 
tahammül edilmiyor. Allah'mızı severseniz e I 
kadar mezalim olunca biz uyuyacak mıyız? I 

VÂSIF B. (Devamla) — Muhtere Tn a*"- I 
kadaşlar Heyeti Gelilenize bendeniz fikrimi, 
maksadımı anlatmak için bir noktayı arz I 
edeceğim Karar, tabiî doğrudan doğruya He- I 
yeti Celilenize aittir. Şurada cereyan eden I 
üç, dört günlük müzakereyi ve müzakere es- I 
nasmda arkadaşlarımızın izhar ettiği arzuyu I 
ve Heyeti Celilenin ibraz buyurduğu tema- I 
yülü göz önünde bulundurdunuz ! Encümenden I 
buna cidden münafi ve muhalif ve Heyeti I 
Oelilenizin gösterdiği bu temayülü büsbü
tün kıkacak bir karar geldiği halde şimdi 
bu dört beş günlük müzakerenin mânasını I 
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ihmal ederek maddeyi bu şekilde kabul etmek 
)endenizee muvafık değildir. Geçenlerde bunun 
hakkındaki noktai nazarı arz ve bunun üze
nine madde encümene havale edildiği zaman 
vaziyet şu idi : Halkımızın birçok kısmını 
yerele jandarmalar ve gerek zabıtai adli
yemiz elinde bazice yapmamak ve aynı zaman
la bulundukları köylerde şakilere düşman olan 
unsurların a ğrazma kurban etmemek ve bu 
mretle birçok aileleri felâkete ve sefalete 
nâruz bırakmamak endişesi Heyeti Celile
rin kararlarına hâkim idi. Bugün de bu ka-
•arımızda sebat etmemiz lâzımgelir. Yoksa 
u geçen iki gün zarfında jandarma ve sairede 

kuvvetli bir ıslahat yapılmış ve itimadedilmi-
•cn vaziyete itimadedilebilecek bir şekil mi 
erilmiş? Bendeniz bundan haberdar olmadı

kım için söz söylüyorum. Fakat öyle zanne-
iyorum ki bunlar, yine müzmin bir haldedir. 

^unun ıslahı zamana mütevakkıftır ve bu 
lah edilinceye kadar halkımızın bir kısmını 
ıı kanunun ihtiva ettiği fecaate mâruz bırak-
'anın, Heyeti Celilenin hiçbir zaman ka
ni edemiyeceği ağır bir muamele olduğuna 
aaniim. Bu bapta bir takririm vardır. Tak-

ii'imde her hangi bir şekilde olursa olsun bu 
iaddenin doğrudan doğruya tayyım teklif ve 

heyeti Celilenizden de bunun kabulünü rica 
vliysrum. Takririm, tay teklifini havi oldu
ğundan evvelâ bunun okunması lâzımgelir. 

A ! t SAİB B. (Kozan) — Bu madde çık
tımı, Kanunun hiçbir kıymeti kalmaz. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlar! Saruhan Me
busu Vâsıf Beyefendi Meclisi Âliye iki gün 
evvelki temayülâtı hatırlatmış ve şu iki gün 
-arfmda başka temayülât vücuda geldiğini 
söylemiş ve madde muzir olduğundan külliyen 
"ayyını teklif eylemiştir. Bunu kemali he
lecanla, kemali hararetle müdafaa eylemiş
tir. Fakat bendenizin hatırımda kaldığına 
^öre iki gün evvel Vâsıf Beyefendi aynı 
mesele hakkında hararetli ve heyecanlı bir 
nutuk vermiştir. O da, bu kanunun heyeti 
umumiyesı müzakere olunduğu zaman aynı he
yecan ve aynı hararetle bu kanunun memle
kette behemehal tatbiki lâzımgeleceğine dair 
uzunuzadıya müdafaatta bulunmuşlardı. Ara
dan çok bir zaman geçmeden kendileri de 
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o zamanki temayüllerini pek çabuk unutmuş
lar ve Heyeti Âliyenizin de o nıütalâatı 
unuttuğuna zâhibolarak bugün onun büsbü
tün aksine olarak mütalâatta bulunmuşlardır. 
(Alkış ve Bravo sesleri) 

Efendiler bu vesile ile bir noktaya cevap 
vermek isterim. Vâsıf Bey gerek bugünkü 
ve gerek geçenki sözlerinde daima anasırı ida-
diyemizin za'fmdan aczinden ve sairesinden 
bahsetmişlerdir. Efendiler! Bu doğru değil
dir. Kendilerinin yed-i emanetine bütün Hü
kümetin idaresini tevdi ettiğimiz zevatın hiç
bir sebebi mâkul olmadan bu kürsüden ka
derini tenzil etmeye kalkışması katiyen 
doğru değildir. Sonra sormak isterim efendi
ler! Anasırı idariye memurlardan mürekkep
tir. Yalnız Dahiliye memurları mı âcizdir? 
Eğer böyle ise diğer memurların da zayıf 
bulunması lâzımgelir. Halbuki bugün me
busluk şerefini ihraz eden muhterem refiki
miz bundan evvel memurdu. Memurlar bu 
kadar fena ise kendilerinin de fena olduklarını 
itiraf buyuruyorlar, demektir. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Hep âciziz. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Bugün He
yeti Âliyeniz içerisinde Devlet memuriyetiyle 
Vatanın menafiine hasrı vücudetmiş birçok 
rüfeka vardır. Bunların cümlesi Devlet me
muriyetinde bulunmuş kemali iffet ve istika
metle memleketin nef'ine çalışmış zevattır. 
Her vesileden bilistifade memurini idariyemiz 
aleyhinde burada lüzumsuz yere tenkidatta 
ıbulımmak, zannederim, faide yerine birtakım 
bazarrat tevlideder. Madde tâyin ederek yapı
lacak olan tenkidat hakikaten doğrudur, mu
vafıktır; yapılmalıdır. Fakat alelıtlak böyle 
tairuzatta bulunmak zannederim muvafık de
ğildir. Dediler k i : Eğer bu kanunu kabul ede
cek olursanız memleketin bir başından diğer 
başına mütemadi muhaceret başlıyacaktır. Ha
yır efendiler. Böyle bir şey yoktur ve olamaz. 

Malûmuâlinizdir ki bir, çeteye yataklık ede--
eek eşhas maihduttur. Bir kişidir, âzami üç, 
dört kişi olabilir, başka olamaz. Halbuki mem
leketimizde şekaveti itiyadetmiş, şekaveti müs-
temirre clolayısiyle halkımızı bihuzur eylemiş 
olan çetelerin adedi de ma'hduttur. Bunların 
adedi yirmi beş otuzu tecavüz etmez. Binaena
leyh bu kanunun teemmül ettiği tedaibire çar-
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pılacak olan adamların mecmuu olsa olsa niha-
hayet seksen, doksan kişiden ibaret kalır. Hiç
bir zaman böyle bir muhaceret şeklinde birşey 
tasavvur etmek mümkün değildir ve olamaz. 
Bir çetenin yatakları diyerek eğer dört yaz 
kişi birden nefi ve bir taraftan diğer tarafa 
nakledilecek olursa o zaman bu muameleyi 
yapmış olan vekili derhal huzurunuza cclbeder 
ve bu münasebetsiz ahvalin esbabını kendisin
den sual edersiniz, tecziye edersiniz, Filvaki 
Adliye Encümeniniz başka bir teklif ile gel
mişti. Fakat o teklif de şahitlerin istinabe ta
rikiyle ifadelerinin alınacağı njzarı dikkate 
alınarak yapılmıştı. Geçen günkü müzakereden 
şahitlerin istinabe tarikiyle ifadelerinin ahzi-
ııe mahkemelerin hiçıbir suretle mecbur edilemi-
yeceği tezahür etmiş olduğundan Meclisi Âli 
bundan tevakki etmiştir. Bu mahzuru izale et
mek için kanunu Dâhiliye Encümenine havale 
etmiştir. İşte bu mahzura binaen bir yatak do-' 
layısiyle şahitleri bir taraftan diğer tarafa 
nakletmemek için Dâhiliye Encümeni eski nok-
tai nazarında ısrar etmiş ve kanun lâyihasını 
tadilen Heyeti Âliyenize tevdi etmiştir. Dâhili
ye Encümeni kendilerinin tasavvur ettiği mu
haceret meselesini hemen kökünden atmıştır. 
Efendiler! Bu kanun daha ziyade tedaıbiri ma
niayı ihtiva etmektedir. Böyle bir tedbiri ka
nun şeklinde ilân ettiğimiz zaman sizi katı ola
rak temin edebilirim ki: Yataklık etmeye pek 
az kimse cesaret edebilecektir. Bir defa bu ya
takların önü alındıktan sonra şakilerin tathiri 
gayet kolay olacaktır. Buyurdukları gibi jan
darma vasıtasiyle ve diğer takibatla şakileri 
imha etmek mümkündür. Ve imha olunmakta
dır. Fakat aradan bir müddet geçtikten sonra 
yine çete olarak meydana çıkıyorlar. Bunların 
istinatgahı yataklardır. Yataklar hakkında böy
le kati tedabir alacak olursak ve bu yataklar 
kendilerinin mevkiini terk: edip başka bir yere 
gideceklerine kaani olurlarsa hiçbir vakit . ya
taklık yapamazlar. Böyle katî bir tedaıbirler 
memlekette şekavetin önü alınmış olur." İşte 
bu noktai nazardandır ki, Dâhiliye Encümeni 
bu lâyihayı huzuru âlinize takdim etmiştir. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — O vakit 
eşkıya, yuvası yıkılmış aııkebut gibi gezer. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlile
rine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal-
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dırsm. Kabul edilmiştir. Takrirleri okuyaca
ğız : 

Riyaseti Celileye 
Maddeye âtideki fıkranın ilâvesini teklif 

eylerim. 
(Muvakaten ahar mahalle naklolunan eş

has, şakî istisal edildikten sonra derhal ma
hallerine iade olunurlar. 

Gazianteb 
A'hmed Remzi 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü madde muharrer nakil keyfiyeti

nin şakilerin tenkiline kadar devam etmesi kâ
fidir. Muvakkaten tâbirinden evvel bu cihetin 
maddede tasrihini teklif ederim. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddedeki (bilerek) kelimesinin 

tayyiyle her iki maddenin aynen kabulünü tek
lif ederim. 

Zonguldak 
* ' Halil 

REİS •— Ahmed Rem d Beyin takririni en
cümen de kabul ediyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bendenizin de bir tak
ririm vardır. 

REİS — Şimdi efendim Giresun Mebusu 
Hakkı Tarik Bey dördüncü maddede muharrer 
keyfiyetin şakîîerin tenkiline kadar devam et
mesi kâfidir. (Muvakkaten) tâbirinden evvel 
bu cihetin maddede tasrihini teklif ederim di
yor. Bu da deminki teklifin aynıdır. 

Efendim! Zonguldak Mebusu Halil Bey tek
lifinde dördüncü maddedeki (Bilerek) kelime
sinin tayymı teklif ediyor. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim! Şura-
ua arz etmek istediğim şey tabiîdir ki, malû-
rnuâliniz eşkıya silâhiyle, bombasiyle gelir, tü
feğini köylünün göksüne dayar, ekmek ver 
der. Herif tabiî karşısındaki adamın eşkıya ol
duğunu bilir ve bilerek ekmek verir. Binaena
leyh bendeniz bu maddedeki (ve hiçbir mecbu
riyete müstenidolmaksızm) kaydının kâfi ol
duğuna ve (bilerek) kelimesinin lüzumsuzlu
ğuna kaaniim ve bu kelimenin kaldırılmasını 
teklif ederim. 

REİS — Efendim Halil Beyin takririni 
nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul olunmadı. 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri var, oku
yacağız. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin sonuna fıkrai âtiye-

nin ilâvesini teklif eylerim : 
(Dâhiliye Vekâleti mezundur) kelimesinden 

sonra bu eşhasın idare ve himaye edildikleri 
şakî derdest ve tenkil edilmiş olursa eşhası 
mezkûreyi berayı muhakeme derhal memleket
lerine iadeye mecburdur. Suretinde tadilini 
teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

Efendim kanunun dördüncü maddesi şu 
şekli alıyor : 

Madde 4. — Dâhiliye Vekâletince şakî ol
dukları ilân olunan eşhası uzaktan ve. yakın
dan idare ettikleri veyahut bu kabil eşhasa bi
lerek ve hiçbir mecburiyete müstenidolmıya-
rak esliha, cephane ve mevaddı iaşe verdikleri 
ve gönderdikleri anlaşılan kimselerin yataklık 
ettikleri şakilerin istisaline kadar ahar mahal
lere muvakkaten nakillerine Dâhiliye Vekâleti 
mezundur. 

REİS — Encümenin kabul ettiği şekilde 
dördüncü maddeyi kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu efendim.. Beşinci mad
deye geçiyoruz : 

Madde 5. — Şakilerin ilânı beşinci mad
dede mezkûr eşhasın muvakkaten âhara nakil
leri zabıtai adliye memurları tarafından icra 
olunacak tahkikata müsteniden esbaöı mucibe 
serdiylc valilerin tahrirî talebi üzerine Dâhi
liye Vekâletinin tasdik ve tahrirî emrine müte
vakkıftır. 

REİS — Efendim beşinci madde hakkında 
s 'iz is!t iyen var mı! 

VEHBİ B. (Karesi) —.- Müsaade buyurun, 
şurasını tashih edelim. (Şakilerin ilânı dördün
cü maddede mezkûr) denilecek. 

MEHMED B. (Biga) — Dâhiliye Vekâleti
nin tasdıkma denilmelidir. 

REİS — Beşinci ınadeyi şu şekilde reyi 
âlinize arz edeceğim : 

Madde 5 — Şakilerin ilânı dördüncü mad
dede mezkûr eşhasın muvakkaten mahallî âha-
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ra nakilleri, zabıtai adliye memurları tarafın- j 
dan icra olunacak tahkikata müsteniden esbabı 
mucibe serdiyle valilerin tahrirî talebi üzerine | 
Dâhiliye Vekâletinin tasdik ve tahrirî emri
ne mütevakkıftır. 

REİS — Beşinci maddeyi bu şekilde kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeye geçiyoruz. Yani eski yedin
ci maddedir. 

Madde 6. — Eşkıya çeteleri efradından bir 
veya birkaçı şekavetten nedametle rüfekasm-
dan biliftirak Hükümete tesliminefs ile çete-' 
nin mütebaki efradının bulundukları mahalleri 
ihbar ve tenkillerinin temin edecek surette ta
kip müfrezelerine fiilen delâlet ve muavenet 
eyledikleri veya çeteden iftirakten mukaddem 
rüfekasmdan bir veya birkaçını itlaf ederek 
arzı teslimiyet ettikleri takdirde şahsiye baki I 
kalmak üzere haklarındaki bilcümle takibatı I 
kanuniye beş sene müddetle tecil ve bu müd
det zarfında cinayet, nev'inden yeni bir cürüm 
irtikâbetmezlcrsc tecil, affa münkalibolarak I 
kendilerine tebliğ olunur. (Anlamadık, tek
rar okunsun sesleri). 

REİS — Kanun elinizdedir beyim. Eski 
yedinci madde. Zannederim ki, tekrar okumaya 
lüzum yok. Efendim diğer maddelerin tevhidi 
münasebetiyle eski yedinci madde şimdi altın
cı olmuştur. Reyinize arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuştur. 
Yedinci maddeye geçiyoruz. 

Madde 7. — Muvakkaten mahallî âhara na
kil veya başka yerlerde iskân edileceklerin ma
sarifi sevkıye ve iskâniyeleri, iskânı muhacirin 
muhassasatmdan olbaptaki ahkâma tevfikan 
tediye ve şakilerin tenkilinde fevkalâde hizmet- I 
leri sebk edenlerle muhbirlere derecei hizmet
lerine göre mükâfatı nakdiye ita olunur. 

VEHBİ B. (Karesi) — İskân kelimesi kal
kacak, yerine nakil kelimesi konacak efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Son 
derece gaileli bir vazife karşısında bütçenizin ı 
tahsisatı üç milyon liradan ibaret. Bu kadar 
yüz bin kişiye üç milyon lira veren bu Meclisi 
Âli kalkıp da o zavallıların eşkıya yüzünden 
beı on parasını kesme3re zanetmem ki, vicda
nen razı olabilsin. 

SAİB B. (Kozan) — Zaten yüz binlerce 
Jıal'k değil bir kaç kişiye münhasır kalacak. I 
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REİS — Efendim Mazbata Muharriri Bey 
Dâhiliye Encümeni namına bir şey teklif edi
yorlar. İskân kelimesi yerine nakil kelimesi 
konsun buyuruyorlar. (Pek güzel sesleri) Mad
deyi muaddel şekilde tekrar okuyoruz : 

Madde 7. — Muvakkaten mahallî âhara 
nakledileceklerin masarifi sevkıyeleri İskân 
muhacirin muhassasatmdan olbaptaki ahkâma 
tevfikan tediye ve şakilerin tenkilinde fevkalâ
de hizmetleri sebk edenlerle muhbirlere dere
cei hizmetlerine göre mükâfatı nakdiye ita olu
nur. 

REİS — Efendim bu maddeyi reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kabul 
günü bugün. 

REİS — Sekizinci madeye geçiyoruz. 
Madde 8. — İşbu mevaddm tatbiki ahkâ

mında tekâsül ve lâkaydisi veya ligarazin veya 
temini menfaat maksadiyle suiistimali bittah-
kik anlaşılan veya muhbirler hakkında ifşaat
ta bulunan memurini Hükümet her hangi de
rece ve rütbede olursa olsun evvelemirde me
muriyetinden azil veya açığa ihraeolunduktan 
sonra muhakeme altına alınır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Lâkay
disi demek yanlıştır. Bikaydisi demek icabeder. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bu maddede 
suiistimali görülenler tahtı muhakemeye alı
nacak ve ceza görecek, fakat zarardide olanlar 
ne olacak? Bendeniz gayet kısa söyliyceeğim. 
Bu maddeye zarardide olanların zarar ve zi
yanları tazmin ettirilir diye bir fıkra ilâvesini 
istirham ediyorum. Hem çok mâni bir tedbir 
olur, hem de yolsuz birtakım eşhasın nakle
dilmelerini meneder, bir tedbir olur. Binaena
leyh bu bapta bir takrir takdim ediyorum, lüt
fen kabulünü istirham ediyorum. 

HALİL B. (Zonguldak) — Bu maddedeki 
ahkâmı cezaiyenin heyâtı ihtiyariye ile kâzip 
muhbirlere sâri olabilmesi için tasrih edilmesi
ni teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu ta
dil şeklidir beyim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Şükrü Be
yefendi vazifesini suiistimal edenlerin tazmin 
ile mükelef tutulmalarını teklif ediyorlar. 
Zannediyorum ahkâmı umumiyemiz bunu kâ-
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fildir. Kâfil olsa da burada tasrihinde de zarar 
olmaz. Halil Beyin köy muhtar ve heyeti ihti-
yariyelerini ilâve ettirmelerine iştirak edilemez. 
Çünkü köy ihtiyar heyetleri ve bu heyetlerin 
bugünkü vaziyetlerine nazaran her hangi bir 
zabıta memurunun bir ilmühaber alması müş
kül bir iş değildir. Memur kendi itimadı nef-
siyle yapacaktır. Elbette kâğıt üzerine ibtina-
yı mesele etmiyecektir. Kendisi kanaat getire
cektir. 

REİS — Efendim Bolu Mebusu Şükrü Be
yin takririni okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin sonuna fıkrai âtiyenin ilâvesini 

teklif eylerim : 
Tahtı muhakemeye alınır kelimesinden son-

Ya «indelmuhakeme naklolunan eşhasın zarar 
ve ziyanları mahkemece takdir ve tazmin etti
rilir.» 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim bu takrire encümen de 
muvafakat ediyor. Bu takriri reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın 
Kabul edilmiştir. O halde sekizinci maddenin 
muaddel şekli şu oluyor : 

Madde 8. — İşbu mevaddın tatbiki ahkâ
mında tekâsül ve lâkaydisi veya ligarazin veya 
temini menfaat maksadiyle suiistimali bittah-
kik anlatılan veya muhbirler hakkında ifşaat
ta bulunan memurini hükümet her hangi de-
reae ve rütbede olursa olsun evvelemirde me
muriyetinden azil veya açığa ihracolunduktan 
sonra muhakeme- altına alınır ve indelmuhake-
îııe naklolunan eşhasın zarar ve ziyanları mah
kemece takdir ve tazmin ettirilir, 

REİS — Bu maddenin heyeti umumiyesini 
bu şekilde reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tadil 
kabul edildi mi ki, efendim? 

REİS — Heyeti Umumiyece kabul edildi 
efendim. Dokuzuncu maddeyi okuyoruz. 

Madde 9. — îşbu kanun her mahalde tarihi 
neşir ve ilânından muteberdir. 

REİS — Efendim dokuzuncu maddeyi aynen 

reyi' âlilerine vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 10. — İşbu kanunun icrasına İcra Ve-
k'lleri Heyeti Reisiyle, Dahiliye, Adliye, Maliye 
Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim bu maddeyi reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim şimdi kanunun heyeti umumiyesinin 
tâyini esami ile reye vaz'ı hakkında on beş im
zalı bir takrir vardır, okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
İzalei şekavet Kanununun heyeti umumiyesi

nin tâyini esami ile reye vaz'mı arz ve teklif ey
leriz. 

Saruhan 
Vâsıf 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

Karesi 
Osman Niyazi 

Karesi 
Haydar Âdil 

Saruhan 
Kemal 
Bolü 
Şükrü 

Kütahya 
Seyfi 

Karesi 
Ali Şuuri 
Saruhan 
Reşad 
Menteşe 

Esad 
Kastamonu 

Halid 
Denizli 

Haydar Rüşdü 
Van 

Hakkı 
Konya 

Tevfik Fikret 

REİS x— Efendim tâyini esami ile reye vaz'
mı kabul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. Ka
bul edilmiştir efendim. Reylerinizi istimal buyu
runuz. 

Efendim rey vermiyen başka kimse var mı? 
Rey istihsal muamelesi hitam bulmuştur. Neticei 
arayı arz ediyorum : Reye iştirak eden zevat yüz 
elli sekiz; kabul yüz yirmi iki, ret otuz, müsten
kif altıdır. Kanun ekseriyetle kabul edilmiştir. 

4. Mekâtibi askeriye talebesi maaşattna ve 
ihtiyat zabit namzetlerİ7ie verilecek tahsisata da
ir (1/230) lâyihai kanunhje ve Giresun Mebusu 
Hakkı Târik Beyin, bu hususta Birinci Devreden 
verilmiş olan bir kanun teklifinin müzakere ve 
intacedilmesine dair takriri ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim ruznamemizin altıncı nu-
marasmdadır, müzakeresine geçiyoruz. 
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T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
22 . 3 . 1339 

Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat zabit 
namzetlerine verilecek zamaimi fevkalâde hak
kındaki 6 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanunu ta-
dilen tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
20 . 3 . 1339 tarihli içtimamda kabul edilen lâ-
yihai kanuniye ile Müdafaai Milliye Vekâletinin 
22 . 2 . 1339 tarih ve Bahriye Dairesi 410/1447 
numaralı tezkere ve esbabı mucibe lâyihası su
reti musaddakaları leffen takdim kılınmıştır. 
İfayı muktazasiyle neticesinin işarına müsaade 
buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe sureti 
Mektebi harbiye talebesiyle askerî Tıbbiye 

Mektebi talebelerinin zamaimi fevkalâdeleri hak
kındaki 6 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanunun bi
rinci maddesinde Tıbbiye Mektebi birinci, ikinci, 
üçüncü sınıf talebelerine dörtyüz ellişer kuruş 
zamaimi fevkalâde itası muharrer bulunduğun
dan İstanbul Tıbbiyei Askerîye Mektebinin dör
düncü, beşinci sınıf talebeleri mezkûr kanundan 
istifade edememektedir. Mezkûr kanunun mev
kii tatbika vaz'edildiği anda Hükümeti milliye 
idaresinde Tıbbiye Mektebi teşkilâtı olmaması 
hasdbiyle mezkûr sınıf talebeleri kanuna derce-
dilmemiş ve sarahati kanuniye haricinde işbu sı
nıf talebelerinin mezkûr zamaimden ademiisti-
fadeleri muvafıkı madelet olamıyacağmdan İs
tanbul Tıbbiye Mektebinin dördüncü ve beşinci 
sınıf talebelerine şehrî altıyüz kuruş zamaimi 
fevkalâde itasına mecburiyet vardır. Zeylen ka
nuna raptmı arz ve teklif ederim. 

İcra Vekilleri Riyaseti Celilesine 
Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat zabit 

namzetlerine verilecek zamaimi fevkalâde hak
kında 22 Muharrem 1339 ve 6 Teşrinievvel 1336 
tarihinde tasdiki âliye iktiran eden 37 numaralı 
Kanunun birinci maddesinde maaşı aslilerinden 
maada şehrî mektebi Harbiye talebesiyle Askerî 
Tıbbiye Mektebi birinci, ikinci, üçüncü ve As
kerî Baytar Mektebi birinci, ve ikinci sınıfları 
talöbesine dört yüz ellişer ve Mektebi Harbiye-
iiin ihtiyat zabit namzedi talebesine üçer yüz ve 
Mektebi İdadiî Askerî talebesine ikişer yüz ve 
Leylî Rüşdii Askerî talebesine yüz kuruş zamai
mi fevkalâde verileceği münderiç bulunmuş ve 

İstanbul'un vaziyeti malûmesine binaen işbu ka
nunun tanzimi ve Büyük Millet Meclisinde 
müzakeresi esnasında Mekâtibi Bahriye talebe
si bittabi nazarı dikkate alınmamış ve ahîren 
Vahdeti idarenin hâsıl olması itibariyle lâzimei 
müsavatı teminen Mekâtibi Bahriye talebesine 
de tahsisatı fevkalâde itası mertebei vücupta 
görülmüştür. Teşkilâtı hazırai bahriyeye na
zaran dört sınıftan ibaret olan kısmı idadiyi 
badelikmal deniz talebeliğine terfileri icra kı
lman ve Muhassasat Kanununa tevfikan şehrî 
yük doksan kuruş maaş almakta bulunan tale-
bei mumaileyhimin mütaakıp iki senelik tahsi
li (Harbiye tahsilini) itmam ettikten sonra 
mühendisliğe (Mülâzimisaniliğe) terfileri icra 
edilmekte olmasına ve Mektebi Harbiye tale
besiyle bunlar arasında hiçbir fark mevcut bu
lunmamasına binaen güverte, çarkçı, inşaiye 
deniz talebeleriyle aynı hukuku haiz 'bulunan 
kâtip talebeye Mektebi Harbiye talebesi gibi 
şehrî dört yüz ellişer ve Mektebi Bahriye ida
di sınıflarına ikiyüz ve ihtiyacatı haliyc ve âti-
yemizi tatminen evsafı muktaziyeyi cami ge
dikli zâbitanı yetiştirilmek üzere mukaddema 
leylî olarak tesis edilmiş olan gemici, makina-
cı ve muzıkacı çırak mektepleri talebesine de 
leylî rüşdii askerî talebesine kıyasen yüzer ku
ruş zamaimi fevkalâde itasının temini için sali-
fülarz kanun ahkâmının Mekâtibi Bahriye tale
besine de teşmili zımnında Heyeti Celilece bir 
karar itti'haz ve tebliğ buyurulması müsterham-
dır efendim. 22 - 25 . 2 . 1339 

Müdafai Millîye Vekili 
Kâzım 

Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat zabit nam
zetlerine verilecek zamaimi fevkalâde hakkın
daki 6 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanunun bi

rinci maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. 

Madde 1. — Maaşı asi il el erin den maada şeh
rî Askerî Mektebi Tıbbiye dördüncü ve beşinci 
sınıf talebelerine altıyüzer ve Mektebi Harbiye 
talebesiyle Askerî Tıbbiye Mektebi birinci, 
ikinci, üçüncü ve Askerî Baytar Mektebi birin
ci ve ikinci sınıfları ve Mektebi Bahriyenin 
güverte, çarkçı, inşaiye, deniz talebeleriyle kâ
tip talebesine şehrî dörtyüz ellişer ve Mektebi 
Hatfbiyenin ihtiyat zabit namzetleri talebesine 
üçer yüz ve Mektebi İdadii Askerî talebesiyle 
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Mektebi Bahriye idadi sınıflarına ikişer yüz ve 
leylî rüşdii askerî talebesıyle Bahriye gemici, 
makinacı ve muzıkacı çırak mektepleri talebe
sine yüzer kuruş zamaimi fevkalâde verilecek
tir. 

Kanunu mezkûrun dördüncü maddesi bervechi 
zir tadil edilmiştir. 

MADDE 4. — 1 Ağustos 1336 iptidasından 
muteber olan işbu kanunun Tıbbiyei Askeriye 
dördüncü ve beşinci sınıf talebesiyle Bahriye 
mekâtibi talebesine aidolan aksamı Teşrinisani 
1338 iptidasından itibaren meriyülicradır. 

20 . 3 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Şer'iye Vekili 

Reisi Fehmi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Millîye Vekili Dahiliye Vekili 
Kâzım Ali Fethi 

-Hariciye Vekili Maliye Vekili 
İsmet Muhalifim 

Hasan Fehmi 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 
İsmail Safa Feyzi 

İktisat Vekili Sıhhiye ve Mua. İç. V. 
Mahmud Esad Dr. Rıza Nur 

Erkânı Harbiyei Um. Vek. V. 
Kâzım 

Riyaseti C el il ey e 
Askerî mektepleri talebesiyle ihtiyat zabitle

rine verilecek fevkalâde maaş zamlarına dair 
6 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanunun birinci 
maddesi askerî mekteplerini üç sınıftan müte
şekkil gösterdiği için Hükümeti Millîyeye inti
kalinden beri İstanbul'da Askerî Tıbbiye Mek
tebinin yalnız ilk üç sınıfı talebesine maaş ve
rilmekte, buna mukabil bu kanun sınıflarını 
meskûtunanh geçmiş olduğu için dördüncü ve 
beşinci senedekiler maaşlarının zamlarını de
ğil aslileri bile alamıyarak Meclisi Âlinin it
tihaz edeceği muvafık karara müntazır bulun
maktadırlar. 

Esasen kanunun bu noksanı Heyeti Vekile-
nin de nazarı dikkatini celbetmiş ve Bahriye 
mektepleri talebesine de şâmil olmak üzere tas
hihi madde için 20 Mart 1339 da bir teklifi ka
nuni tevdi edilmiş ise de bu teklif Meclisin 
tecdidi intihap karariyle tatil üzerine Muvaze-

nei Maliye Encümeninde kalmış ve bu defa da 
Avans Kanununun müzakeresi sırasında naza
rı dikkate alınmak üzere encümenden hıfız ka
rarı almıştır. 

Avans veya Bütçe Kanuniyle maksadın is
tihsali meczum olmakla beraber tıbbiyemiz gi
bi yalnız ilim ve fen ihtiyacımızı tatmin değil, 
aynı zamanda ruhu millîmizi takviye etmekte 
olan bir müessesenin en yetişkin sınıflarının 
on aydan beri her gün meraretini artıran mad
di ihtiyaçlariyle devam eden âteşîn intizarla
rına bir saat evvel nihayet vermenin şiddetle 
lüzumuna kailim. 

Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encümenin
ce hıfzına karar verilen Heyeti Vekile teklifi
nin derhal celbiyle kanuniyetinin teminini tek
lif ve bu teklifimin müstaceliyet karariyle ka
bulünü rica ederim. 

Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
30 Eylül 1339 

Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin takri
ri üzerine encümenimize havale olunan Mekâ
tibi askeriye talebesiyle ihtiyat zabit namzet
lerine verilecek zamaimi fevkalâde hakkın
daki 6 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanunu muad-
dil lâyihai kanuniye Maliye Vekili Beyefendi 
ile Müdafaai Millîye Vekili Paşanın fikirleri 
badelistimzaç mekâtibi askeriye' müfettişi Na
ci, Sıhhiyei Askeriye Reisi Süleyman Emin pa
şalarla Bahriye Dairesi Reisi Firkateyn Kap
tanı Abdürrahim Bey hazır bulundukları hal
de müzakere ve tetkik edildi. Mevcut mekâti
bi askeriyenin her biri hakkında ayrı bir ka
rar veya emirle muhtelif nisbetlerde maaş tah
sis edilmiş olduğu ve aynı derece bulunan iki 
mektebin yine aynı sınıflarında bulunan tale
be maaşatı arasında büyük farklar görüldüğü 
cihetle bahrî ve berrî mekâtibi askeriye ile Tıp 
Fakültesi ve Baytar Mektebi askerî talebesi
nin alacakları zamaimi fevkalâde ile beraber 
maaşı aslileri de tetkik ve cümlesi yeknasak 
ve siyyan olarak tertip ve muhtelif askerî ve 
bahrî mekteplerin mümasil sınıflarında bulu
nan talebenin maaşları bu suretle birbirine mü
şabih bir hale ifrağ olunmuştur. 
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Encümen, Muvazenei Maliye Encümeni 1338 
senesi bütçesini tetkik ederken Müdafaai Mil
lîye bütçesinde leylî iptidai ve rüşdi mektepler 
ihdas edildiğine muttali olmuş ve bunu devri 
sabıkta bir zaman mevoudolup bilâhara ilga 
edilen idadi sınıfı mahsuslarının yeniden ihya
sı tarzında telâkki ederek kaldırılmasını tes-
bit eylemişti. Fakat Müdafaai Millîye Vekâ
letinden verilen izahatta bu mekteplerin şu
rada burada toplatılan evlâdı şüheda ve eyta
mın sefalet ve mevtten kurtarılması için sevkı 
vekayile vücut bulduğunu ve badema yeniden 
talebe almmıyarak mevcut talebe terfii s-n^f 
ettikçe aşağı sınıfların lağvı suretiyle üç dört 
sene zarf nda tamamiyle kaldırılacağı beyan 
ve vâdedilmişti. 

Lâyetegayyer bir esas olmak üzere memle
kette bütün evlâdı vatana yeknasak bir terbi
ye verilmek zarureti katiyesi bulunduğun
dan muhtelif meslekler için iptidai mektepleri 
küşadedilmemesi ve iptidai tahsili umumi mek
teplerde ikmal eyliyen talebenin muhtelif mes
lekler için küşadedilmiş olan tâli mekteplerde 
meslekî dersler görmesi muktazidir. 

Mekâtibi askeriye içinde şimdiye kadar ip
tidai smıflar hiç görülmemiş ve askerî rüşdiyo 
mektepleri de hayli zamandan beri lâğvedilerek 
kaldırılmışken bunların hem de leylî olarak 
ihdasına encümenimiz de taraftar olmadığın
dan bütçenin tanziminde iptidai birinci sınıfın 
bu seneden itibaren lağvı ve tedricen iki, üc 
sene sonra mekâtibi askeriyeden iptidai tedri
sat kaldırılarak umumi mekteplere hasrı ve 
iptidai talim ve terbiyeyi umumi mekteplerde 
görmüş olan talebeden askerî idadilerine tale-
be alınması ve binaenaleyh; Rüşdii askerî tale
besine maaş tahsisine lüzum bulunmadığı ekse
riyetle karargir olmuştur. 

Berveçhi mâruz maaşı asliler tesbit edildik
ten sonra zamaimi fevkalâdenin lâyihai kanu-
niyedeki teklif veçhile ayrı ayrı tâyin ve tesbi-
tine lüzum kalmayıp alelûmum maaşm dört 
misli olması tensip ve ikinci madde olarak lâyi
haya dercedilmiştir. Evvelce 6 Teşrinievvel 1336 
tarihiyle neşredilmiş olan kanunda tıbbiyei as
keriyenin ancak birinci, ikinci ve üçüncü sı
nıfları talebesine dört yüz elli kuruş zamaimi 
fevkalâde .verileceği zikredilmektedir. Mezkûr 

kanunun neşri zamanında İstanbul işgal altın
da bulunduğu cihetle Mektebi Tıbbiye ve bah
riye talebesi hiç nazarı dikkate alınmamış, an
cak İstanbul'dan kaçarak Mücadelei Millîyeye 
iştirak eylemek üzere gelmiş olan bâzı talebe 
nazarı dikkate alınarak yapılmış ve binaen
aleyh Mektebi Tıbbiyei Askeriye talebesinden 
o zaman burada bulunan birinci, ikinci ve 
üçüncü sınıf talebelerine zamaimi fevkalâde 
verileceği kanunda zikredilmiştir. Halbuki İs
tanbul'un 4 Teşrinisani 1338 tarihinde İdarei 
Millîyeye iltihakı üzerine umum Mektebi Tıb
biye talebesine zamaimi fevkalâde verilmesi ik
tiza eylemiş ise de kanunda sarahat bulun
madığından dördüncü ve beşinci s^nıf talebesi
ne bir şey verilememiştir. Halbuki aşağı sı
nıflara verilerek yüksek sınıflara verilmemesi 
adalete münafi olduktan mâada Mektebi Tıb
biye talebesinin dördüncü ve besinci sınıflar
da bulunanları Avrupa'dan kitap celbine ve 
kliniklere devam suretiyle fazla masarif ihtiya
rına ve bâzı alâtı tıbbiye iştirasına mecbur bu
lunduklarından bunlara zamaimi fevkalâde ver
mek lüzumu aşikârdır. Takdim ettiğimiz lâyi
hai kanuniyenin birinci maddesine merbut cet
vel mucibince badema dördüncü ve besinci sı
nıf talebesine de zamaimi fevkalâde verilecekse 
de kendilerinden dûn sınıflardaki talebeye 
4 Teşrinisani 1339 dan beri verile gelen za-
maimden bunların mahrum bırakılması tec
viz edilemiyeceğinden ve işbu zamaimin talisi
ne intizaren talebenin bâzı masarif ihtiyar ey
lediği ledettahkik anlaşıldığ'ndan tarihi mez
kûrdan işbu kanunun neşrine kadar güzeran 
olan müddete ait zamaimi fevkalâdenin diğer 
sınıflar talebesine verildiği miktarda, yani Hü
kümetin teklifi olan 600 kuruş yerine 450 kuruş 
olarak verilmesi ve aynı vaziyette bulunan ve 
adedi on bire baliğ olan Baytar Mektebi son 
iki sınıf talebesine dahi aynı suretle güzeran 
olan müddete aidolmak üzere mezkûr miktarda 
zammı maaş itası ekseriyetle takarrür ederek 
üçüncü madde bu maksadı teminen tertibedil-
miştir. 

Şimdiye kadar muhtelif mekteplerin muh
telif sınıflarına dört kuruş otuz paradan bed'ile 
yüz doksan kuruşa kadar mütefavit maa~> ita
sını icabettiren nizamat ve kavanini sairenin 
işbu kanuna tearuz eden maddelerinin mevkii 
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meriyetten ref'i muktazi olmakla dördüncü 
madde tedvin olunmuştur. 

Tadilâtı mâruza dairesinde lâyihai kanuni-
yenin kabulünü Heyeti Umumiyeye arz eyle
riz. 

Reis Mazbata Muharriri 
Kütahya Gazianteb 

Ferid Ali Cenani 

Kâtip Âza 
Konya 
Fuad 

Âza 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 

Âza 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Âza 
Denizli 

Mazhar Müfid 

Sivas 
Rasim 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhalik 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — Mekâtibi askeriye talebesiyle 
hizmeti maksure erbabından Harbiye sınıflarına 
alınacak ihtiyat zabit namzetlerine merbut cet
velde muharrer maaşat verilir. 

Madde 2. — Alelûmum talebei askeriye ile 
ihtiyat zabit namzetlerine maaşı aslilerinden 
mâada dört misli tahsisatı fevkalâde verilir. 

Madde 3. — Tıbbiyei Askeriyenin dördüncü 
beşinci ve Askerî Baytar üçüncü ve dördüncü 
sınıfları talebesine Teşrinisani 1338 tarihinden 
işbu kanunun neşrine kadar şahrî dörtyüz elli 
kuruş zamaimi fevkalâde verilir. 

Madde 4. — Askerî mektepler talebesine ma
aş ve tahsisatı fevkalâde itasına dair evvelce 
mevcudolup işbu kanunla tearuz eden bilûmum 
ahkâm mülgadır. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Millîye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Askerî idadiler 
Bütün sınıflar talebesine alesseviye 

Mektebi Harbiye 
Birinci sınıf talebesine 
l'kiı:3İ sınıf talebesine 
Hizmeti maksureye tabi ihtiyat 
namzetlerine 

Askerî Tıbbiye 
Birinci sınıf talebesine 
İkinci sınıf talebesine 
Üçüncü sınıf talebesine 
Dördüncü sınıf talebesine 
Beşinci sınıf talebesine 

Askerî Baytar 
Birinci sınıf talebesine 
İkinci sınıf talebesine 
Üçüncü sınıf talebesine 
Dördüncü sınıf talebesine 

Şehrî 
kuraş 

30 

90 
120 

zabit 
90 

40 
50 
60 
90 

120 

40 
50 
60 
90 

Bahriye mektepleri 
Güverte Mektebi 

İhzari sınıf talebesine 
İdadi birinci sınıf talebesine 
İdadi ikinci sınıf talebesine 
İdadi üçüncü sınıf talebesine 
Kıdemsiz deniz talebesine 
Kıdemli deniz talebesine 

Makina Mektebi 
İhzari sınıf talebesine 
l iadi birinci sınıf talebesine 
l^°di ikinci sınıf talebesine 
İdadi üçüncü sınıf talebesine 
İdadi dördüncü sınıf talebesine 
Kıdemsiz deniz talebesine 
Kıdemili deniz talebesine 

Kâtip Mektebi 
Birinci sınıf talebesine 
İkinci sınıf talebesine 

30 
30 
30 ' 
50 

90 
120 

30 
30 
30 
50 
50 

90 
120 

90 
120 

Gedikli Çırak Mektebi 
(Makina ve güverte muzıka kısımları) 

B:rinei sınıf talebesine 15 
tknici sınıf talebesine 20 
Üçüncü sınıf talebesine 25 
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Şehrî I 
kuruş 

Gedikli Çırak Mektebi mezunları 
(Mektepten neşet eyledikten sonra 

hizmette bulundukları müddet için) 
Çırak nefer 40 
Çırak onbaşı 60 
Çırak çavuş 90 
Çırak (başçavuş 120 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? (Yok sesleri) O 
halde maddelere geçilmesini reyi âlilerine vaz 'edi
yorum. Kalbul edenler lûltfen el kaldırsın. Kabul 
olunmuştur efendim. 

Madde 1. — Mekâtibi askeriye talebesi ile 
hizmeti maksure erbabından harbiye sınıflarına 
alınacak ihtiyat zabit namzetlerine merbut cet
velde muharrer maaşait verilir. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Merbut cetvel okunsun 
sesleri) Efendim, esasen cetvel matbudur. 

FİKRET B. (Ertuğrul) — Matbu, ama cetvel 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Söz Feridun Fikri Beyindir. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 

bendeniz basit bir şey arz edeceğim. İhtiyat 
zabit namzetlerine, muvazzaf zabit namzetleri
ne olduğu gibi aynı maaşı vermek muvafıktır. 
Bizim memleketimizde tahsili âli görenler sair 
memleketlerde, Fransa'da, İngiltere'de olduğu 
gibi zengin adamlar değillerdir. Bunu nazarı 
itibara alarak Heyeti Celilenizden istirham 
ederim. Aynı zamanda bir teşvik mahiyetinde I 
olur. İhtiyat zabit namzetlerine silâh altında 
bulundukları müddetçe muvazzaf zâbitana ve
rilen maaşın aynı verilsin. Esasen yüz kuruş 
kadar bir fark vardır. (Hayır sesleri) Ne ka
dardır; encümen söylesin. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim, 
buradaki merbut cetvelde Mektebi Harbiye de 
Mektebi Tıbbiye talebeleri arasında bariz bir 
fark vardır. Halbuki; ikisi de idadiyi bitirmiş, 
âli mektepte tahsil görmüş aynı talebedir. Tıb
biye birinci sınıf talebesine kırk, ikinciye elli, 
üçüncü sınıfa altmış kuruş veriyorlar. Hal
buki Harbiye birinci sınıfa doksan, ikinci sı
nıfa yüzyirmi kuruş veriyorlar. Bu, bariz bir I 
adaletsizliktir. Bunların her halde müsavat I 
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üzere verilmesi lâzınıgelir. Tıbbiye talebesi 
niçin kırk alsın da Harbiye talebesi doksan al
sın ? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, Dr. 
Fikret Bey arkadaşımız Mektebi Harbiye tale
besinin birinci ve ikinci sınıf talebesiyle Mek
tebi Tıbbiye talebesinin birinci ve ikinci sınıf
ları talebesine verilen tahsisatın müsavi olma
masına itiraz ettiler. Bendeniz bu noktayı bi
raz izah edeceğim. Mektebi Harbiye iki sene
dir, Mektebi Tıbbiye beş senedir. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — İyi ya orada 
da ilim tahsil olunuyor. 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Mektebi Harbi
ye iki sene olmak itibariyle ikinci sınıfa yüz
yirmi kabul etmişlerdir. İkinci sınıftan zabit 
olurlar. Mektebi Tıbbiye beş sene olduğu için 
birinciye kırk, ikinciye elli, üçüncüye altmış, 
dördüucüye doksan, beşinciye yüzyirmidir. 
Yani Mektebi Hatfbiyenin birinci senesinin 
maaşa muadil olmak üzere Mektebi Tıbbiye
de dördüncü seneye veriliyor ve keza Mek
tebi Harbiye ikinci senesinin maaşı da Mekte
bi Tıbbiyenin son beşinci sınıf talebesine veri
liyor. Onun için burada katiyen adaletsizlik 
yoktur, doğru yapılmıştır. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim, 
merbut cetvelde Harbiye ve Tıbbiyeye verilen 
tahsisat arasında hakikaten bariz bir fark var
dır. Malûmuâliniz olduğu üzere Tıbbiye Mek
tebi birinci, ikinci, üçüncü sınıf talebeleri 
şimdiye kadar doksan kuruş maaş almaktay
dılar. Şimdiye kadar aldıkları maaşlardan ke
serek tasarruf icrasına mecburiyet nedir? 
Şimdi, tasavvur buyurunuz, bugün Tıbbiyei 
Askeriyeye girmek istiyen bir efendi Mektebi 
Sultaniyi ikmale mecburdur. (Oniki senelik 
sultaniyi sesleri) Ve bu efendi de doktorluğa 
namzetliğini vaz'etmiştir. Şimdi, bu efendiler 
her halde muhakkak surette Tıbbiyei Askeri
yeye girmekle mesleke olan merbutiyetlerini, 
aşklarını göstermiş oluyorlar. Bir taraftan da 
Hükümetin resmî bir müessesesinde leylî bir 
surette okumak külfetini ihtiyar ediyorlar. 
Şimdi bunlara kırk kuruş maaş verecek olur
sak efendiler, bu para ile bu efendiler kitap 
mı alacaklar, levazımı dersiye mi alacaklar, 
alât ve edevat mı alacaklar? Hepiniz bilirsiniz 
ki, tıbbiye talebesine aidolan muayyen alât ve 
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edevat vardır. Bunları mektep idaresi vere
mez. Bu çocuklar kendilerine verilen maaştan 
artırıp bu levazımı alırlar. Şimdi Mektebi Har
biye tale'besine doksan kuruş verirken Mek
tebi Tıblbiye talebesinin şimdiye kadar aldığı 
bu parayı neden çok görüyoruz? Aynı zamanda 
bu çocuklar şimdiye kadar bu maaşı zaten al
mışlardır. Bunun için arkadaşlar, böyle mekâ-
tibi askeriye arasında bir tefavüt göstererek 
birisine doksan, birisine altmış kuruş vermek 
suretiyle bir haksızlık yapmıyalım. Onun için 
rica ederim; bundan evvel bu çocuklara ne 
muamele yapılıyorduysa yine aynı muamele ya
pılarak hepsi bir surette maaş alsınlar, bu
nun için cetvelin bu suretle tashihini rica ede
rim. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Muvazenei Ma
liye Encümeni maksadını izah etsin, dinliyelim. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim, 
Mektebi Harbiyenin birinci sınıf talebesiyle 
Tıbbiyenin birinci sınıf talebesinin ilmen ve 
derecei taıhsil itibariyle hiçjbir farkı yoktur. 
Âtideki hizmet itibariyle de orduda hizmet ede
cekler ve haiz oldukları rütbeler arasında da 
maaş farkı yoktur. Biz burada niçin bu farkı 
ihdas ediyoruz ? Birine beş senede ancak, bir sa
nat öğretilelbildiği için mi böyle para veriyo
ruz? Bu efendiler daha ziyade mağdurdur. 
Çünkü diğer Harbiyeye giren iki sene sonra 
zâ'bit çıkıp zabit maaşı alacak iken bu üçüncü, 
dördüncü, beşinci sınıfta az maaş alacaktır. 
Bu suretle mağdur olması doğru değildir. Ben
deniz bunun tadilini teklif ediyorum. Tıbbiye
nin birinci, ikinci, üçüncü sınıf talebelerine 
doksanar kuruş verilmesini teklif ediyorum. 
Son iki sınıf hastanelere devam ettikleri için 
bunların masrafları fazladır. Bunlara da yüz
yirmişer kuruş verilmesini teklif ediyorum. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Muvazenei Ma
liye Encümeni Mazbata Muharriri izahat versin. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Bendenizden 
evvel söz söyliyen arkadaşlarımın noktai na
zarlarını teyidetmekten başka söyliyeeek bir 
şey olmamakla beraber sınıfların iki veya beş 
olması da bir fark değildir. Mektebi Harbiyeye 
giren bir efendi de idadiyi ikmal edip girmek 
mecburiyetindedir. Onun tahsili de tahsili ali
dir. Tıbbiyeye giren de idadiyi ikmal ederek 
girmek mecburiyetindedir. O da tahsili âlidir. 

Binaenaleyh müsavidir. Senesinin beş olması; 
iki olması meczuubahsol'amaz. Binaenaleyh 
Fikret Beyin noktai nazarlarına bendeniz işti
rak ediyorum. İlk üç sınıfa doksan versinler 
diğer sınıflarına yüzyirmişer versinler, haki
katen bu âdilâne olur. Bunu çok rica ederim. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Ertuğrul Mebusu Dr. Fikret Beyin bir takriri 
var, okuyacağız. 

Riyaseti Celileye ' 
Tıbbiyei Askeriyenin birinci, ikinci, üçüncü 

sınıf talebelerine doksanar, dördüncü ve be
şinci sınıf talebelerine yüzyirmişer kuruş maaşı 
asli verilmek suretiyle cetvelin tashihini tek
lif ederiz. 

18 Teşrinievvel 1339 
Ertuğrul İstanbul 

Dr. Fikret Dr. Refik 
(Kabul sesleri) 

REİS — Efendim, bu takriri reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kâ'bul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, Zonguldak Mefousu Halil Beyin 
de aynı mealde bir takriri var, aynı mealde 
olduğu için reye koymuyorum. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim, bende
nizin takririmde Harbiye ve Bahriye talebesi 
de mezkûrdur. Binaenaleyh reye vaz'ını rica 
ederim. 

REİS — O halde efendim, bu takriri de oku
yoruz. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye merbut cetvelin, Harbiye, 

Tıbbiye, ve Bahriye mektepleri müntehi sınıf 
talebesine yüzyirmişer ve diğer sınıf talebesine 
alesseviye doksanar kuruş maaş tahsisi suretiyle 
tashihan kabulünü teklif ederim. 

18 . 10 . 1339 
Zonguldak 

Halil 

REFİK B. (Konya) — Müsaade buyurun 
söz söyliyeceğim; yanlıştır. 

REİS — Efendim takrir sahibinden başkası 
söz söyliyemez. Efendim bu takriri, nazarı mü
talâaya alınmak üzere reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Nazarı mütalâa^ a alanlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul olundu efendim. 
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Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim 
bundan evvel kabul buyurduğunuz takrirle Tıb
biye talebesine fazla maaş tahsis ediliyor. Hal
buki aynı evsaf ve şeraiti haiz olan ve hiçbir 
mebus arkadaşlarca nazarı itibara almmıyan bay
tarlar da aynıdır. (Kabul sesleri) Baytarlar 
hakkında da aynı şeyi yapmalıdır. (Muvafık ses
leri, gürültüler) 

MUHTAR B. (Trabzon) — Reis Bey bu ida
di talebesi için söz isterim. 

REİS — Efendim bir takrir daha var. Rica 
ederim sükût edelim. 

Riyaseti Celileye 
Mekâtibi idadiyei askeriye talebesine ellişer 

kuruş maaş itasını teklif ederim. 
Konya 

Naim Hazım 

REİS — Efendim bu takriri reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Nazarı itibara alanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı itibara alınmamıştır. (İşitilmedi 
sesleri) (Gürültüler) Efendim gürültü edecek 
olursanız hiçbir vakit işitemezsiniz. Tekrar tek
rar istirham ediyorum ki, dinleyiniz. Üç defa 
okudum. Sükût etmiyorsunuz. Konya Mebusu 
Naim Hazım Efendinin takriri kabul olunmadı.. 
Bir de Dersim Mebusu Feridun Fikrî Beyin tak
riri var. 

REİS — Celseyi açıyorum. Efendim geçen 
celsede verilen takrirler hakkında Muvazenei Ma
liye Encümeni tetkikatını icra etmiş, şimdi Maz
bata Muharriri Bey tashihatı arz edecek. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Denizli) — Efendim encümenimize havale bu-
yurulan takrirler üzerine Askerî Tıbbiye birinci 

Riyaseti Celileye 
Zammiyatın Bahriye talebesine de teşmilini 

teklif ederim. 
Dersim 

Feridun Fikri 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bunlar 
da Harbiye Mektebi talebesinden farklı değildir. 
Esasen bu maaş doksan kuruştan aşağı olmama
lıdır. İdadii askerînin elli kuruş, diğerlerinin de 
doksan kuruştan aşağı olmamalıdır, tarzında bir 
kaide kabul edelim. 

REİS — Feridun Fikrî Beyin takririni reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Bahriye talebesine de teş
milini talebediyor. Nazarı itibara alanlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Malûmu ihsanınız takrirleri nazarı itibara 
alınmak üzere reyi âlinize vaz'ediyorum. Esasen 
burada Muvazenei Maliye Encümeninden kimse 
yoktur. Maliye Vekili de yoktur. Binaenaleyh 
şekli tesbit edilmek üzere maddeyi takrirle bir
likte encümene gönderiyoruz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — İşte ben
deniz varım. Fakat gürültüden bir şey işitilmi
yor ki, söz söyliyeyim. 

REİS — Edendim müsaadenizle on dakika 
teneffüs vereceğim. 

Hitamı celse; saat : 3,10 

smıfiyle, ikinc;, üçüncü sınıflarına doksanar, 
dördüncü ve beşinci sınıfa da yüzyirmişer ve 
Askerî Baytar birinci, ik'nci, üçüncü sınıfına 
doksanar, dördüncü sınıfına da yüz yirmişer ku-
ru3 verilmesi encümen imizce kabul edilmiştir. 
(Bahriye ne oldu sesleri) 

Ejiendim Bahriyeye gelince; bugünkü şekle 
göre - bugün kabul olunan zamaime göre - yapıl
mıştır. Tekrar zamaime lüzum yoktur. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i müsakerat; saat : 3,25 

REİS — Birinci Roisvekili Sa^ri Beyofendi 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Rajıb Boy (Zonguldak) 
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Dr. FİKRET B. (Brtuğrul) — Bahriyenin 
doksandan aşağısı yoktur. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninden gelen tadil veçhile maddeyi okuyoruz : 

Mskâiibi askeriye talebesi maaşatma ve ihtiyat 
zabit namzetlerim verileck tahsisata dair Kanun 

Madde 1. — Mekâtibi askeriye talebesiyle hiz
meti maksure erbabından Harbiye sınıflarına 
alınacak ihtiyat zabit namzetlerine merbut cet
velde muharrer maaşat verilir. 

Merbut cetvel 

Ask3rî idadiler 
(Bütün sınıflar talebesine alesseviye) 

Mektebi Harbiye 

Bahriye Mektebi 
Güverte Mektebi 

İhzari sınıf talöbeıine 
l i r d i birinci sınıf talebesine 
İdadi ikinci sınıf talebesine 
İdadi üçüncü sınıf talebesine 
Kıdemsiz deniz talebesine 
Kıdemli deniz talebesine 

Makina Mektebi 
İhzari sınıf talebesine 
İdrıii birinci sınıf talebesine 
İdadi ikinci sınıf talebesine 
İdadi üçüncü sınıf talebesine 
İdadi dördüncü sınıf talebesine 

Şehrî 
kuruş 

30 

Bir'nci sınıf talebesine 
İkinci sınıf talebesine 

Askerî Tıbbiye 
Birinci sınıf talebesine 
İkinci sınıf talebesine 
Üçüncü sınıf talebesine 
Dördüncü sınıf talebesine 
Beşinci sınıf talabesine 

Askerî Baytar 
Birinci sınıf talebesine 
ikinci sınıf talebesine 
Üçüncü sınıf talebesine 
Dördüncü sınıf talebesine 

90 
120 

93 
90 
90 

120 
120 

90 
90 
90 

120 

30 
30 
30 
50 
90 

12Q 

30 
30 
30 
50 
,50 

Kıdemsiz deniz talebesine 
Kıdemli deniz talebesine 

Kâtip Mektebi 
Birinci sınıf talebesine 
İkinci sınıf talebesine 

Şehrî 
kuruş 

90 
120 

90 
320 

Gedikli Çırak Mektebi 
(Makina, güverte ve muzıka kısımları) 

B'riıi'2İ sınıf talebesine 15 
İkinci sınıf talebesine 20 
Üçüncü sınıf talebesine 25 

Gedikli Çırak Mektebi mezunları 
(Mektepten naşet ettikten sonra 

!hizmcıtte bulundukları müddet için) 
Oır~ıv nefer 40 
O ırak onbaşı 60 
Oıra-k çavuş 90 
Çırak başçavuş 120 

REİS — Efend'm bu tadili avnen kabul eden-
1n.r lütfen eklerini kaldırsın. K>;bul edilmiştir. 
ofeniim. İkinci maddeyi okuyoruz. 

Madde 2. — Alelûmum talebei askerive ile 
ihtiyat zabit namzetlerine maaşı aslilerinden 
maada dört misli tahsisatı fevkalâde verilir. 

REİS — Efendim söz istiyen olmadığı için 
ikinci maddeyi reyinize vaz'ediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Efendim üçüncü maddeyi okuyoruz. 
Madde 3. — Tıbbiyei askeriyenin dördüncü, 

beşinci, askerî baytar üçüncü ve dördüncü sı
nıfları talebesine Teşrinisani 1338 tarihinden 
işbu kanunun neşrine kadar şahrî dört yüz elli 
kuruş zamaimf fevkalâde verilir. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? 

HAKKI TARİK B. (Giresun) — Efendim 
bu madde yalnız zamaimi fevkalâde verileceğin
den bahistir. Halbuki benim aldığım hususi ma
lûmat şunu gösteriyor ki, bunların maaşı aslileri 
verilmiyormuş. Gerçi bunların zamlarını vermeyi 
kabul ettikten sonra maaşı asliler'n'n de veril
mesi için hiç olmazsa zapta geçmek üzere tediye 
edileceği beyan buyurulsun ve bu suretle maksat 
hâsıl olsun. 
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MAZBATA MUHARRİKİ MAZHAR MÜ- | 
FİD B. (Denizli) — Efendim bu maddeden I 
maksat, 4 Teşrinisani 1331 tarihli Kanunla Tıb-
biyei Askeriye talebesine verilen zamaimde dör
düncü ve beşinci sınıflar zikredilmemiştir. Bun
ların hakkı olduğuna Encümen de kaanidir. 
Onun için bu tahsisatı munzammayı o kanun I 
mucibince eski maaşlarını almak üzere kabul et- 1 
tik. Maaşata gelince, encümen esnayı tetkikinde 
bunu sormuştur. Meselâ : Bu baytar sınıfları I 
maaş asliyi aldı mı? dedik memuru mahsus, ga
liba aldı, galiba almadı dedi. Ciheti askeriyeden 
de sorduk. Avans suretiyle para vermişler - Bay
ram münasebetiyle tabiî ve mecburidir - hulâsa 
bunlar maaşı asliyi aldı mı, almadı mı? Tama
men, mukarini hakikat bir surette encümen bu 
hususta bir malûmat edinememiştir. Eğer He
yeti Aliyeniz arzu ederse buna dair buraya bir 
şey ilâve edebilirsiniz. Fakat tahsisatı munzam
ına zikredildikten sonra zannederim ki, maaşı as
liyi de alabileceklerdir. Çünkü katî bir malûma
tımız yoktur. Sorduk, sorduk; kimi verdik dedi, 
kimi vermedik dedi. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Müsaade bu
yurursanız Reis Beyefendi, bu zapta geçti. Maaşı 
aslilerinin verilmesi esasını zaten Meclisi Âli ka- j 
bul etmiştir. Verilmedi ise verilecektir. Müdafaai 
Milliye Vekili de buradadır. Ittıla hâsıl etmiştir. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim dördün
cü maddeyi okuyoruz : ' 

Madde 4. — Askerî mektepler talebesine ma
aş ve tahsisatı fevkalâde itasına dair evvelce 
mevcudolup işbu kanunla tearuz teşkil eden bi
lûmum ahkâm mülgadır. 

REİS — Efendim dördüncü maddeyi reyi 
âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Efendim beşinci maddeyi kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. Altıncı maddeyi okuyoruz : 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

REİS — Efendim altıncı maddeyi kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Altıncı madde ka- I 
bul edilmiştir efendim. | 
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ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim bu ka
nunun serlevhasında «Mekâtibi Askeriye tale
besi maaşatma ve ihtiyat zabit namzetlerine ve
rilecek tahsisata dair lâyihai kanuniye» deniyor. 
Halbuki bu kanun Mekâtibi askeriye talebesi ile 
ihtiyat zabit namzetlerine verilecek maaş ve tah
sisatı fevkalâde hakkındadır. Ona göre serlev
hası tashih edilsin. 

REİS — Efendim Ali Rıza Beyin arzusu 
veçhile kanunun serlevhasının tadilini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Efendim Heyeti Muhteremenize bir şey arz 
edeceğim. Tabiî bu kanun tahsisata mütedair 
olduğu için tâyini esami ile reye konacaktır. Fa
kat Heyeti Muhteremeniz dağılmasın. Âra tas
nif edilirken bir kanun daha çıkaralım. 

FERİD B. (Çorum) — Başka kanunu mü
zakere edelim. 

REİS — Efendim bir taraftan da müzakere
ye devam edelim. Mademki bugün ihtiyarı zah
met buyurdunuz, erkence geldiniz; hiç olmazsa 
semeresi mebzulca olsun. 

5. — Zafer ve sulh şerefine erbabı şekavetle 
fiilişeni mahkûmları müstesna olmak üzere 8ü-
lüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal eden mahkû-
mînin bakıyei müddeti cezaiy elerinin affına ve 
müebbeden küreğe ve kalebentliğe ve nefye mdh-
kûm bulunanların cezalarının on beş seneye tah
viline dair kanun lâyihası (1/329) ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

Adliye Encümeni mazbatası 
Mücehedatı Milliyenin temin ettiği şanlı 

zaferin neticesi mesudesi olan şerefli sul
hun idrakiyle milletin neşeyabı fahrisürur 
olduğu sırada hapsanclcrde bulunan bir kı
sım efradı millete imalei nazarı şefkat edil
mesi Hükümeti Milliyenin şiarı iktizasından 
olmasına ve mücazatı mahkûmelerinin üçte 
ikisini ikmal etmek suretiyle hapis ve tev
kifin acılarını tatmış olanların bir daha o 
darı müeazata avdet etmemek üzere nefis-
leriyle ahdıpeyman edecek derecede tehzibi 
ahlâk ve ıslahı hal etmiş olduklarının ka 
bul edilmesi lâzımgeleceğine binaen emsali 
mesmukası veçhile milletin ânafi mesudesinde 
sulh ve zafer şerefine hükümleri iktisabı ka
tiyet eden mahkûmînden sülüsanı müddeti 
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cezaiyelerini ikmal edenlerin bakıyei müd- I 
deti cezaiyelerinin affı efkârı umumiyeye 
hüsnü tesiri de bâis olacağı ve ancak mem
leketin şekavet yüzünden şimdiye kadar duçar 
olduğu zarar ve ziyanların daima ehemmiyetle 
pîşi nazarı istisnada tutulacak bir mahiyette 
ve bilhassa bâzı havali halkının garibol-
duğu kadar elim ve sezayı nefrîn bir haleti 
ruhiye şevkiyle şekavete karşı gösterdiği me-• I 
yil ve istidat külliyen gayrieaizi ihmal bir I 
halde olmasından naşi erbabı şekavctin emri I 
tedib ve mücazatmda vukubulacak en cüzi I 
bir tesamüh veya eseri şefkatin memleket 
için halen ve âtiyen gayrikabili telâfi zarar
lar tevlidedeceği pîşi iptisara alınarak ve I 
aynı zamanda şekavetin derecei şenaatinin I 
enzarı âmmede bir kat daha tezahür ve ta- I 
hukukuna medar olmak ve emsali de tah-
zir edilmiş bulunmak üzere şekavet erba-
biyle mahiyeti şeniası dolayısiyle hiçbir za
man caizi affolamıyan hetki ırz ve fiilişeni I 
mütecasirlerinin sülüsani müddeti cezaiyele
rini ikmal etmiş olsalar bile affın dairei şü
mulünden hariç tutulmaları ve fakat şeka
vet kelimesinin muhtelif tefsirlere uğrama- ı 
sına mahal kalmamak ve tariki âmde veya I 
her hangi bir mahalde muamelei cebir ve I 
şiddet icrasiyle sirkat fiilini ika eden ve cü- I 
rümleri Kanunu Cezanın 62 nci maddesiyle 
zeyline tevfikan mahkûm edilen erbabı şeka- I 
vet kaydının vaz'ı ve hadisatı zaile ileaatiyle 
memleketin istiklâl ve istihlâsı gayei mu-
kaddesesinin temin ve istihsali cmniyesiyle 
bilhassa mehakimi istiklâliyece tertibi raüca-
zat emrinde iltizamı şiddet edlimiş olması 
mülâhazasına mebni sülüsani müddeti cezaiye- I 
1 erini ikmal edenlerin bakıyei müddeti cezai-
yeleri affedlidiği sırada sureti kafiyede mü-
ebbeden küreğe ve kalebentlikle nefye mah
kûm bulunanların dahi nazarı refet ve atı- I 
fetten dûr tutulmamaları muvafıkı adil ve 
nasafet olacağından bu kabil mahkûmînin ce
zalarının dahi on beş seneye tahvili muvafık 
olacağı mütalâa kılınmakla bu bapta üç mad
delik lâyihai . kanuniye tanzim kılınmıştır. 

Zafer ve sulh şerefine Kanunu Cezanın alt
mış ikinci maddesiyle zeyline tevfikan mahkûm 
edilen erbabı şekavetle fiiiişeni maddesinden | 
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mahkûm bulunanlar müstesna olmak üzere 
sülüsani müddeti cezaiyelerini ikmal eden 
mahkûmînin bakıyei müddeti cezaiyelerinin 
affına ve müebbet kürek ve kalebentliğe ve 
neyfe tahviline ait tanzim kılman lâyihai 
kanuniye Heyeti Celileden encümenimize ha
vale kılınmakla Adliye Vekili Seyid Beyefen
di hazır olduğu halde müzakeresine şüru' 
edildi. 

Memleketin büyük bir muzafferiyet ihraz 
ederek yeni bir hayatı inkişaaf dâhil olduğu 
şu hengâmede birtakım ceraim irtikâbederek 
cezasını görmekte bulunmuş bir kısım ev
lâdı vatanın çektikleri cezayı kâfi görerek 
bunların tehzibi ahlâka vatana nafi iktisat 
unsurları olmasını temin maksadiyle lâyihai 
kanuniyeyi esas itibariyle bilkabul maddelerin 
müzakeresine geçilerek Eskişehir Mebusu Ab
dullah Azmi Efendinin Kanunu Cezanın üçün
cü rüşvet fasliyle dördüncü sirkati emvali 
emîriye ve irtikâbatı saire faslı mucibince 
mahkûm olanların da aftan istisnası hakkın
daki teklifi pek mütaaddit eerai'min bu daire
ye' ithalini mucip ve maksadı affı fevt ede
ceği cihetle kabul edilmemiş ve Konya Me
busu Mustafa Feyzi Efendinin her hangi bir 
mahkemeden muayyen bir cezaya mahkûm 
olup da hüküm henüz kesbi katiyet etme
miş olanlardan işbu cezanın sülüsanmı ik
mal etmiş bulunanlar da tahliye olunur su
retindeki teklif, tatbikatta dâi olacağı müş
külât noktai nazarından ekseriyetle redde
dilmiş ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Be
yin nısıf müdedti cezaiyelerini ikmal edenle
rin affa tabi tutulması hakkındaki teklifi 
dairei affı pek fazla surette tevsi edeceği 
cihetle deddolunarak birinci ve ikinci mad
deler aynen kabul edilmiş ve üçüncü madde 
olarak altmış yaşını ikmal etmiş olan mah
kûmînin birinci maddedeki istisnaslar mute
ber olmak üzere bakıyei müddeti cezaiyele
rinin sülüsani müddeti cezaiyelerini ikmal et
miş olsun olmasın afları encümenimizce bit-
tezekkür hapsanelerin elyevm pek ziyade mü
zedenim bulunmasına ve şevhuhet erbabının 
Zaferi Millî şerefine tahliyeleri muvafık gö
rülmesine mebni ekseriyetle kabul edilmiş ve 
üçüncü ve dördüncü maddeler dördüncü ve 
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beşinci madde olarak aynen kabul edilmekle 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sinob Mezun 
Yusuf Kemal 

Kâtip Âza 
Dersim Kastamonu 

«Teklifimde musırrım» «Muhalifim» 
Feridun Fikri Mahir 

Âza Âza 
İzmir Bayezid 

Mustafa Necati Şefik 
Âza Âza 

Sülüıanı müddeti cozaiyelerini ikmal eden mah-
kûmînin affına ve müebbeden küreğe ve kale
bentliğe ve nefye mahkûm bulunanların cezala
rının onbeş sene kürek ve kalebentlik ve nefye 

tahviline dair kanun lâyihası 

(Hükümetin teklifi) 
Madde 1. — Kanunu Cezanın 62 nci madde

si ile zeyline tevfikan mahkûm edilen erbabı 
şekavetle fiilişeni maddesinden mahkûm bulu
nanlar müstesna olmak üzere hükümleri kes-
bi katiyet etmiş olan mahkûmînden müddeti ce-
zaiyelerinln suludanım ikmal etmiş bulunan
ların bakiyei müddeti cezaiyeleri affedilmiştir. 

Madde 2. — Sureti katiyede müebbet kürek 
ve kalebentlik ve nefye mahkûm bulunanların 
cezaları onbeş sene kürek ve kalebentlik ve 
nefye tahvil edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Ali Fethi Mustafa Fevzi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Seyid 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi (Bulunmamışlardır) 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekili 
(Bulunamamışlardır) Fevzi 

Adliye Encümeninin tadili 

Madde 1. — Aynen. 
Madde 2. — Aynen. 
Madde 3. — Altmış yaşını ikmal etmiş olan 

mahkûmînin birinci maddedeki istisnalar mu
teber olmak üzere bakiyei müddeti cezaiyole-
rinin sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal et
miş olsun, olmasın affolunmuş tur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

AVNt B. (Bozok) — Efendim, bu kanunda 
mevzuubahsolan teklif şanlı bir surette akdet
tiğimiz sulhun şerefiyle mütenasip değildir. Ben
deniz daha şümullü bir Af Kanununu Meclisin 
kabul etmesi taraftarıyım. Bundan daha şü
mullü bir Af Kanunu Adliye Encümenince 
derdesti müzakeredir. Bu kanunun onunla tev-
hiden Meclise verilmesi taraftarıyım. Birbiri
ne benzemiyen iki kanunun bir hafta zarfında 
Meclisten çikması doğru değildir. Adliye En-
cümenindeki Af Kanuniyle tevhiden Meclise 
verilmek üzere bunun da Adliye Encümenine 
verilmesi reyinde bulunuyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendi-
ler, Bozok Mebusu Muhteremi Hamdi Beyefen
di arkadaşımızın encümende bir teklifi kanu
nileri vardır. Ve bu teklif derdesti müzake
redir. Bu, affı umumiye aittir. Bizim burada 
mevzuubahsimiz olan keyfiyet affı hususidir, 
yani bakiyei müddeti cezaiyenin affı meselesi
dir. O affı umumi meselesini etraflıca tetkik 
edeaeğiz. Halbuki burada istihdaf edilen mak
sat doğrudan doğruya affı hususiye mütedair
dir. Bakiyei müddeti cezaiyenin afçıdır. Bu 
alelıtlak bir muvaffakiyet kazanıldığı hengâ
melerde yapılan bir kanundur. Binaenaleyh He
yeti Celileniz memleketin temin etmiş olduğu 
muvaffakiyeti tezahür ettirmek ve hapishane 
köşelerinde inlemekte olan kimselerin dertle
rine çaresaz olmak için bunu bir kere kabul 
ederiz. Bu bir kere çıkar. Ondan sonra memle
kette halkın umumiyet itibariyle muhtaeoldu-
ğu affı umumî başka bir meseledir. Bendeniz 
ve arkadaşlarım o affı umumîye bütün mevcu
diyetimizle taraftarız. Hakikaten memleketin 
böyle büyük bir muvaffakiyet kazandığı hen-
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gamda etraflı bir affı umumîye ihtiyaç vardır 
Fakat bu affı umumînin mahiyeti uzun uzur 
müzakere edilecek bir keyfiyettir. Rica ederim. 
Heyeti Celileniz ihraz ve iktisabedilen -muvaf
fakiyeti âliyenin şerefine hapishane köşelerinde 
inliyen ve ancak cezalarının iki kısmını ikmal 
etmiş kimselerin mütebaki kısmını af buyur
sunlar! Bunlar affı hususîye tâbidir. Bundan 
sonra da diğer meseleyi derpiş etmek üzere 
bu mürüvveti şimdi izhar buyurun! 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Madem
ki encümeniniz afl'ı umumîye taraftardır ve on
dan sonra bu affı umumînin bir cüz'üdür. Cü
ziyle Meclisin ayrıca, külliyle de ayrıca uğ
raşmasında ne mâna vardır? Tevhidedin, hep
sini birden çıkaralım. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Malıımu-
âliniz encümen ruznamesinde bulunan o mese
leyle şimdi meşgul oluyor. Halbuki bunu encü
men o zaman tetkik ve intacetmiştir. Ve Heye
ti Vekileden geleli de hayli bir zaman olmuş
tur. Biz affı umumî meselesini öyle bir günde 
bir celsede çıkaramayız. Bu başhba^ma bir şey
dir. Fakat diğeri alelacele müzakere edileeel: 
bir mesele değildir. Biz onu, tahlil edeceğiz 
ondan sonra Heyeti Celileye arz edeceğiz. Bu 
birçok hukukî esasata mütaalliktir. Affı umu
mî başka mahiyette bir şeydir, bakıyei müd
deti cezaiyenin affı başka bir mahiyettedir 
Eğer siz, böyle yapacak olursanız, onu gani e: -
ce intacedemeyiz. Bu gayet ehemmiyetli bir me
seledir. 

REİS — Deminki kanun hakkında rey ver-
miyen zevat lütfen reylerini istimal buyursun
lar! 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim bu kanunun Meclise sebebi sevkı ne
dir? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efen
dim! Bu kanunun sebebi sevkı ikidir. Birincisi; 
muzafferiyet üzerine, hapishane köşelerinde, 
cezalarının üçte ikisini ikmal etmiş olan kimse
ler hakkında - usulden olduğu üzere - bir af-
tır ki, bu gayet basit bir ameliyedir. Diğer affı 
umumî ameliyesi bu mahiyette değildir. Meselâ 
İstiklâl maihakiminden sâdır olan mukarrerat 
vardır. Sonra malûmuâliniz affı umumî baıka 
bir mahiyettedir. Tekerrürde esas olmaz ve cür-
nxü izale eder. Binaenaleyh o uzurmzadıya te-
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'.ebbuata, tetkikata müstenit bir şeydir. Zatı-
.linizin de malûmu olduğu üzere bu affı hususî 
aeselesi gayet basit bir mahiyettedir ki, uzun-
ızadıya münakaşasına mahal, yoktur ve yine 
nalûmuâlinizdir ki birçok zamanlarda, meselâ 
^skiden Kandil günlerinde ve sairede yapılan 
ıflar bunlardır. Diğerini tetkik edeceğiz. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Sim
li derdesti tetkik ve müzakere olan affı hususî
nin sebebi ve saiki nedir efendim? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Mü-
;aade buyurunuz. Meseleyi karıştırmıyalım. Be
yefendi Hazretleri! Bu iki saik arasında fark 
/ardır. Birisi, gayet basit bir ameliyedir, cezası-
un üçte ikisini ikmal etmiş olan adamları ha-
)ishane köşelerinden çıkarmaktır, öbürü ile 
leğil.. Gayet şümullü ve etraflı olarak tetkik 
^dilecek bir meseledir ki onu encümen, gün-
'erce tetkik etmek mecburiyetindedir. Bunu 
:efrik edip etmemek Heyeti Celilenize aitt ir; 
>unu ister kabul edersiniz, ister kabul etmezsi

niz. 

ALİ SÜRURÎ EF. (Karahisarı Şarki) — O 
la aftır, bu da af tır. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Beye
fendi Hazretleri! Bizim vazifemiz, noktai na-
arımızı Heyeti Celileye arz etmektir. İster ka
rni edersiniz, ister kabul etmezsiniz. O, Heyeti 
Jelilenin bileceği bir şeydir. Bize ait değildir. 

REİS — Efendim deminki kanunun istihsa-
i arası hitam bulmuştur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim elimizdeki 
nüstacel ruznamenin bir yedinci numarası var-
lır. Bu bir.. Bir de sekizinci madde vardır. Bu 
la mütaaddit eşhasın affı hakkında Hükümet
le kabul edilen lâyihadır. Bir de 9 ncu numara 
/ardır. Firarî ve bakaya. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Onu 
dün gönderdik. 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade buyu-
•un! Biz de dün encümene bir kanun gönder
dik. Meclisi Âliniz, hesabatı sabıkayı tasfiye 
edecektir. Memleketin vaziyetini ıslah edecek
tir. Halbuki dün encümene giden kanun, bu Hü
kümete hizmet zımninde cürüm yapanları af 
hakkındaydı. O dururken bugün âdi cürüm ve 
cinayet ashabım burada affediyoruz. Bunu ik
mal edip neşredeceğiz. Öbürünün hangi güne 
kalacağı malûm değildir. Bendenizce btmlarm 
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Heyeti Umuniiyesini birden toplamalı ve mem
leketin bu husustaki bütün işlerini tesviye et
melidir. (Bravo sesleri). Hepsinin saikı zafer 
ve bu memlekette yeni bir devir açılmasından 
ibarettir. 

REİS — Efendim müsaade buyurursanız 
Heyeti Unıumiyenizin nazarı dikkatini celbe
deyim ki, bu alelade öteden beri yapılan bir 
meseledir. Affı umumîyi icabettiren mesele de 
başkacadır. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendi
ler şimdi malûmuâliniz elde beş nevi af vardır., 
Bunlardan birincisi, basit, gayet basit ve bütün 
devletlerde.. (Gürültüler). Söz söyliyeceğim. 
Mahiyeti gayetle basit olan, sülüsanı müddeti 
cezaiyelerini ikmal edenlerin öteden beri Dev
lette cari olan usule tevfikan afları meselesidir. 
Ondan sonra, maluliyete binaen bâzı mücrim
lerin bakıyci müddeti cezaiyelerinin affı hak
kında, affı hususî mahiyetinde olan aflardır. 
O da gelmiştir. Şimdi Heyeti Celileniz bu afları 
sıra ile halletmek üzere bunları birer birer tet
kik etmek vaziyeti karşısmdadır. Meselâ, Kare
si Mebusu Vehbi Bey biraderimiz buyuruyor
lar ki, Kuvayı Milliye mensuplarının affına mü
tedair olan mesele biran evvel çıkmalıdır. Efen
dim! Dört saattir Adliye ve Müdafaai Milliye 
encümenleri müştereken Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri ve Maliye Vekili Beyefen
di hazır oldukları halde bu meseleyi uzunuza-
dıya tekik ve tamik etmektedir. Onun taıbia-
tiyle ve bütün ruhumuzla daha evvel çıkar
mak istiyoruz. Heyeti Celilenizin huzuruna gel
miş bir şey neden tehir edilmeli? İş çıksın. 
Sonra Dâhiliye Vekili Fethi Beyefendi bura
dadır. Sorunuz! Bu sülüsanı müddeti cezaiye
lerini ikmal edenlerin affı meselesi hapishane
lerin vaziyeti itibariyle ne derecede ehemmi-
yetdedir? Keza Adliye Vekili Beyefendi de 
aynı noktai nazardan bunun ehemmiyetini tes
lim buyurur. Binaenaleyh mesele hayat meselesi 
değil midir? Sonra firar ve bakayanın affına 
dair lâyihai. kanuniye de , gelmiştir. Affı umu
mîye mütedair .diğer mesaile gelince, bunlar 
büsbütün başka mahiyettedir. Onu etraflıca 
başka bir tarzda halledeceğiz. Mesele budur. 
Binaenaleyh bendenizin Heyeti Celilenizden is
tirhamım evvel beevvel bu işler elimLe gel
mişken ve mesele gayet basit olduğudan bu 
çıksın. Ondan sonra selâmeti fikirle Affı Umu

mî Kanununu kamilen istediğimiz şekle ifrağ 
için bütün esasatmı muhakeme ve mülâhaza 
ederiz. Bendeniz bunun tehirinde' katiyen bir 
fayda gormayü'rum; meseleyi işkâiden başka bir 
mahiyeti taza.mmun etmez. Fetihi Beyefendiyle 
Seyid Beyi kürsüye davet ederim. Bu meseleye 
benim kadar ehemmiyet verdiklerini söylesinler 
ve bilhassa hapishane vaziyeti itibariyle bu 
için müstaceliyetini söylemelerini rica ederim. 
(Gürültüler). 

REİS — Efendiler rica ederim sukûtü mu
hafaza buyurunuz? Buyurun Rasih Efendi!. 

RASİH Ef. (Antalya) — Efendim Feri
dun Fikrî Bey biraderimiz gerçi bu mesele 
başka bir şeydir diyor ama, Adliye Encüme
ni esbabı mucibe mazbatasında «Sulhun neti
cesi olarak affı umumî mahiyetindedir« diye 
yazılıdır. Onun için arkadaşımız daha soğuk 
kanlılıkla ve serin kanlılıkla encümenin noktai 
•nazarını müdafaa etse daha iyi olur. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Gençtir efendim. 
RASİH Ef. (Devamla) — Onun için ma

demki sulhun akdi şerefine burada bir af me
selesi mevzuubahsoluyor... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bakıyei 
, müddeti cezaiyelerinin affı demek affı husu
sîdir. 

REİS — Rica ederim, Feridun Fikrî ,Bey! 
Hatibin sözünü kesmeyiniz! 

RASİH Ef. (Devamla) — Onun için lâyi
hai kanuniye müzakere edilmeye başlanırken 
günlerden beri bu kürsüden söz söylemiş olan 
arkadaşların izhar buyurdukları veçhile mem
leket dâhilinde şu dört beş senelik vukuat 
için bir tasfiye zarureti hâsıl oluyor. Onun için bu
nu bendeniz Heyeti Celilenize arz ediyorum 
ki : Yalnız affedemiyeceğimiz birtakım cürüm
ler vardır ki - bilhassa şekavet cürmü - bun
ları istisna ettikten sonra diğer bilûmum 
ceraim maznun ve mahkûmlarını bu lâyihai ka-
nuniyeyle affetmek şıkkını kabul edelim. 
Onun için birinci maddeyi iki kelimeyle ta
dil edip bu kanunu çıkarmış oluruz. Müzake
resine başlamışken işi hallederiz, çıkar. Ben
deniz 'bu kanaatteyim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair Zonguldak Mebusu Halil Beyin bir tak
riri var, kanunun heyeti umumiyesi hakkın-
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da müzakere kâfidir. Kanunun maddelerine 
geçilmesini teklif ederim, diyor. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim kifaye
tin aleyhinde söyliyeceğim. Meselenin tetkik 
edilecek mühim cihetleri vardır. Meselâ : 
Bu affı hususîdir. Sülüsanı müddeti eezaiyele-
rini ikmal edenler affolunur, affı hususîye 
mazhar oluyor, fakat cürüm zail olmuyor. 
Diğer taraftan iki gün evvel, beş gün ev
vel irtikabı cürmetmiş erbabı cünha veya ci
nayet üzerinden affı umumiyle cürüm dahi 
ref'olunacak, yani cürüm zail olacak. Hal
buki uzun müddet hapiste kalmış ve müddeti 
cezaiyelerini ikmale takarrubetmiş kimseler, 
affı hususîye mazhar olacaklar ve üzerlerinde 
yine cürüm yükünü taşıyacaklardır. Halbuki 
daha dün hapishaneye girenlerin, affı umu
miyle üzerlerinden cürüm dahi zail olacaktır. 
Binaenaleyh bu suretle müsavat ve adaletsiz
lik tahakkuk edecektir. Onun için iki kanu
nun birden müzakeresini teklif ederim. Müza
kere gayrikâfidir. îkisi birden halledilmelidir. 

REÎS — Efendim müzakeremin kifayeti 
nakkmda bir takrir vardır. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 
Efendim. Şimdi efendim kanunun heyeti umu-
miyesi hakkında iki takrir vardır. Bu üç tak
ririn de meali bu kanunun diğer Affı Umomi 
Kanuniyle tevhidini mutazammındır. Binaen
aleyh reyi âlinize vaz'ediyourum. Bu kanunun 
Encümende bulunan kanunla tevhidedilmek 
üzere encümene havalesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Efendim! Kanunu, encümenine tevdi ediyo
ruz. 

Efendim! Mekâtdıbi askeriye talebesiyle ihti
yat zabit namzetlerine verilecek maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeye dair Kanunun reye vaz'ı 
neticesini arz edeceğim. Reye iştirak eden ze
vatın adedi (159) dur. (2) ret ve (2) müsten
kif vardır. (155) reyle kanun kabul edil
miştir. 

6. — Amasya hapishanesinde mahpus Mü-
lâzimievvel Manisalı Lûtfi Efendi bini Rüş-
dü'nün affına (3/14), Yozgad'm Timürlü ma
hallesinden Uzun Hacı Alioğlu Edhem'in affına 
(3/20), (Gazianteb hapishanesinde mahpus Sa-
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rılar karyesinden Behzadoğlu Ziya'nm affına 
dair (3/22), Mevaddı muhtelif eden muhtelif 
cezalara sureti katiyede mahkûm Çorum'-
dan Kel Hasamoğlu Eşref ve Tosya'dan Akda-
naoğlu namı diğeri Karaman oğullarından 
Emin oğlu Ali ve Araç'tan Mustafaoğlu Şükrü 
ve Sungurlu'dan Ağa mahdumu Esad, îskilib'-
den Hüseyinoğlu Memiş'in maluliyetlerine bina
en bakıyei müddeti cezaiyelerinin affına (3/30), 
Firar maddesinden on sene küreğe mahkûm 
Kaş kasabasından Arab Saidoğlu Osman'ın 
maluliyetine binaen affına (3/32), Sirkat mad
desinden üç sene küreğe mahkûm Karadağlı 
Süleyman bini Mustafa'nın maluliyetine : bi
naen bakıyei müddeti eezaiyesinin affına 
(3/27), Firar maddesinden sureti katiyede on 
beş seneye mahkûm Bul d anlı Alioğlu Meh-
med'in bakıyei müddeti cezaiyelerinin affına 
(3/28), Katil maddesinden on beş sene kü
reğe mahkûm Mehmedoğlu Osman'ın maluli
yetine binaen bakıyei müddeti eezaiyesinin 
affına (3/29), Dört sene müddetle küreğe mah
kûm Urfalı Topal Meryem binti Serkis'in 
maluliyetine binaen affına (3/112), katil mad
desinden on sene küreğe mahkûm Giresun'un 
Keşab nahiyesine tabi Emeksan kariyesinden 
Süleymanoğlu Abdullah'ın bakıyei müddeti ee
zaiyesinin affına (3/124), Ahzü sirkat ve »ka
til maddelerinden on sene iki mah küreğe 
mahkûm Kayseri'nin Fehimler kariyesinden 
Ahmedoğlu Ahmed'in bakıyei müddeti eezaiye
sinin affına (3/125), katil maddesinden yedibu-
çuk sene küreğe mahkûm Adanalı Yusufoğlu 
Süleyman'ın bakıyei müddeti eezaiyesinin affı
na (3/126), Rüşvet ahzi maddesinden onbeş sene 
küreğe mahkûm Antalya'da Deve Katarı Bay
tarı İsmail Hakkı, sahtekârlıktan mahkûm An
talya Şube Yazıcısı Azmi, katil maddesinden 
mahkûm Abonoz karyeli Alioğlu İsmail, sirkat 
maddesinden mahkûm Sarıkeçili Aşiretinden 
Mehmedoğlu İbrahim ve katil maddesinden mah
kûm Elmalı kazasından Alioğlu Hasan'ııı bakı
yei müddeti cezaiyelerinin affı hakkında (3/127), 
katil maddesinden onbeş sene küreğe mahkûm 
Daday kazasının İnciği karyesinden Hacı İsmail 
Ağa zade Ahmed'in bakıyei müddeti eezaiyesi
nin affına (1/136), Cerh ve katil maddesinden 
onbeş sene küreğe mahkûm Tokad'm Dereköy 
karyesinden Mehmedoğlu Osman'ın maluliyetine 
binaen bakıyei müddeti eezaiyesinin affına 
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(3/137), katil maddesinden on iki seneye mah
kûm Yanyalı Şerife 'nin maluliyetine binaen ba-
kıyei müddeti cezaiyesinin affına dair (3/141), 
tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkereleri ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

EEİS — Efendim! Ruznamemizin altıncı 
maddesine geçiyoruz : 

Heyeti Umumiyeye 
Esamisi merbut cetvelde muharrer mahkumî-

nin affı hususiye tabi tutulmaları hakkındaki 
teklifatı vakıa tetkik edilerek mâlûlîni merku-
menin müptelâ oldukları illetlere nazaran deva
mı mahpusiyetleri kendi hayatları için bir teh
like teşkil ettikten başka kısmı mühimminin has
talıkları da mahpusîni saire için, emrazı sâriye-
den olmak itibariyle, bir tehlike teşkil eylemekte 
bulunmasına ve gerçi bu kabîl mahkûmîni ma
lulenin affmdansa hastaneye nakilleriyle tedavi
leri ve hem de bu suretle müddeti mahkûmeleri-
ain ikmal ettirilmesi muvafık ve belki de muktazi 
olacağı mütalâası vâridolabilirse de bu mülâha

zanın icabı dairesinde temini maksada maddeten 
kâfi ve bunlara mahsus müessesatı sıhhiye gay-
rimevcudolmasma mebni tıbben mütehakkik olan 
mahzur ve tehlike sebebiyle merkumînin bakıyei 
müddeti cezaiyelerinin aflarma ve Baytar İsmail 
Hakkı Efendiyle Kayserili Hamid ve Yanyalı 
Şerife haklarında işbu esbab ve mütalâatı mes-
rude gayrivâridolduğu gibi bu üçünün afları 
münasip görülmediği ve Hamidln evrakı usu
lüne de muvafık bulunmadığından keyfiyetin 
Heyeti Umumiyeye arzı tasvip kılındı. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Yusuf Kemal 
Kâtip 

Feridun Fikri 

Âza 
Çorum 
Münir 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

Süreyya 
Âza 

İzmir 
Mustafa Necati 

Âza 
Konya 

Mustafa Feyzi , 
Âza 

Mersin 
Besim 
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REİS — Efendim! Adliye Encümeninin maz
batasını reyi âlilerine arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir 
efendim. 

7. — İçel Mebusu Mehmed Emin Efendiyle 
rüfekasımn hizmeti fiiliye ashabından maada 
bakaya ve asker firarilerinin aflarına dair ka-
'nun teklifi (1/133) ve Müdafaai Milliye ve Ad
liye encümenleri müşterek mazbatası 

REİS — Efendim. Ruznamenin dokuzuncu 
maddesine geçiyoruz. 

Teklifi kanunînin esbabı mucibesi 
Riyaseti öelileye 

Muazzez Vatanımızın istilhlâsı üzerine terhis 
olunan kahraman .askerlerimiz namusu millîmi
zin muhafazası uğrunda ifa etmiş oldukları hi
damatı mukaddeseyi şimdi de vatanımıızm üm
ran ve terakkisi ve hâkimiyeti iktisadiyemizin te
mini yolunda ikmal etmektedirler. Bunlardan 
bir kısmı vaktinde kendilerine tebligatı lâzimede 
bulunulmadığından ve şııabatı askeriyeden mü-
saadei mahsusada bulunulduğundan ve daha bir
takım esbab ve mevaniin haylûletmden günün
de vazifesine şitalbedememiş veyahut Kuvayı Mil-
liyeye iltihak etmiş, müzaheret bölüklerinde tekâ
lifi milliye ve levazım hidamaıtmda istihdam 
olunmuşken bu hizmetleri kuyudu resmiyeyle 
tesbit edilmediğinden bakaya tanınmışlar ve bir 
kısmı ise Balkan Harbinde ve Haribi Umumide 
ve Mücahedei Milliyede pekçok güzide hizmetler
de bulunduğu ve esaret zahmetlerine katlandığı 
halde sevkü cehalet ve iğfal ile veyahut seneler
le devam eden ağır ve yorucu hidamatm iras et
tiği fütur saikasiyle ve daha birtakım şahsi ve 
ailevî esbab ve avamil dolayısiyle firarda bu
lunmuşlar, adedleri mühim yekûna baliğ olan bu 
efradın evvelce hizmet etmiş oldukları mmtaka-
lara sevkı ve oralarda müddetlerinin kıymetli 
zamanlarının ziyamı, küllî masraflar ihtiyarını, 
ziraaıt ve iktisadiyatımızda rahneler açılmasını 
mueibölduğu gibi firarilerin elyevm hali firar
da bulunması da asayişimizde tesir yapmaktan 
hâili kalmamaktadır. Âtinin en güzide askerleri 
olacak olan hizmeti fiiliye erbabının vakit ve za
manında talim ve terbiye görmesi zarurî iken fi
rari ve bakayanın mıntakalarına sevkı yüzünden 

'hazarı kadro dolmakta ve hizmeti fiiliye ashabı
nın talim ve terbiyesi teahhura uğramaktadır. 

Esbabı mesrudeye binaen bilûmum bakaya ile 
müddeti firarı üç aydan dûn olan şayanı rahim 
ve şefkat efradın affı ve üç aydan ziyade firar
da bulunanların hidamatı sabıkasına mükâfaten 
mahallinde istihdamı vej^ahut cezayı nakdî ile 
tecziyesi, muannit firarilerin ise divanı harbler-
ce tecziye ve terbiyesi maksadı temin edeceğin
den işbu kanunu teklif ve kabulünü Heyeti Ce-
lileden istirham eyleriz. 

4 . 9 . 1339 
İçel Mebusu Karahisarı Şarki 

Mehmed Emin İsmail 
İçel Maraş 

Tevfik Abdülkadir 
Konya Gazianteb 

Naim Hâzim Ali Cenani 
Gümıüşane İsparta 

Zeki İbrahim 
Gümüşane 

Veysel Rıza 

Teklifi Kanunî 

Madde 1. — Hizmeti fiiliye ashabından ma
ada bilûmum bakaya ile Harbi Umumiden evvel 
voya Harbi Umumi esnasında vazifei askeriyesi
ni ifa eden ve Mücahedei Milliyeye iştirak eyli-
yen asker firarilerinin müddeti firarı üç aydan 
dûn olanlar bakıyei müddetlerine ait hizmetten 
muaftır. 

Madde 2. — Firar müddeti üç aydan ziyade 
olanlar mmtakatarı dahilindeki hidamatı umu-
miyede istihdam olunur ve firar müddetleri nis-
betinde elli liradan 200 liraya kadar cezayı nak
dî alınır. 

Madde 3. — Vazifei askeriyesini katiyen ifa 
etmeyip de firarda taannüt gösterenler divanı 
harblerce tecziye edilir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Firarî ve bakayanın muafiyeti hakkında İçel 
Mebusu Mehmed Emin Bey ve rüfekasımn 
4 . 9 . 1339 tarihli teklifi kanunîsi encümeni-
mizce mütalâa ve tetkik olunarak mevzuatı iti-
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bariyle şayanı müzakere görülmekle Heyeti 
Umumiyeye takdimine karar verildi. 

11 . 9 . 1339 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad Antalya 
Emin Ahmed Saki 

Kâtip 
Denizli 

Neeib Ali 

Müdafaai Milliye Encümeninin esbabı mucibe 
mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Firarı ve bakayanın muafiyeti hakkında İçel 

Mebusu Mehmed Emin Bey ve rüfekası tarafın
dan verilen ve 4 . 9 . 1339 tarihinde encüme
nimize tevdi buyurulan teklifi kanunî evvelemir
de Müdafaai Milliye Encümenince ve bilâhara 
Adliye Encümeniyle müştereken tetkik olundu. 
Ordunun zaptıraptı noktai nazarından bilcüm
le firarî ve bakaya haklarında takibatı kanuni-
yede bulunulması elzem bir keyfiyet ise de bu
nun hem asayişi memlekete suitesir icra edeceği 
ve hem de uzun süren harb senelerinde esasen 
bilûmum efradı milletin vazaifi askeriye ve vata-
niyelerini maazziyedetin ifa etmiş bulundukları 
nazarı temmüle alınarak bu kabîl efradın hiz
met ve cezalarından sarfınazar olunması esas iti
bariyle kabul olunmuştur. Mamafih bir seferber
lik vukuunda hazarî ordu boşluklarını doldura
cak olan ihtiyatlardan (1310 - 1315) tevellütlü 
esnan erbabının talim ve terbiyeden mahrum bu
lunmaları caiz görüldüğü cihetle bu kabîl firarî 
ve bakaya ve ademiicabet ve tecavüzü müddet er
babından altı mah bilfiil hizmeti askeriyelerini 
ifa etmiyenlerin olkadar müddetle talim ve ter
biye edilmeleri münasip görülmüştür. 

Şu kadar ki, 1310 - 1315 tevellütlü efrattan 
olup askerî evamire tâbi olmak şartiyle vazifei 
askeriyelerini gerek silâhlı olarak kıtaat ve de-
vairde veyahut müessesatı umumiyei Devlette 
istihdam olunarak ifa etmiş olanların bu kanun 
ahkâmı mucibince altı aylık bilfiil vazifei aske
riyeden muafiyetleri kabul olunmuştur. Hükü
metçe görülen lüzum üzerine hizmeti askeriyeleri 
tehir edilmiş bulunanların da büsbütün terbiyei 
askeriyeden azade kalmaları ordunun menafii 
âtiyesiyle gayrikabili telif görülerek bunların da 
(3 ilâ 4) ay talim ve terbiyeye mecbur tutulma
ları ile ijîtifa olunmuştur. Bilâdavet vazaifi va-

taniyeye şitabeden ve bilâhara teşkilâtı munta-
zamaya dâhil ve mezkûr kıtalarda ifayı vazife 
eyledikleri sabit olan gönüllü efradın (1319 te-
vellütlülerine kadar) kıtaat ve teşkilâtı munta-
zamada geçirmiş oldukları müddetlerin hizmeti 
askeriyelerine mahsubedilmesi muvafıkı adalet 
görülmüştür. Bu bapta Adliye Encümeniyle 2 ve 
4 ve 7 Teşrinievvel 1339 tarihlerinde biliçtima 
müştereken tanzim kılman lâyihai kanuniye 
müstacelen müzakere edilmek üzere Heyeti Umu
miyeye takdim kılınır. 

Teklifi Kanuni 

Madde 1. — Hizmeti fiiliye erbabından maa
da bilûmum bakaya ile Harbi Umumiden evvel 
veya Harbi Umumi esnasında vazifei askeriye
sini ifa eden ve Mücahedei Milliyeye iştirak ey-
liyen asker firarilerinin müddeti firarı üç aydan 
dûn olanlar bakıyei müddetlerine ait hizmetten 
muaftır. 

Madde 2. — Firar müddeti üç aydan ziyade 
olanlar mmtakaları dahilindeki hidematı umu-
miyede istihdam olunur veya firar müddetleri 
nisbetinde elli liradan yüz liraya kadar cezayı 
nakdî alınır. 

Madde 3. — Vazifei askeriyesini katiyen ifa 
etmeyip de firarda taannüt gösterenler divanı 
harblerce tecziye edilir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

Müdafaai Milliye Encümeninin teklif ettiği me-
vaddı kanuniye 1297 ilâ 1317 (dâhil) tevellütlü 
firar, bakaya, tecavüzü müddet, ademiicabet ve 
nüfusu mektûme erbabı haklarında yapılacak 

muameleyi natık Kanundur. 

Madde 1. — 1297 - 1315 (dâhil) tevellütlü 
mükellefinden ve silâhendazandan ademiicabet, 
bakaya, tecavüzü müddet ve nüfusu mektûme er-
babiyle işbu efalden dolayı fer'an zimethal bu
lunan ve ceraimi mezkûreye merbut ve müte-
ferri' olarak faili aslî addedilen bilûmum eşha
sın işbu hareketlerinden dolayı haklarında ta
kibattan veya işbu hareketlerinden mütevellit 
her nevi mücazat ile kanunen ifasına mecbur bu
lundukları hizmeti askeriyelerinden ve her ne 
sebebe mebni olursa olsun hizmeti fiiliyeleri te-
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hir edilmiş bulunanların mevaddı âtiyede mu-
harer şeraite muallâk olmak üzere hizmeti aske
riyelerinin icrasında ve Müecceliyeti Askeriye 
vergilerinin istifasından bir defaya mahsus bu
lunmak üzere, sarfınazar olunarak efradı mezkû-
renin müstahak oldukları sınıflara kayıt ve na
killerinin ifasiyle iktifa ve halen müstahdem bu
lunanları terhis olunur. 

1316 - 1317 tevellütlülerin hizmeti fiiliyeleri 
tamamen ifa ettirilmek şartiyle berveçhi balâ ce
za ve vergilerinden sarfınazar edilecektir. 

Ereğli havzai fahmiyesindeki madenlerde bil
fiil çalışacak amele hakkındaki 28 Nisan 1335 ta
rihli Kararname mülga olup ancak hizmeti fiili-
yelerini ocakta geçirmiş bulunanlar üçüncü mad
dede muharrer ahkâma tabidirler. 

Madde 2. — Nüfusu mektûmeden olup da iş
bu kanunun tarihi meriyetinden itibaren altı 
mah zarfında bulundukları mahallî nüfus idare
leriyle sefaret ve şehbenderhanelerine bilmüra-
caa kayıt ve tescil edileceklerin kaydı müseccel-
lerine göre ve birinci maddedeki sarahat veçhile 
haklarında muamele olunacaktır. 

Madde 3. — 1310 - 1315 (dâhil) tevellütlü 
efrattan olup da berveçhi âti fıkralarda tâyin 
kılman müddetlere maksur olmak üzere hiz
meti askeriyelerini her ne şekilde olursa ol
sun ifa etmemiş olanların münasip görülecek 
zamanlarda ve mmtakaları dahilindeki kıtaat 
ve müessesatta ol kadar müddetle bilfiil istih
damlarına Müdafaa Milliye Vekâleti salâhiyet-
tardır. 

A) Ademiicabet ve bakaya ve firar ve te
cavüzü müddet ve nüfusu mektûme erbabı altı 
mah, 

B) Her ne sebebe mebni olursa olsun alel
ıtlak hizmeti fiiliyeleri Devletçe tehir kılınmış 
olanlardan lâakal rüştiye (altı senelik maarifi 
iptidaiye) tahsilini ikmal etmiş olanlar veya 
bu derecede tahsil görmemiş olanlar üç ay, ber
veçhi bâlâ tahsil görmemiş olanlar, dört ay, 

C) Hizmeti maksure erbabından olup ka
nunu mahsusundaki hizmeti ifa etmek istemi-
yenler bu maddenin (B) fıkrasında muharrer 
ahkâma tabidirler. 

Madde 4. — 1319 tevellütlülere kadar (dâ
hil) esnan erbabından olup da Kuvayi Milliye-
ye dâhil olmuş ve muahharan ordu nizamı har
bine ithal edilen teşkilâtı muntazamai milli-
yede bulunarak İstiklâli Millî Harbine fiilen 
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iştirak etmiş bulunan efrat hini terhislerinde 
mensub oldukları kıtalar kumandanlıklarından 
alelusul hizmet vesikası istihsal etmişlerse bun
ların yedlerindeki kıta vesikalarına ve kayıtla
rına göre ifa eyledikleri müddeti hizmetleri, 
hizmeti fiiliye! askeriyelerine mahsubedilir. 

Madde 5. — 1297 - 1317 (dâhil) tevellütlü 
her mükellef işbu kanunun tarihi meriyetin
den itibaren altı mah zarfında esas sicilinde 
(yerli) mukayyet bulunduğu mahallin ahzi as
ker şubesine bizzat veya bulunduğu mahal ahzi 
asker şubesi ve sefaret ve şehbenderhanesi vası-
tasiyle müracaat ederek cüzdan makamına ka
im olmak üzere mukayyet bulunduğu sınıf ve 
sıra numarasını müş'ir fotoğraflı veya eşkâlli 
birer vesika istihsaline mecburdurlar. Vesika 
istihsal etmedikçe bunların yalnız memaliki 
ecnebiyeye seyrü seferlerine veya her hangi res
mî hizmete kabullerine müsaade edilmiyecek
tir. 

Madde 6. — îşbu kanunun tarihi meriyetin
den itibaren altı mah zarfında dehalet ve sicile 
kaydedilmiyen nüfusu mektûme erbabiyle 1316 
ve 1317 (dâhil) tevellütlü firarî, baka, teca
vüzü müddet, ademiicabet erbabı haklarında 
inkizayı müddetten itibaren mürur edecek ey
yam için ahkâmı kanuniye tamamen tatbik 
olunur. 

Madde 7. — îşbu kanunda münderiç mehil
ler her mahalde neşir ve ilân edildiğini muta-
zammm o mahallin meclisi idaresince ve aiâ-
kadarane tebliğ edildiğine dair şehbenderhane-
lerce tutulacak bir zabıt varakasiyle tesbit 
olunduğu tarihten başlar. Zabıt varakalarının 
birer sureti Müdafaai Milliye Vekâletine irsal 
kılınır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye, Dahiliye, Hariciye ve Mali
ye Vekilleri memurdur. 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Müdafaai Milliye 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib Eskişehir 

Ali Mehmed Arif 
Kâtip Âza 

Zonguldak Kastamonu 
Yusuf Ziya Halid 
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Âza 
İstanbul 

Ahmed Hamdi 
Âza 
Urfa 

Husrev 

Âza 
Niğde 
Galib 

Adliye Encümeni 

Âza 
İzmir 

Mustafa Necati 
Âza 

Kastamonu 
Necmeddin 

Âza 
Mersin 

Besim 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikrî 
Âza 

Bayezid 
Şefik 

Âza 
— 

REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen yoktur. O halde maddelere ge
çilmesini Heyeti Muhteremenize arz edeceğim. 
Kalbul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Ka
bul edilmiştir efendim. 

1297 - 1317 (dâhil) tevellütlü firar, bakaya, 
tecavüzü müddet, ademiicabet ve nüfusu mek-
tûme erbabı haklarında yapılacak muameleyi 

nâtık Kanun 

Madde 1. — 1297 - 1315 (dâhil) tevellütlü 
mükellefinden ve şilâhendazandan ademiicabet, 
bakaya, firar, tecavüzü müddet ve nüfusu 
mektûme cnbariyle işbu efalden dolayı fer'an 
zimethal bulunan ve cemimi raezkûreye merbut 
ve müteferri' olarak faili aslî .addedilen bilûmum 
eşhasın işbu hareketlerinden dolayı haklarında 
takibattan veya işbu hareketlerinden mütevellit 
her nevi mücazat ile kanunen ifasına mecbur 
bulundukları hizmeti askeriyelerinden ve her ne 
sebebe mebni olursa olsun hizmeti fiiliyeleri te
hir edilmiş bulunanların mevaddı âtiyede mu
harrer şeraite muallâk olmak üzere hizmeti as
keriyelerinin icrasında ve Müecceliyeti Askeriye 
vergilerinin istifasından bir defaya mahsus bu
lunmak üzere, sarfınazar olunarak efradı mefku
renin müstahak oldukları sınıflara kayıt ve na
killerinin ifasiyle iktifa ve halen müstahdem bu
lunanları terhis olunur. 

1316 - 1317 tevelılütlülerin hizmeti fiiliyeleri 
tamamen ifa ettirilmek şartiyle berveçhi balâ ce
za ve vergilerinden sarfınazar edilecektir. 

Ereğli havzai fahmiyesindeki madenlerde bil
fiil çalışacak amele hakkındaki 28 Nisan 1335 
tarihli Kararname mülga olup ancak hizmeti 
fiiliye'lerini ocakta geçirmiş bulunanlar üçüncü 
maddede muharrer ahkâma tabidirler. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
diler! Bendeniz biraz bu maddelerin ihtiva etti
ği ahkâmı bu kürsüye çıktığımda istiğrabettim. 

REİS — Efendim sözünüzü yalnız birinci 
maddeye tahsis buyurunuz! 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Kısa söy
lemek zaruret ve mecburiyeti tahmil ediliyor. 
(Handeler) Gerek Harbi Umumide ve gerekse 
İstiklâl Harbinde asker celp ve cem'inde ne gibi 
bir müşkülât karşısında kaldığımızı içimizde bil-
miyen yoktur. Şu kanunlarla biz bütün efradı 
millete ilân ediyor ve diyoruz ki: Siz her hangi 
bir gün vatanî bir vazifenin ifasına davet olun
duğunuz zaman eğer icabet etmiyecek, öteye be
riye gizlenecek, kaçacak ve her ne suretle olur
sa olsun kurtulmak için bir çare bulacak olur
sanız bilâhara mazharı af f olacaksınız. (Hayır, 
hayır sesleri) Müsaade buyurunuz efendim! 

EMİN B. (Eskişehir) — Hiç münasebeti var 
mı? 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Münase
beti yoksa bize aittir. Yalnız ben diyorum ki; 
Hükümet yarın maazallah ifasına mecbur ola
cağı - İnşallah ifasına mecbur olmaz - ifasına 
mecbur olacağı bir vazifede büyük bir müşkülât 
içinde kalır. Bendeniz bu noktayı arz ediyorum. 
Bu noktada son fıkra ki: O da hem paradan ve 
hem de Müeeceliyet Vergisinden affediyoruz. 
Halbuki bu aftan istifade edecek kimseler aled-
derecat, istitaatları nisbetinde ve bir nisbeti 
âdile dairesinde meselâ on senede mukassatan 
ödemek şartiyle bu bapta bir vergi tahsisini He
yeti Aliyenizden rica ederim. Biz böyle affa, maz-
har olacak evlâtlarımızın nasıl vekili isek, gerek 
Harbi Umumide ve gerekse İstiklâl Harbinde her 
gûna vâki olmuş olan davetlere bilâkaydüşart 
icabet etmiş olanların da şu kubbeden aksedecek 
»adalarımı dinlemekle mükellefiz. Vakıa onların 
lisanı yoktur. Onun için Meclisten, Encümen
den rica ediyorum; hiç olmazsa bir nisbeti âdi
le dâhilinde ve on sene zarfında mukassatan öden
mek üzere bir vergiye raptedilmesini ve o suret
le olsun adaletin izharını, Devletin selâmet ve 
saadeti namına Heyeti Aliyenizden musırren ve 
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ekîden rica ederim; siz yine bildiğinizi yapar
sınız. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim bir kelime 
var ki, onu tekrar etmeyi istemiyordum. Hoca 
Efendinin sözü üzerine bunu izah etmek mecbu
riyetinde kaldım. Zannedersem Hoca Efendi bu 
maddeyi iyice okumamış. Hiçbir firarinin affına 
Müdafaai Milliye Encümeni taraftar değildir. 
Nazarı dikkati âlinize arz ederim ki, bugünkü fi
rari ve bakayaları iyi tetkik etmek lâzımdır. 
1297 - 1310 tevellütlüler sekiz ilâ on sene hiz
met etmiş, Balkan Harbini, Harbi Umumîyi, 
İstiklâl Harbini kamilen yapmıştır. 1315, 1316 
tevellütlüler ise Harbi Umumî ve İstiklâl Harbi
ni yaşamıştır ve hâlâ yapmaktadır. Şimdi ise 
firardır diye haklarında takibatı kanuniyede bu
lunmak istiyoruz ki zannedersem muvafıkı ada
let olmaz. 

(Hiçbir harbe iştirak -etmiyenler ne olacak 
sesleri) Efendim onlar hakkında ayrıca bir ka
yıt vardır. Bilfiil hizmeti askeriyelerini ikmal 
etmemiş olanları behemahal talim ve terbiyeye 
tâbi tutuyoruz. Hoca Efendi Hazretleri buyuru
yorlar ki, bunlardan vergi alalım. Rica ederim. 
Zaten bunlar atiyle, arabasiyle, anasiyle, baba-
siyle, vergi veriyor. Ayrıca bir daha vergiye tâbi 
tutmak bilmem ne dereceye kadar muvafık olur? 
Esasen fakir adamlardır. Bu .hareketle şekavete 
teşvik etmiş oluruz. (Bravo, Arif Bey sesleri) 

AHMED REMZİ B. (Gazianteb) — Efen
dim bu maddeyle bakaya, firari ve buna mü
masil hizmeti askeriyelerini ifa etmiyenleri hiç
bir cezaya tâbi tutmuyoruz. Bendeniz Hasan Feh
mi Efendinin fikrine iştirak ediyorum. Milleti, 
tekrar silâh altına davet ettiğimiz vakitte onla
rın kemali hahişle icabetini arzu ediyorsak, ev
velki tekliflerimize icabet etmiyenleri katiyen 
affetmiyelim. Müdafaai Milliye Encümeni Rei
si Bey buyuruyorlar ki... 

EMİN B. (Tokad) — Mazbata Muharriridir. 
Reis değil. 

AHMED REMZİ B. (Devamla) — Evet 
Mazbata Muharriri Bey diyorlar ki; bunlar içe
risinde ısenelerce askerlik yapmışlar vardır. Eğer 
askerlik yapmış ve vazifesini bitirmiş ise tabiî 
biz ona askerlik yapsın demeyiz. Yalnız yapmı-
yanları affetmiyelim. Sonra diyorlar ki, bilfiil 
hizmet etmek mecburiyeti vardır. Demek ki em-
ısali misillû hizmete tâbi kılınmıştır. Yalnız şu
nu düşünüyorum ki, altı ay müddetle bir sene j 
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hizmet arasında azîm fark vardır. Efendiler! 
Bu affettiğimiz efrat arasında hiç askerliğe git
memiş, emsali ise on sene askerlik etmiş adam
lar vardır. Sonra buyuruyorlar ki, bunlardan 
vergi alınmasın. Çünlkü bunlar anasiyle, baba-
siyle, atiyle, arabasiyle, hulâsa herşeyi ile yar
dım etmişlerdir. Halbuki af, toptan atiyle, ara
basiyle yardım etmiyenlere şâmildir. Şu seibeple 
doğrudan doğruya bunları af taraftarı değilim. 
Bunlar hizmeti askeriyelerini yapmadıklarından 
bir ceza tertibedilsiın; iki misli olmazsa yarım 
misli bir ceza tertibedilsm; onlar da cezalarını 
görsünler! Bu bapta hatırıma bir şey geliyor. 
O da ceza olmak üzere bunları hiç olmazsa mem
leketimizin şiddetle muhtacolduğu yol hidamatm-
da istihdam etmelidir. Bu vesileyle yollar yapıl
mış olur. Onlar da cezalarını görmüş ve emsali
ne numune olmuş olurlar. 

REİS — Efendim üç tane takrir vardır. 
Üçü de kifayeti müzakere hakkındadır. (Reye 
sesleri) 

Efendim müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. Bir takrir var, 
okuyacağız : 

Riyaseti Gelileye 
1316 tevellütlü efradın ekseriyeti azîmesi ter

his edilmiş olduklarından birinci maddedeki 
1315 tevellütlü kaydının 1316 tevellütlü efrada 
dâhi şâmil olmak üzere tadilini teklif ederim. 

İsparta 
Hafız İbrahim 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, encümen
den sorulacak: 1316, 1317 tevellütlülerin hizmeti 
fiiliyeleri tamamen ifa ettirilecek midir? Harbi 
Umumîde 1316 tevel'lütlülerden bir kısmı alındı. 
1317 tevellütlülerden de bâzıları kabiliyeti bede-
niyelerine binaen oelbedildi. Bunlar 2, 3, 4 se
ne - bu harbde dâhil olmak üzere - hizmet etti
ler. Binaenaleyh o kabilden olanları kanunun 
mutlakıyetine nazaran tekrar hizmete almak ica-
bediyor. 

ARİF B. (Eskişehir) — İfa etmiyenler kay
dı vardır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim zatıâli-
niz söylüyorsunuz. Yoksa kanunda böyle bir şey 
yok. Çok rica edenim; encümen bunu tashih et
sin veyahut tavzih etsin. Bu suretle bu tavzihi 



t : 38 18 . 10 . 1339 C : 3 

taşradaki şube reisleri duyar da bundan sarfı- | 
nazar eder. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendiler 1316, 1317 
tevellüdlüler silâh altındadır. 1316 tevellütlüler 
terhis edilmiş ise gayrikanunîdir. 1318 liler silâh 
altına alınmadıkça 1316 tevellütlüler terhis edi- I 
lemez. İki sene askerlikle mükelleftirler. Silâh 
altındadırlar. Terhis edilmemişlerdir. Binaena- I 
leyli bu kanun onlara teşmil edilemez. 1318 te
vellütlüler silâh altına alınırsa o vakit bunlar 
mevzuubabsolur. I 

VEHBİ B. (Karesi) — İki seneyi ikmal et
mişse yine kalacak mı? 

ARİF B. (Devamla) — Hayır. 

REİS — Efendim Paşa Hazretleri izah ede
cekler. I 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, 1316 tevellütlülerden I 
müddeti hizmetleri dolan (2) seneyi ikmal etmiş 
olanlar terhis edilmişlerdir. Fakat hizmeti fiili-
yesini ifa etmemiş; yani iki seneyi ikmal etmemiş 
olanlar tabiî bırakılmıyorlar. Dolayısiyle 1316 
tevellütlüler içerisinde kıtasından firar etmiş ve- I 
yahut davete icabet etmemiş olanları biz ceza
dan affedersek hâlâ kıtada hizmet etmekte olan- I 
lan hizmeti fiiliyelerini ikmal etmeden terhis et
mek lâzımgelir. Binaenaleyh hizmeti fiiliyelerini I 
ikmal etmek üzere kıtada bulunanlar, emsali bu
lunan firarilerin affedilmesinden tabiîdir ki, I 
mahzun olurlar. O vakit bunları da bırakmak 
lâzımgelir ki, ordunun mevzuduna icrayı tesir 
eder. Onun için 1316, 1317 tevellütlüleri her 
halde silâh altında bulunduracağız. 

REİS — Efendim Kastamonu Mebusu Hasan 
Fehmi Efendinin takriri vardır, okuyacağız: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Birinci maddenin fıkaratı ahkâmından bir I 
suretle mazharı af ve tahfif olanlara on senede 
ödenmek şartiyle ve nisbeti âdile dairesinde bir 
vergi tarhını teklif eyler ve maddei kanuniye-
nin o suretle tanzim olunmak üzere encümene 
havalesini istirham eylerim. 

Kastamonu Mebusu 
Hasan Fehmi 

REİS — Efendim bu takriri reyiâlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. I 

— 784 

HASAN FEHMİ B. (Kastamonu) — Takri
rimi izah edeceğim. 

REİS — Efendim reddolundu. 
İsparta Mebusu Hafız İbrahim Beyin takri

rini reye vaz'edeceğim. Bu bapta Paşa Hazret
leriyle Mazbata Muharriri Beyin izahatını da 
dinlediniz. 

(Hafız İbrahim Efendinin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Reddolunmuştur efendim. 

Efendim bir takrir daha vardır : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede firarî ve bakayanın ve bu

na müteferri' ahvalden mütevellit cezaların cüm
lesi af buyuruluyor. Yalnız bu yüzden mahkûm 
ve halen mevkuf olanların dahi affolunacağına 
sarahat bulunmadığından birinci maddeye firarî 
ve bakayanın ve buna müteferri' ahvalden dola
yı mahkûm olanların da affolunması için muk-
tazi izahat ilâve buyurulmasını teklif ejderim. 

18 Teşrinievvel 1339 
Eskişehir Mebusu 

Emin 

REİS — Efendim Emin Beyin takririni ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. Efendim şimdi birinci maddeyi reyiâli
nize vaz'ediyorum: Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey reye buka-
dar acele koymak doğru mudur? Acelesi ne? Son
ra şube reislerinin elinde oyuncak olacaktır. Ri
ca ederim. Gümrükten mal mı kaçırıyorsunuz? 
İzah ettirmediniz, niçin hakkımı reddettiniz? 
Ben takririmi izah edecektim. Okumadınız bile. 
Belki Meclisi Âliyi ikna ederdim. Rica ederim, 
niçin reye koymadınız? 

Madde 2. — Nüfusu mektûmeden olup da iş
bu kanunun tarihi meriyetinden itibaren altı 
mah zarfında bulundukları mahal nüfus idare
leriyle sefaret ve şehbenderhanelerine bilmüra-
caa kayıt ve tescil edileceklerin kaydı müseccel-
lerine göre ve birinci maddedeki sarahat veçhile 
haklarında muamele olunacaktır. 

REİS — Efendim! İkinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? Efendim ikinci madde hak
kında söz istiyen yok. Binaenaleyh maddeyi re-
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yi âlinize vaz'ediyorum. İkinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 3. — 1310 - 1315 (dâhil) tevellüttü 
efrattan olup da berveçhi âti fıkralarda tâyin 
kılman müddetlere maksur olmak üzere hizmeti 
askeriyelerini her ne şekilde olursa olsun ifa et
memiş olanların münasip görülecek zamanlarda 
ve mıntakaları dahilindeki kıtaat ve müessesat-
.ta olkadar müddetle bilfiil istihdamlarına Müda-
faai Milliye Vekâleti salâhiyettardır. 

A) Ademiicabet ve bakaya ve firar ve teca
vüzü müddet ve nüfusu mektûme erbabı altı 
mah, 

B) Her nesebebe mebni olursa olsun alelıt
lak hizmeti fiiliyeleri Devletçe tehir kılınmış 
olanlardan lâakal rüştiye (altı senelik maarifi 
iptidaiye) tahsilini ikmal etmiş olanlar veya bu 
derecede tahsil görmüş olanlar üç ay, berveçhi 
balâ tahsil görmemiş olanlar, dört ay, 

C) Hizmeti maksure erbabından olup ka
nunu mahsusundaki hizmetini ifa etmek istemi-
yenler bu maddenin (B) fıkrasında muharrer 
ahkâma tabidirler. 

RÂSİH Ef. (Antalya) — Efendim şu kanun
da en ziyade nazarı itibara alacağımız mevaddm 
en mühim kısmını üçüncü madde teşkil ediyor. 
Harbi Umumiden bugüne gelinceye kadar asker
lik müddetini nazarı itibara alacak olursanız bu 
müddetin bütün aksanımı 1310 ile 1315 arasın
daki efrat teşkil eder. Hattâ Mondros Mütare
kesinden sonra 1310 a kadar olan diğer sınıflar 
terhis edildiği -halde mütareke ile Mücadelei Mil-
liyenin başlangıcı arasındaki fasılada bile 1310, 
1311, 1312, 1313 tevellüttü efrat terhis edilme
miştir. Bunlar fasıla görmeksizin Harbi Umumî
den bugüne gelinceye kadar askerlik etmiş ef
rattır. 

FUAD B. (Lâzıstan) — Bunlar hakkında 
bir şey yoktur. 

RÂSİH Ef. (Devamla) — Vardır. Okuyun 
(A) fıkrasını: Ademiicabet ve bakaya, firar, 
tecavüzü müddet.. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Hiç as
kerlik etmemiş olanlara? 

RÂSİH Ef. (Devamla) — Hiç askerlik et
memiş olanlara tecavüzü müddet olamaz. Firar 
da olamaz. Bakaya da olamaz. Heyeti umumiyesi 
bakaya olur. Onun için bunların firarîliği, ba-
kayalığı veya tecavüzü müddeti aranacak olur-
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sa bu adamlara çok haksızlık olur. On sene as
kerlik etmiştir. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Askerlik 
edenler müstesna. Hiç gelmesin. 

RÂSİH Ef. (Devamla) — Efendim bunlar 
on sene askerlik etti. Arada tecavüzü müddet 
olur, tebdili hava ile gitmiş olur. 

ARİF B. (Eskişehir) — Altı ay hizmet et
memişse... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
hizmeti nizamiye meyamnda bütün hayatı müd-
detince altı ay hizmet etmemişse... 

RÂSİH Ef. (Devamla) — Nasıl? 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim 

altı ay hizmeti nizamiye mahiyetinde hizmet et
mişse bu hiç askerlik etmiyenler içindir. İkinci 
maddede sarahat vardır. 

RÂSİH Ef. (Devamla) — Yoktur. Onun için 
tasrih ettim. Sonra (B) fıkrası, her ne sebebe 
mebni olursa olsun, alelıtlak hizmeti filiyeleri 
Devletçe tecil edilmiş bulunanlar lâakal... Diyor. 
Şimdi Devletçe vazife başında tecil edilenler var
dır. Bu meyanda meselâ: Telgrafçılar vardır. Ge
ce gündüz vazife başında çalıştırdığımız insan
lardır. Onlar asker gibi çalışmışlardır. Onun için 
bu maddenin tadil edilmesini rica ederim. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim! Bu üçün
cü maddede niçin 1310 ilâ 1315 dedik. Bunu 
izah etmek istiyorum. 

Malûmuâliniz seferberlik olduğu zaman ha-
zarî ordunun boşluğunu bunlar doldurur. Ha
zarda 70, 80, 100 bin efradı olan bir ordunun 
sefere geçince mevcudu 200, 300 bin olacaktır. 
Tabiî bu boşlukları doldurmak lâzımdır. Bunu 
da en genç askerler doldurur. Bu yapılan he
sap üzerine ancak 131.0 ilâ 1315 tevellüttüler 
ordu boşluklarını dolduracağı kanaati hâsıl ol
muş, binaenaleyh onun için bu esas buraya kon
muştur. Ordunun boşluklarını dolduracak her
hangi bir ihtiyar hiç talim ve terbiye görme
miş; eline silâh almamışsa ordunun kudret ve 
kıymeti askeriyesini tenzil eder. O noktai na
zardan bunları talim ve terbiyeye mecbur tut
tuk. Eğer tahsili varsa bunlar daha kolay öğ
renebilir diye bu talimleri üç, dört aya kadar 
indirdik. Daha fazla indirmeye de imkân yok
tur. Talim ve terbiye görmemiş bir askerle ica
bında seferber bir ordunun boşluklarını dol
durmak zannederim, hiç doğru olamaz. Bura-
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da bir de hizmeti maksure vardır. Bn bapta 
Heyeti Aliyeniz tenevvür etmek ister. Bu hiz
meti maksure erbabı bir sene talime mecbur
dur. Bir sene talim, ve terbiye görmedikçe ihti
yat zabiti olamazlar. Eğer kendisi talim ve ter
biyeye razı olmazsa o vakit diğerleri gibi üç 
ayla iktifa cdehilir. Sonra (Devletçe tecil edil
miş) cümlelinde telgrafçılar şu ve bu dâhildir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Milis zabitleri da
hil olabilir mi? 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim! Milis za
bitleri dâhil olamaz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş, (Karesi) •— Efendim bu madde üçyüz on 
ilâ üçyüz onbeş tevellütlü olup hiç hizmet et
memiş yani silâh altına gelmemiş olanların altı 
ay kadar talim görmesine aittir. Bunların içe
risinde üç ay hizmet etmişler varsa gelir üç ay 
daha hizmet eder. Müddeti hizmeti altı aya 
iblâğ olunur. İçlerinden altı ay hizmet etmiş
ler varsa zaten altı ay hizmet etmiştir. Artık 
onu celbetmeye lüzum yoktur. Binaenaleyh hiç 
hizmet etmiyenlerin altı ay hizmeti âzami hiz
mettir. Sonra hizmeti askeriyenin üç ayını, iki 
ayını, bir ayını yapmışlar varsa bunların mah
subu icra edilir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Milis zabitler. Ha
rekâtı Milliye zamanında hizmetlerini fazla 
bile ifa etmişlerdir. Onlar hakkında bir kayıt 
var mıdır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) -— Vardır efendim, oraya gel
diğimiz zaman ara ederim. 

RAİF EF. (Erzurum) — (A) işareti altın
da «ademiicabet ve bakaya ve firar ve teca
vüzü müddet ve nüfusu mcktûme erbabı altı 
mah» deniliyor paşam! Şimdi efrattan biri, bir 
•sene, sekiz ay, on ay hizmet etmiş, bir suretle 
mezuniyet alıp memlekete gitmiş, tecavüzü 
müddet etmiş, avdet etmemiş. Şimdi bunu da 
bu kanunla af mı edeceksiniz? Yoksa hizmete 
alıp altı ay hizmet ettirecek misiniz ? Çünkü yu
karıdaki maddede «Hizmeti askeriyelerini hev< 

ne şekilde olursa olsun ifa etmemiş» diyorsu
nuz. Müddet zikredildiği vakit, onların hizmeti 
askeriyelerini ya iki sene addedeceksiniz, ya 
dört sene addedeceksiniz. Veyahut emsallerinin 
hizmet ettiği müddetçe hizmet etmemiş olanları 
umumî hizmetle mükellef tutacaksınız gibi bu 

maddeden bir mâna çıkıyor. Halbuki bu doğru 
olamaz. Bir fert, iki sene, üç sene, beş sene hiz
met etmiş ve sonra bakayaya kalmış olabilir. 
Demin arkadaşlarımızdan birinin dediği gibi 
bir nefer, on sene hizmet ettiği halde s:m iki, 
üç sene zarfında mezuniyet almış ve tecavüzü 
müddet ettirmiş olabilir. Bunlar için maddeye 
sarahaten bir şey konmazsa her halde maddenin 
suitatbika uğrıyacağı nruhakkatır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) —• Efendim! Bunun âzamisi altı 
aydır. Eğer buyurduğunuz gibi bir sene hik
met etmişse ve ondan sonra firar etmiş veya 
bakaya kalmışsa âzamisi altı ay olduğu için di
ğerleri hiç mevzuubahsolmaz. Altı ayı ikmal et
memiş ise altı aya iblâğ edilir bu, budur. 

RAİF EF. (Erzurum) •— Şu halde «Âtideki 
müddetler nispetinde müddeti askeriyelerini ita 
etmemiş olanlar» diye bir kayıt konursa mak
sat hâsıl olacaktır. Değil mi efendim? 

VEHBİ B. (Karesi) — Hizmeti fiiliyei as
keriyenin vukuu, Harbi Umumîye mi mahsurdur, 
yoksa İstiklâl muharebatma mı? Harbi Umu
mîye veya İstiklâl muharebatma iştirak eden
ler bu kanundan istifade edebilecekler midir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Harbi Umumî de dâhil, Utiklâl 
muharebatı da dâhil... Hepsi de hizmettir. 

REİS — Müzakerenin, kifayeti hakkında 
iki takrir gelmiştir. «Müzakere kâfidir reye 
vaız'ını teklif ederim» diyorlar. (Reye reye ses
leri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendiler çok rica 
ederim. Şimdi memleketin en ağır vergisi olan 
Kan Vergisi müzakere ediliyor. Bir dakikanın. 
beş dakikanın içinde kâfi kâfi deniliyor. Mahi
yeti anlaşılmadan, mesele tenevvür etmeden 
kabul kaibul sesleri yükseliyor. Men'i Şekavet 
Kanununun bir maddesini, suiistimali muci-
bolur diye dört gün müzakere ettirdiniz; rica 
ederim acaba bu kanun o şekaveti doğuran c.3-
bapdan biri olmıyacak mı? O esbabı hazırlamı-
yacak mı? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B, (Eskişehir) — 
Hayır... Sorunuz, cevap veririm. 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz efendim. Taşrada tatbikatta en mühim 
tesirini yapacak olan kanunlardan birisi de bu
dur. Öteki yalnız şakileri alâkadar ettiği hal-
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de üç gün müzakere ettiniz. Bu bütün milletin 
alâkası olan bir meseledir. Bunun için mesele 
tenevvür etmeli. Ona göre karar verilmelidir. 

AKIP B. (Eskişehir) — Şüphenizi izah edi
niz... 

VEHBÎ B. (Karesi) — Müzakere kâfi değil
dir. Devamı lâzımdır. Madde tamamen anlaşıl
malıdır. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hak
kında Mardin Mebusu Necib Beyin ve Kara-
hisan Sahiıb Mebusu Kâ'mil Efendinin birer 
takrirleri vardır; okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir; üçüncü maddenin ay

nen kabulünü teklif eylerim. 
Mardin 

Necib 
Riyaseti Celileye 

Madenin Müzakeresi kâfidir. Reye vaz'mı 
teklif eylerim. 

Karahlsarı Sahib 
Kâmil 

REİS — Efendim kifayeti müzakereyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul kabul, 
ret ret seleri). Müzaker kâfi görüldü efendim. 
Üçüncü maddeyi reyiâlinize vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tadil teklifim var 
efendim. 

REİS — İstirham "ederim efendim. Bâzı ar
kadaşlarımız Riyasete kargı muğber oluyorlar. 
Şimdi maddeyi reyi âlinize vaz'ederken takrir 
yazacağım diyorsunuz. Rica ederim böyle mü
zakere idare olunabilir mi? Makamı Riyaset ne 
yapsın efendim? Demin zatıâliniz hiddet buyur
dunuz. Sordum, tahkik ettim. Madde reye kon
duktan sonra takririniz buraya gelmiştir. Ri
yasetin hiç hatası yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Sabahki 
mâruzâtımı reye koyup karar alsaydımz böy
le olmazdi. 

REİS — Vehbi Beyin takririni tekrar oku
yorum. efendim. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü, maddenin tamamen tayymı teklif 

eylerim. . . 
lı Teşrinievvel 1339 

Karesi 
Mehmed Vehbi 

, REİS — Efendim bu takriri nazarı dikka-
| te alanlar lütfen el kaldırsın! 
j VEHBİ B. (Karesi) — Efendim anlaşılacak 
| noktalardan birisi: 1310 dan 1315 e kadar di-
j yoruz. Bunlar şubelerden anlaşılacak. Memaliki 
I mustahlasanm kamilen kayıtları yanmıştır, 
| birçok vesaik de yanmıştır. Mesela: İzmir'in, 
j Saruhan'm, vesaiki kamilen yanmıştır. Halkın 
] da vesaiki yanmıştır. /Saman olur feveran edi-
i yoruz. «Memlekette badema iktisadiyatı düzel-
j teleğiz ve iktisadiyatı kuracağız, memleketi 
; kurtaracak iktisadiyattır» diyoruz-. 1310 dan 
I 1315 e kadar hanginizin tanıdığı vardır ki, 
i askerlik yapmamış olsun. Soruyorum. (0îı ye-
{ diliye kadar sesleri) ön yediliye kadar sen 
i güçlüsün, kuvvetlisin diye yakaladırlar götür-
\ düler. Memlekette kalanlar 1310 - 1317 ye ka-
? dar olanların bakıyetüssüyüfudur. Binaena-
| leyh bu harap vatanı imar etmek istiyorsak 
; biraz ahaliyi rahat bırakalım. Bunlar da ev-
l lerinde çalışsınlar. Şuraya bir fıkra koyuyorsu-
' nuz ve diyorsunuz ki, «Münasip görülecek za-
: manlarda ve mıntakaları dahilindeki kıtaat ve 

müessesatta şu kadar müddetle bilfiil istih
damlarına Müdafaai Milliye Vekâleti, memur-

\ dur.» 

Bü kanun çıktığı vakit memleketin en sağ
lam kolları yirmi beş yaşından yirmi dokuz 
yaşma kadar olalı gençler her gün, bugün mü 

; çağıracaklar, yarın mı çağıracaklar diye inti
zarda kalaeaklardir. On kişi mürettep istiyc-
cekler. Şube reisi gel seni münasip gördüm, seni 
münasip gördüm diyeeek. Biraz da bu adamları 
rahat bırakalim. Herkes bu memlekette kendine 
göre hizmeti vataniyesini ifa etmiştir. Eğer 
tasfiye yapıyorsak bunları tanzim ederek, tut
tuğumuz yollarda verdiğimiz kararları da mu-
hafazL edelim. Düşmanla teşriki, mesai edeni, 
bhe karşı silâh atan adamı affettiğiniz, sırada 
hizmet etmiştin, vesika getir, şunu getir, bunu 
getir diye memlekette iş görmesine müsaade et-

• miyeceksiniz. Bu madde lâzım değildir. Kati
yen-tayymı teklif, ederim* 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim kabahatin, eürmün 
affı başkadır. Vatanın muhafazası için talim ve 
teribiye öğretmek yine başkadir. Her ferdi mil
let icabında Vatanı müdafaa için elindeki si
lâhını kullanmayı öğrenmelidir; Bu, müdâ-
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faai memleket meselesidir, af meselesi mev-
zuubahis değildir. Bunu herkes öğrenmeli
dir. Sonra, Vehbi Beyefendi, «On kişi mü-
rettep istiyeeekler. Şube reisleri, gel seni mü
nasip gördüm, gel seni münasip gördüm di
yecek» diye buyurdular. 

Müdafaai Milliye Vekâleti emir vermeden 
hiçbir zaman, hiçbir kimse silâh altına alı
namaz. Vekâlet tabiî bunların bu hizmetle
rini ne vakit ifa edeceklerini takdir eder ve 
halkı mutazarrır etmiyecek bir tertip yapı
lır. Alelıtlak 1317 ye kadar herkes askere 
alınmış; herkesi affedelim; böyle olmaz. Bu 
memleketin muhafazası için herkesin silâh 
istimalini öğrenmesi lâzımdır. 

R E Î S — Efendim Vehbi Bey takririni izah 
buyurdular, Paşa Hazretleri de buna cevap 
verdiler. Şimdi Vehbi Beyin takririni na
zarı itibara alınıp alınmamak üzere reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efen
dim. Encümene tevdi edeceğiz. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) —• Efendim madde tayyolunur. 
Onun yerine başka bir şey kaim olmazsa on
lar da o vakit iki sene hizmete tabi tutulur. 
Nasıl olur? 

ARİF B. (Eskişehir) — Heyeti Celileden 
beş dakika da bendenizi dinlemeleri için istir
ham ederim. Bu mesele çok mühimdir efen
dim. Belki Vehbi Beyefendi arkadaşımız bu
nun mahiyetini tamamiyle takdir buyurmadı-
lar. (Takrir kabul olundu. Nasıl söylersiniz 
sesleri.) 

REİS — Nazarı itibara alınmak sartiyle 
reye koydum. Nizamnamemiz derki; «Nazarı 
itibara alınmak sartiyle reye konan takrirler 
encümene gider» Binaenaleyh ben demedim ki 
«Bu takriri mânayı şâmiliyle kabul eder mi
siniz?» Bu şekilde reye koymadım. Nazarı mü
talâaya alınmak sartiyle reye koydum. Ni
zamname nazarı mütalâaya alınmak sartiyle 
reye konan takrirleri encümene tevdi eder. 

Nizamname, nazarı itibara alınanları encü
mene tevdi eder. Şimdi maddeyi bu takrirle 
birlikte encümene tevdi edei'iz, encümen me
seleyi yeniden tetkik eder. Maddeyi ya tadil 
eder veyahut esbabı mucibesini bildirir. 

BİR MEBUS — Bu tay mıdır, tadil midir? 
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REİS •— Her ne şekil ve suretle olursa olsun 
ister kısmen, ister heyeti umumiyesini olsun, 
mademki nazarı dikkate alınmak sartiyle 
reye koydum. Binaenaleyh madde encümene 
gidecektir. Eğer Heyeti Muhteremeniz bu 
tarzı muvafık görmeseydi, ihtar buyururdu. 
Binaenaleyh maddeyi encümene veriyoruz ve 
dördüncü maddenin müzakeresine geçiyoruz 
efendim. 

Madde 4. — 1319 tevellütlülere kadar (dâ
hil) esnan erbabından olup da Kuvayı Milli-
yeye dâhil olmuş ve muahharan ordu nizamı 
harbine ithal edilen teşkilâtı muntazamai mil-
liyede bulunarak İstiklâli Millî Harbine fii
len iştirak etmiş bulunan efrat, hini terhis
lerinde mensuboldukları kıtalar kumandanlık
larından alelûsul hizmet vesikası istihsal et
mişlerse bunların yedlerindeki kıta vesikala
rına ve kayıtlarına göre ifa eyledikleri müd
deti hizmetleri, hizmeti fiiliyei askeriyelerine 
mahsubedilir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendiler dörtdüneü 
maddede (1319 tevellütlere kadar (dâhil) esnan 
erbabından olup da Kuvvayı Milliyeye dâhil 
olmuş ve muahharan ordu nizamı harbine 
ithal edilen teşkilâtı muntazamai mllliyede 
bulunarak İstiklâli Millî Harbine fiilen iştirak 
etmiş bulunan efrat, hini terhislerinde men
suboldukları kıtalar kumandanlıklarından...) 
Bir vesika almışlarsa mamulünbih olacaktır. 
Vesika almamışlarsa mamulünbih olmıyacak-
tır. Demek ki yaptıkları askerlik boşuna 
gidecektir. (Hayır sesleri) 

Müsaade buyurun efendim! Şimdi rica ede
rim, 1319 tevellüdüne gelinceye kadar İstik
lâl Harbinde bir Trabzonlu efendi, yahut bir 
Konyalı efendi, Ankara'ya gelmiş, istiklâli 
Millî Harbine bir bölükte, bir taburda iştirak 
etmiş, vazifesini ifa etmiş, iki sene, yahut bir 
sene askerlik yapmış. Ondan sonra alay da-
dağılmış, bu efendinin eline de bir vesika veril
memiş. Bunun emsalini gözümüzle gördük. 
(Kaydı vardır sesleri) Bu zavallı askerlerin 
eline vesika verilmediği için müddeti niza
miyesini ifa ettikten sonra şube reisinin kar
şısına gider ve «Efendim bendeniz falan yer
de askerlik ettim, zabittim şu, kumandanım 
buydu» der. Şube reisi de : Hayır ben tanı
mam, askersin. Değilsen vesikanı ibraz et. 
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«Vesikam yok efendim.» «Yoksa askersin» di- I 
yerek sevk eder. (Tabiî sesleri) 

Tabiî değil efendim. Şubeler bununla alâka
dar olacaktır ve mensubolduğu kıtalar şubei 
askeriyesine onun esamisini bildirmekle mü
kelleftir. Bu daha tabiîdir. Eğer taburlar ef
radın künyelerini doğrudan doğruya mensu-
boldukları alaylara verirler; alaylar da kendi 
şubelerine malûmat verirlerse hukuku zayi 
olmaz. Yoksa vesika almış ve fakat vesikasını 
kaybetmiş veya hiç almamış bir askere iki 
defa hizmet ettirmek zannedersem gayrika-
nunîdir. I 

ARÎF B. (Eskişehir) — Efendiler asker
likte esas, talim ve terbiyedir. Malûmuâliniz 
1317 senesinden itibaren bütün Kuvayı Mil
liye teşkilâtı kuvayı muntazamaya kalbedil-
miştir. Bu gibilere muntazam bir şekle gi
receklerine dair tebligat yapılmıştır. Bunu 
kabul edenler orduya dâhil olmuş, kabul et-
miyenler de tüfeğini alıp evine gitmişlerdir. 
Binaenaleyh teşkilâtı muntazamaya dâhil 
olmuş isimlerini sayabileceğimiz birçok kıtalar 
vardır. Bu kıtalarda hizmet etmiş olanlar 1338 
senesinde yine Müdafaai Milliyenin emriyle ter
his edilmişler ve yedlerine vesika verilmiştir. İş
te böyle kıtaatı muntazamaya dâhil olmuş, talim 
ve terbiye görmüş olanların biz hizmeti askeriye
lerini kabul ederiz. Yoksa tüfeğini alıp üç sene 1 
dağ başında dolaşmış olanların askerliklerini I 
mahsubetmekte mazuruz. Çünkü bunlar talim ve 
terbiye görmemişlerdir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Beyefendi encü
men namına söz söylüyor. Bir sual soracağım 
müsaade buyurunuz Reis Beyefendi! Alaylarda 
hizmet görmüş bir efendi böyle silâhını alarak 
evine gitmiş mi telâkki edilecektir! 

AHMED REMZİ B. (Gazianteb) — Efendi
ler hizmeti askeriyeden maksat, milletin her fer
dinin askerlik hususunda hazırlanması, talim ve 
terbiye görmesidir. Biz Harbi Umumîde 1316 
ve 1317 tevellütlüleri davet ettik. Bunlar vazi- I 
felerini ifa ederken şüphesiz talimlerini de gör- I 
düler. Askerliği de öğrendiler. Bunların hizmet
lerini bilâhara müstahfız veya sair sınıflara mah-
subetmek, zannedersem muvafıkı âdil değildir. 
Onun için bu madde «1319 tevellütlülere kadar 
esnan erbabının Kuvayı Milliyede, bilâhara ku
vayı muntazamada, yani orduda hizmet edenle-
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rin, bu hizmetlerini mademki hizmeti fi il iyeleri
ne mahsubetmektedir ve bunu kabul ediyoruz. 
Binaenaleyh Harbi Umumîde ifayı hizmet eden
lerin hizmetlerini niçin kabul etmiyoruz! Efen
diler: Harbi Umumide 1316 tevellütlülerden iki 
seneden fazla hizmeti askeriyesini ifa etmiş olan
lar vardır. Bunu arkadaşlarımızdan bâzıları bi
rinci madde münasebetiyle söylediler. Sonra 
efendiler! Burada bendeniz Zeki Beyin fikirle
rine iştirak ediyorum. Maddede bir kayıt var. 
«Hini terhislerinde mensuboldukları kıtalar ku
mandanlarından alelûsul hizmet vesikası istihsal 
etmişlerse, bunların yedlerindeki hizmet vesika
larına göre...» Bu talimatname gibi bir şeydir. 
Bu gibi şeylerin biraz vecîz olan kanuna sokul
masına hacet yoktur. Binaenaleyh şu fıkranın çı
karılarak (Hizmeti askeriyelerini ifa etmiş olan
lar) tâbiri konulursa maksat hâsıl olur, zannııı-
dayım. Çünkü ya elinde vesikası vardır. Veya 
hizmet ettiğini her halde ispat edecektir. Bina
enaleyh bu kaydın kanuna yaraşmıyacağmdan 
bendeniz kaldırılmasını teklif ediyorum ve 1316, 
1317 tevellüttüler de dâhil olsun diye Harbi 
Umumîde hizmet edenlerin bu meyana girmesini 
ve bunun için tadil teklifimin kabulünü rica 
ediyorum. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim bendeniz 
de Milis efrat ve zâbitanmdan bahsedeceğim. 
Milis efrat ve zâbitanı Harekâtı Milliye zamanın
da hakikaten hizmet etmişlerdir. Müdafaai Mil
liye Encümeni Mazbata Muharriri Bey diyorlar 
ki, «Maksat, bunların talim ve terbiyesidir. Ha
rekâtı Milliye zamanında bunlar eline silâhını 
almış, dağlara çıkmıştır. Bunun için bunlar bu 
hususta istifade edemezler. Harekâtı Milliye za
manındaki hizmetinin mükâfatını beklerken tek
rar bunlar bundan istifade edemezlerse böyle bir 
nasfet olamaz. Bu milletin, zannederim, eli silâh 
tutmadan askerlik kabiliyeti olamıyacağma kaa-
ni değilim «adın ne?» Asker; baban, kardeşin? 
Asker. Başka şey yoktur. 

Onun için hakikaten çok hizmetleri olan bu 
gençlerin biraz da işleri başında bulunması ve 
icabederse ayrıca iki sene sonra, üç sene sonra 
şubelerinde bir şey düşünülmesini teklif ediyo
rum. Hakikaten, bu kanun biraz acele geçtiği 
için bendeniz de noksan görüyorum. Bendeniz de 
arz edeceğim : Firarî ve bakayayı ve bu yüzden 
mahkûm olarak teslim olanı affediyoruz da, bu 
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adamlar bundan istifade etmiyor. Dağda elyevm 
şekavette bulunanlar istifade ediyor. Kanuna 
itaat etmemiş, Halife ordusu demişler, Yunan or
dusu demişler, o vakit cehalet neticesi orduya 
iltihak etmemiş bir fert bilâhara Harekâtı Milli-
yenin meşru' olduğunu ve memleketi kurtarmak 
için hareket ettiğini anlıyarak firarından dolayı 
nadim olarak teslim olmuş. Halbuki o vakit fi-
rarîliğinden dolayı mahkûm olmuş ve elyevm 
inadında, firarında devam edenler ve dağda şe
kavet yapanlar bundan istifade ediyor da bu gibi 
bilâhara tashihi fikreden adamlar bundan isti
fade etmiyor. Bendeniz de Makamı Riyasetten 
müştekiyim. Çünkü benim bu baptaki takririmi 
tavziha delâlet buyurmadılar. Onun için buna 
bir madde ilâve edelim... Bu yüzden mahkûm 
olmuş olanların affı için de bir madde ilâve ede
lim. Çünkü bunlar kanuna itaat etmiş ve haki
kati anlamış adamlar demektir. Bendeniz, bun
dan Milislerin de istifade etmesini rica ediyo
rum. 

Kiyaseti Celileye 
4 ncü maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim : 
1319 tevellütlülere kadar (dâhil) esnan er

babından olup, vukubulan davet üzerine Harbi 
Umumîde hizmeti askeriyesini ifa eden ve Ku-
vayı Milliyeye dâhil olmuş ve muahharan ordu 
nizamı harbine ithal edilen teşkilâtı muntaza-
mai milliyede bulunarak İstiklâli Millî Harbine 
iştirak etmiş bulunan efradın ifa ettikleri müd
deti hizmetleri hizmeti fiiliyei askeriyelerine 
mahsubedilir. 

Gazianteb 
Ahmed Remzi 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim takrir hak
kında söz söyliyeceğim. Efendiler burada anla-
şılmıyan nokta : (Vesikası olsun olmasın) mese
lesidir. Eğer vesika aranmıyacaksa o vakit bü
tün millet baştan aşağıya asker olmaz, çünkü 
hepsi de ben de çalıştım, ben de askerlik ettim 
der. 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Anladık ya, ki
me vesika verilmiştir? 

ARİF B. (Devamla) — Vesika hepsine de 
verilmiştir; yani teşkilâtı muntazamaya dâhil 
olanların hepsine vesika verilmiştir. Şayet ve
sika almamışlarsa onun için de buraya kayıt 
koyduk. Yani kayıtlarına göre dedik. Harbi 
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Umumîde hizmet etmiş olanlar, giderler; müra
caat ederler. Kayıtları varsa çıkartırlar. 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Harbi Umumî
de hizmet edip de vesika almıyanlar vardır. Hiz
met etmiş fakat vesika verilmemiş adamlar var
dır. 

ARİF B. (Devamla) — Bilmiyorum, Harbi 
Umumîde gönüllü asker var mıydı? Efendim hiz
met edenlerin kayıtları vardır, eğer bulunduğu 
müfrezede kaydı varsa ne âlâ. Yoksa hizmetini 
yapar. 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Ne âlâ'.. O hal
de ömrünün nihayetine kadar, askerlik etsin.. 

REİS — Efendim takriri nazarı itibara alı
nıp alınmamak üzere reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Gazianteb Mebusu Ahmed Remzi Beyin bu tak
ririni nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul olunmamıştır. 

Efendim maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Dördüncü maddeyi aynen kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 5. — 1297 - 1317 (dâhil) tevellütlü 
her mükellef işbu kanunun tarihi meriyetinden 
itibaren altı mah zarfında esas sicilde (yerli) mu
kayyet bulunduğu mahallin ahzi asker şubesine 
bizzat veya bulunduğu mahal ahzi asker şubesi 
ve sefaret ve şehbenderhanesi vasıtasiyle müra
caat ederek cüzdan makamına kaim olmak üzere 
mukayyet bulunduğu sınıf ve sıra numarasını 
müş'ir fotoğraflı veya eşkâlli birer vesika istih
saline mecburdurlar. Vesika istihsal etmedikçe 
bunların yalnız memaliki ecnebiyeye seyrüsefer
lerine veya her hangi resmî bir hizmete kabul
lerine müsaade edilmiyecektir. 

REİS — Efendim. Söz istiyen yok. Beşinci 
maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Beşinci mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. -, 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Fotoğraf 
meselesi çok müşküldür. 

Madde 6. — İşbu kanunun tarihi meriyetin
den itibaren altı mah zarfında dehalet ve sicile 
kaydedilmiyen nüfusu mektûme erbabiyle 1316 
ve 1317 (dâhil) numaralı firarî, bakaya, teca
vüzü müddet, ademiicabet erbabı haklarında in-
kızayı müddetten itibaren mürur edecek eyyam 
için ahkâmı kanuniye tamamen tatbik olunur. 

REİS — Söz istiyen yok, maddeyi reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 
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Madde 7. — İşbu kanunda münderiç mehil
ler her mahalde neşir ve ilân edildiğini mutazam-
mın o mahallin meclisi idaresince ve alâkadârâna 
tebliğ edildiğine dair şehbenderhanelerce tutu
lacak bir zabıt varakasiyle tesbit olunduğu ta
rihten başlar. Zabıt varakalarının bir sureti Mü-
dafaai Milliye Vekâletine irsal kılınır. 

ZEKİ B, (Gümüşane) — Efendim. Bu ye
dinci maddede mühim bir şey vardır. (İşbu ka
nunda münderiç mehiller her mahalde) diyor. 
(Her mahalde) tâbirinden maksat nedir? Tebliğ 
bir kazaya gittiği zaman veyahut vilâyetlerde 
alelûsul bir şahadetname yapılıyor. Bunun em
salini pek açık gördük. Heyeti Muhteremeniz de 
görmüştür. Her yerde neşir ve ilân edilmiş diye 
caddenin ortasına bir şey yapıştırılır. Böyle ola
cağına; her kurada ve nahiyelerde ilân edildik
ten sonra onlardan alınacak ilmühaberler neti
cesinde vilâyetler ve kazalar mazbatasını yap
sın, meclisi idareler de alelusul dediğim şekilde 
yaparak ilân edilmiştir densin. Müddeti muay-
yenesi geçer geçmez şube reisi yakasından yapı
şıyor. 

REİS — Efendim! Başka söz istiyen yok mu? 

Riyaseti Oelileye 
Yedinci maddedeki (Her mahalde) tâbirin

den sonra (ve her karyede) kaydının ilâvesini 
teklif eylerim. 

18 Teşrinievvel 1339 
Gümüşane 

Zeki 

ARİF B. (Eskişehir) — Encümen bunu ka
bul eder. 

REİS — Efendim, bu kaydın ilâvesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. (Encümen ka
bul ediyor sesleri) 

Efendim, maddeyi şimdi okunan takrir mu
cibince muaddelen reyinize arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim, encümen üçüncü madde hakkın
daki Vehbi Beyin takriri üzerine mütalâatmı 
yazmış, şimdi getirdi. Müsaadenizle onu oku
yayım. 

Üçüncü maddenin esbabı muciıbesi 
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mucibince 

hizmeti fiiliye erbabı terhis, olunmadıkça hiz
meti ihtiyatiyeye nakledilemezler. 

Harbi Umumî münasebetiyle tahtı silâha 
alman esnan erbabı kanunen tâyin olunan iki 
sene müddetin kurarından sonra terhis oluna
rak hizmeti iihtiyatiyeye nakledilememişler-
dir. 1310 .tevellüttü efrat 1330 senesi nihayetin
de silâh altına alınarak mütemadiyen ve biiâ-
fâsıla orduda kalmışlar ve ancak Lozan Mua
hedesi neticesi olarak umumi terhis meyanm-
da terhis edilmişlerdir. Bu efrat; yani (1310 -
1315) tevellüttüler hizmeti fiiliye dâhilinde ol-

, duğundan talim ve terbiyei iptidaiyeleri ya
pılmamış, bu esnan dahilindeki efradın behe
mehal celbedilerek (A, B, C) fıkralarındaki 
müddet esası dâJhilinde terbiyei askeriyeye tabi 
tutulmaları ordunun selâmeti nıoktai nazarın
dan elzemdir. 

Nazarı dikkate alınan tay teklifine Müda-
faai Milliye Encümeninin iştirak eylemediğmi 
arz eylerim. 

Müdafai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

KaraMsar Mehmed Arif 
Ali 

ALİ B. (Karahisan Sa'hib) — Efendim, va
tanımızın bugüntkü hududu ve vaziyeti itiba
riyle ne kadar nazik bir mevkide bulunduğu
muzu Heyeti Celileniz takdir eder. Bu mad
deyi biz, memleketin genç evlâdı sırasında, 
az ve çok talim ve terbiye görmüş bulunması 
itibariyle düşündük, koyduk. Malûmuâlmiz 
1310 senesinden 1315 senesine kadar olan ef
rat birinci dedecede zinde efradımızdır. İn-
deliktiza bir seferberlik yapılacak olursa ilk 
defa müracaat edeceğimiz kuvvet bunlardır. 
Ve bunlar mühimce bir yekûn teşkil ediyor. 
(Bunları bırakın biraz rahat etsin sesleri) 

Her halde mükellefiyeti âmme esası da mev-
cudolduğu halde az ve çok talim ve terbiye 
görmüş olsun mülâhazasiyle bunu koyduk. 
Tabiî biz, bir noktai nazarla ve bir mülâha
zayla 1297 den 1310 tevellütlüye kadar efradı 
affetmekte - Hükümetin noktai nazarına - son 
derecede muhalefet ettik. Dikkat buyurulmuş-
tur. Bunları Hükümet, Müecceliyeti Nakdiye 
Vergisine tabi tutmak istiyordu. Biz de onu 
k&bul etmedik. Biliyorduk ki millet üstüstüne 
seferber olmuştur. Harbe girmiştir; yaşım, 
başını almıştır. Onları başka türlü şeylerle mü
kellef tutmak doğru değildir, dedik. 1310 dan 
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1315 tevellütlüye kadar olan efrat, vatanın | 
müdafaası için evvel ve âhır müracaat edece- I 
ğimiz bir kuvvettir, bunun için üç aylık bir I 
müddeti diriğ etmıyelim, bu, sırf mülâhazatı I 
vataniyeyle konulmuş bir maddedir. I 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim! Tabiî Mü-
dafaai Milliye Encümeninin illet ve sebebola- I 
rak ortaya sürdüğü gibi, her fert vatansever I 
olmalı, ve terbiyei askeriyeyi görmeli ve de- I 
mincek zikrettiğim gibi bunlar görmüşlerdir. I 
Bunlar arasında görmedik pek az kimseler var- I 
dır. Bunlara da şayet seferberlik olursa geri I 
hizmette şurada, burada hizmet ettirilebilir. I 
Geride talim ettirilebilir. Manevralar suretiyle I 
çelbedilebilir. Fakat bendenizin bilhassa fena- I 
lık tevlidedeceğini anladığım nokta, hiçbir I 
vilâyetin Sivas'a kadar hiçbir kaydı yoktur. I 
Garp'ta Eskişehir'e kadar hiçbir defter kalma- I 
mıştır. Efradın yüzde sekseni, iki sene, üç 
sene bilhassa üçyüz onlular, sekiz sene hizmet I 
ettikleri halde hizmetlerini mübeyyin vesika I 
ibraz edemiyeceklerdir. Binaenaleyh birçok I 
suiistimalâtm kapısı açıldığı gibi 1310 dan I 
1315 tevellütlüye kadar olan efrat ki memle- I 
kette bilgileri en sağlam olan ve bugün ik'tisa- I 
diyatımıza hizmet edecek kısımlardır; ziraatı- I 
mizde, sanayiimizde en çok âmil olacaklardır. I 
Bunlar hiçbir hizmet tutamıyacaklardır. Çünkü I 
celbedileceklerdir; çünkü emre amade olacak- I 
lardır. Ne zaman çağrılacaktır? Belli değildir. I 
Hizmet eden hangisi olduğu muayyen değildir. I 

HAKKI B. (Van) — Hizmet etse de yine I 
çağırırlar. I 

VEHBİ B. (Devamla) — Evet, etse de yine I 
çağıracaklar. Bendenizde buna kanaati vâsia I 
vardır. Bu itibarla memleketimizin vaziyeti ik- I 
tisadiyesine ve bilhassa memlekette idarî teş- I 
•kilâtın, askerî teşkilâtın henüz intizam kes- I 
betmemiş olmasına binaen - teşkilâtı adliyeden I 
maksadım kuyudattır, asla aleyhtar olmamakla I 
•beraber - birisi hizmeti yapar; diğeri yapmaz. I 
Tabiî bunun doğru bir şey olmadığını biliyo- I 
rum - tesviye ve tasfiyei hesaba t için bundan baş- I 
ka çare yoktur. 1310 - 1315 ıtevellü'tlüler için I 
yapılacak muamelelerden sarfınazar edilmelidir. I 
Teıtkikata koyulacak olursak gençlerin yüzde I 
yüzünü taciz edeceğiz ve birçok karışıklıklara I 
sebebiyet vereceğiz. O adamları yeniden celbet- I 
meye çalışacağız ve birçok suiistimallere kapı I 
açacağız.., 1 
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ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Malûmuâliniz, 
hazarî kadromuz tesbit edilmek üzeredir. Erkânı 
Ha.rbiyei Umumiyece hizmeti askeriye tenkis 
edilmiştir. İhtimal ki vakit vakit ziraat zaman
larında efradı da terhis edeceklerdir. Biz, 
vâki olan endişe üzerinde de imali fikrettik. Bun
lar ne suretle ve nasıl celbedileceklerini ken
dilerinden 'Sorduk; Ordu Dairesi Reisinden isti
zan ettik. Zaiten verilecek tahsisat itibariyle 
- bütçe itibariyle - büyük bir miktarda bunla
rın celbedilip silâh altına alınması mümkün 
değildir. Muayyen bir miktarda silâh altına alı
narak hazarî kadroyu teşkil için ve mezuniyet 
verilenlere muadil olmak üzere muayyen za
manlarda birer milktar celbedilerek bunların 
talim ve terbiyesini bulundukları mıntakada 
yaptıracaklarını kendilerine taahhüdettirdik 
ve müşMilâta mâruz bırakmamak şartiyle talim 
ve teribiye ettirmelerini tekeffül ettirdik ve li
sanından dinledik, ondan sonra bu maddeyi koy
duk; endişe varit değildir. 

REFİK B. (Konya) — Efendim bendeniz 
usul hakkında, damiyen esas hakkında mâruzât
ta bulunacağım : Beş dakika evvel üçüncü 
maddenin tayyı hakkında muhterem refikim 
Vehlbi Bey tarafından verilen takrir, Heyeti 
Celille tarafından ittifaka yakın bir surette na
zarı dikkate alınmış ve encümene 'gönderilmiş
ti. Takririn mahiyeti maddenin tamamiyle 
tayyı şeklindeydi. Binaenaleyh encümen, Heyeti 
Celile tarafından beş dakika evvel ittifaka ya
kın bir ekseriyetle nazarı dikkate alınarak 
gönderilen ve tay esasını ihtiva eden bir tak
rir üzerine, eski nokitai nazarında yeniden 
ısrar eden bir .mazbatayla Heyeti Celilenizin 
önüne gelebilir mi? Bu mesele bittabi nazarı 
dikkate alınmaya lâyıktır. Sonra birinci mad
deyle ademiiıeabet, bakaya, firar, tecavüzü müd
det ve nüfusu mektûme erbabı... Hakkında bir 
affı umumi kabul edilmiştir. 

Burada üçüncü maddenin «A» fıkrasında tek
rar bunun zikri maddenin kabulü için ısrar gi
bi bir şey... Müsaadeleriyle söylemek mecburi
yetini hissediyorum. Üçüncü maddenin istihdaf 
ettiği mesele her ne suretle olursa olsun; hiz
meti fiiliyeleri Devletçe tehir kılınmış olanlar
dır. Bunlar kimlerdir?... Bunlar, hepimizce 
malûm olduğu üzere telgrafçılar, müs'tahdemîni 
Devlet ve Hükümet, slmencUferçiler ve saire, 
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yani 1310 - 1315 tevellütlü olanlar işte bun
lardır. Bu kanunun üçüncü maddesine tevfi
kan bunlar, silâh altına alınmak isteniyor. 
Evet haddizatında bu üç aylık hizmet, hiçbir 
şey değildir - bir arkadaşımızın işaret ettiği gi
bi - bir şey değildir. Ama, ne zaman beni çağı
racaklardır; ne zaman bize lüzum olacaktır? 
Diye ibu tevellütlü efrat, memleketimizin ikti
sadiyatında esaslı işler tutmak kudretini ken
dilerinde bulamayacaklardır; bu bir. İkincisi
ni ; düşününüz bir taraftan şirketlerdeki müs
tahdeminin... Her hangi bir şirketle yaptığımız 
mukavelelerde, müstahdemlerinin Türk olma
sında, memleketin sahibi hakikisi olan Türk'
ten olmasında ısrar ediyoruz ki, bu çok gü
zel bir esastır. Şimdi biz bunları davet ettiği
miz zaman, müdafaa ettiğimiz bir esastan ayrı
lacağız; yani şirketlerde anasırı sairenin istih
damına kendi elimizle yol açacağız. Sonra tel
grafçılar vardır. Evet! Askere gitmemişlerdir; 
silâh atmamışlardır. Fakat onlar da İstiklâl 
Müdafaasında, İstiklâl Muharelbesinde en mü
him bir âmili zafer olmuşlardır, (ön safta ses
leri) Bunların bu hizmetlerini nazarı itibara 
almıyarak silâh altına alacaksınız. Telgrafçılık 
da başlılbaşma bir sanat ve ihtisas meselesidir. 
Bunun üzerine o da müşevveş bir halde kala
caktır. Ondan sonra üçüncü olmak üzere, gaze
teciler ve saire ve saire... Şuıbe muamelâtındaki 
müzebzep muameleyi, işleri burada uzun uza-
dıya teşriha lüzum görmüyorum. Şube reisi ve 
memurlarını lüzumsuz yere birtakım iştigalât 
karşısında bırakacaksınız ve bu memlekette 
nahoş birtakım tesirler yapacaktır. Onun için 
madem ki bu kanunu kabule saik olan şey, za
feri millî şerefine tasfiyei hesabattan ibarettir. 
Esastan ayrılmıyalım. Bu esası kabul ettikten 
ve tasfiyei muameleye doğrudan doğruya ve 
müttefikan karar verdikten sonra; 1310 - 1315 
tevellütlü efrada, gelin! Şurada ve burada is
tihdam edeceğim demek... 

ARİF B. (Eskişehir) — Ordunun menafii 
böyledir. 

REFİK B. (Devamla) — Belki tasavvur edi-
lemiyen vakayia sebebiyet verir. Çok rica ede
rim, zaten Heyeti Celileniz tay esasını kalbul 
etmiş ve bunu encümene göndermiştir; artık 
encümen bunun üzerinde ısra^r edemez. Efendi-
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ler! Nerede kaldı ki, Adliye Encümeni müşte
reken müzakere edecekti. Bendeniz de Adliye 
Encümeninin bir âzası olmak sıfatiyle tama
men bu fikirdeyim. Yani tayyı lâzımgelir kana
atindeyim. Çok rica ederim, bunda ısrar ede
lim. Zaten tayyı lâzımgelir, çünkü karar veril
miştir. 

ALİ B. (Karahisarı Sahi'b) — Efendim biz, 
'bilhassa bendeniz, Müdafaai Milliye Encüme
ni Reisi olduğum için askerlik noktai nazarın
dan kanaatimi, fikrimi söyledim. Şimdi Heyeti 
Oelilenizin vicdanına müracaat ederek mese
leyi biraz daha tavzih etmek isterim : Hepimiz 
biliriz ki, şehirli efrat şurada, burada ufak tefek 
birer vazife bularak hizmeti askeriyeyi birer su
retle ifa etmiştir. Zavallı, köylü, âcizler, biçare
ler, cephede bulunmuştur. Maddî ve manevî fe
dakârlığı daha ziyade olarak yapmıştır. Bu o de
mektir ki, şurada, burada askerliği idare eden ef
rada şimdi de talim ve terbiye yaptırmıyalım. 
Üç dört aylık hizmeti vatan gayesiyle kabul et
memek kadar bir şey doğrusu bendeniz düşüne
miyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
sahibi takririm. Müsaade buyurunuz efendim. 
Askerî Encümeninin noktai nazarına hepimiz 
iştirak ederiz, vatanî hizmette herkes faal olma
lıdır. Fakat köylü ve şehirli hakkındaki mülâha
zat belki hakikata tevafuk edebilir. Fakat mese
le nedir? Mesele, tasfiyei hesabat meselesidir ve 
bunu tatbik ettiğimiz halde hâsıl olacak netayiç 
meselesidir. Bendeniz Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerine soruyorum : Sivas'tan Erzu
rum'a, Eskişehir'den İzmir'e, Trakya'nın - bence 
Trakya yok ya - Edirne'nin son hududuna kadar 
nerede defter tutmuşlardır, nerede tutacaklar
dır? Ve bilhassa o zavallı köylülerin vesaiki da 
yanmıştır. O köylü nasıl kapı kapı dolaşacaktır? 
Gerek encümenden ve gerek Müdafaai Milliye 
Vekili Paşaf Hazretlerinden rica ederiz, onlar 
askerlik ruhiyle muvafakat edemezler; fakat ıs
rar etmesinler! Biz de bunu biran evvel intace-
delim. (Reye reye sesleri) 

REİS — Efendim! Erzurum Mebusu Halet 
Bey ve rüfekasımn takriri vardır. Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Maddenin esasen tayyı nazarı dikkate alı-



i : 38 18 . 10 . 1339 C : 3 

narak encümene havale edilmişti. Maddenin tay-
yınm reye konulmasını teklif ederiz. 

Erzurum Konya 
Halet Mustafa 

Erzurum 
Raif 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim! Encüme
nimiz tayya kısmen taraftardır, Onu izah edece
ğim, bir dakika müsaade buyurun. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Ordu Mebusu Faik Be
yin takriri var, onu da okuyalım : 

Riyaseti Ce'lileye 
Müzakere kâfidir. 
Müdafaai Milliye Encümeninin noktai nazarı 

prensip itibariyle doğru olmakla beraber birçok 
memleketlerin istilâlar dolayısiyle ahzi asker şu-
abatı evrakının yanmasından ve zıyaa uğrama
sından dolayı bir maddei kanuniyenin kemali adi 
ile tatbikine imkân göremiyorum. Müdafaai Mil
liye Encümenine teşekkürle beraber tay teklifi
nin reye konulmasını teklif ederim. 

Ordu 
Faik 

REİS — Efendim takrirleri ikmal ettik, Or
du Mebusu Faik Beyin takririni reye vaz'ediyo
rum: Müzakerenin kifayetini ve bu maddenin 
tayyını teklif ediyorlar. Evvelâ kifayeti müzake

reyi sonra da maddenin tayyını reye koyacağım: 
I Kifayeti müzakereyi kabul edenler lütfen el kal

dırsın. Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. "Üçün-
| cü maddenin tayyma taraftar olanlar lütfen el 

kaldırsın. Madde tayyolunmüştur. (Alkışlar). O 
halde maddelerin numarası değişecek. 

Şimdi efendim eskiden 8 nci ve şimdi 7 nci 
olan maddeyi okuyoruz : 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Yedinci madde kabul edilmiş
tir. 

Keza dokuzuncu madde de 8 nci madde ölü
yor : 

Madde 8. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye, Dahiliye, Hâriciye ve Maliye 
Vekilleri memurdur. 

REİS — Sekizinci maddeyi kaimi edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Sekizinci madde kabul 
edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umümiyesini reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kanunun heyeti umumiyesi ka
bul edilmiştir. 

Efendim Cumartesi günü saat birbuçukta iç
tima' edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Oelse; saat : 5,15 

> - < • * * — • -
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Terhis olunan ihtiyat zabitamna tahsisat itası hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Ata B. (Niğde), Kadri B. (Siverek), Ahmed 
ŞükrüB. (Dersim), Salih B. (Bozok), Mustafa 
Ef. (Konya), Haydar Rüşdü B. (Denizli), Mus
tafa Necati B. (izmir), Hasan Rıfkı B. (Edir
ne), Fuad B. (Lâzistan), • Tunalı Hilmi B. 
(Zonguldak), Ali Fetlıi B. (îsitanbul), İsmail 
Kemal B. (Çorum), İsmet B. (Çorum), Kâzım 
B. (Ergani), Faik B. (Ordu), Galih B. (Niğ
de), • Mustafa Zeki B. (İzmit), Refik B. (Kon
ya), Şeyih Safvet Ef. (Urfa),. Ali B. (Lâzistiam), 
Mehmet B. (Çanakkale), Celâl Nuri B. (Geli
bolu) , Şükrü B. (İzmit),: Avni B. . (Bozok), 
Abrdin B. (Sıaruhan), Hamdi B. '(Ordu), Şük
rü B. (fclmir), Mehmed Saibri B. (Saruhan), 
Kemal B. (Saruhan), Hamdi B. (Zozok), Der
viş B. (Mardin), Talât B. (Ardahan), Ahmed 
Süreyya B. (Karesi), Mahmud Ef. (Siverek), 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri),- Musa Kâzım Ef. 
(Konya), Naim Hazım B. (Konya), Veysel 
Rıza B. (Gümüşane), Melımed Ef. (Bolu). 
Hilmi B. (Artvin), Halil Hûlki Ef.. (Siird), 
Hulusi B. (Karesi), Abdullah B. (Trabzon), 
Ham Kâmil Ef. (Tokad), Şükrü B. (Bolu), 
Hâlid B. (Kastamonu), Şevket B. ('Giresun), 
Besim B. (Mersin), Talhir Ef. (Giresun), Ho-
ica Esad Ef. (Menteşe), Ali Sururi B. (Balı
kesir). Ali Rıza B. (İstanbul), Ali B. (Kara-
ıhisarr Sahib), Kâzım Pş. (Karesi), Şeref B. 
(Diyarfoekir), Hasan Fdhmi B. (Gümüşane), 
Ali !Süruri Ef. ('Karalbisıarı Şarki), Talât B. 
(Üanik), Hakkı B. (Van), Taihsin B. (Aydın). 
Mazihar Müfid- B. (Denizli), Râsilh Ef. (An
talya), Osman Kadri B. (Muş), -Ahmed Malhir 
B. (Kastamonu), Arif B. (Eskişehir), îibralhim 
B. (Van), Kâmil Ef. Karahisan Sahib), Ra-
gılb B. (Zonguldak), Abdürrezzak Çelebi. Ef. 
(Mardin), Rasim B. (Ertuğrul), Fikret B. 

(Ertuğrul), Murad B. (Antalya), Süleyman 
sSudi B. (Bayezid), Faik B. (Tekirdağ), Mah
mud Celâl B. (İzmir), Şahin Ef. (Gazianteb); 

Rüşdü Pş. (Erzurum), Muammer B. (Sivas), 
Halis Turgud B. (Sivas), Mustafa Fevzi Ef. 
(Saruhan), Reşad B. (Saruhan), Esad B. 
(Amasya), Şükrü B. (Çanakkale), İbrahim 
Süreyya B. (İzmit), Neeib B. (Mardin), Ali 
Rıza B. (Muş), Mustafa Şeref B. (Burdur), 
Hüsnü Ef. (İsparta), Hâfiz İbrahim Ef. (İs
parta), Zekâi B. (Aydın), 'Süleyman Sırrı B. 
(Bozok), Maztear B. (Aydın), Münib B. 
(Van), İbrahim B. (Ertuğrul), Hakkı Tarık 
B. (Giresun), İhsan B. (Ankara), Raif Ef. 
(Erzurum), Eyyüb Sabri Ef. (Konya), Hacı 
Mehmed Ef. (Maraş), Tevfik Fikret B. (Kon
ya), Talât B. (Kângırı), Vehibi B. (Karesi), 
Halil B. (Ertuğrul), Raıgıb B. (Kütahya), Mü
nir B. (Çorum), Halil B. (Ordu), Halil B. 
(Zonguldak), Hazım B. (Niğde), İsmail B. 
(Ordu), Ziya B. (Kângırı), Saıbit B. (Er
zincan), Ali Sadi B. (Kozan), Muammer Müm
taz B. (Ankara), Rahmi B. (Trabzon), 
Emin B. (Tokad), Ahmed Saki B. (Antal-
va), Mustafa Fevzi B. (Konya), Ziya B, 
(Erzurum), Feridun Fikrî B. (Dersim),-
Zeki B. (Gümüşane), Münir B. (Erzurum), 
Hasan Necati B. (Bursa), Hasan B. (Trabzon), 
Sai'b B. (Kozan), Ali. Ef. (Urfa), Süleyman 
Neemi B. (Canik), Emin Cemal B. (Bolu)^-Hay
dar Âdil B. (Karesi), Faik B, (Edirne); Vâsıf 
B. (Saruhan), Cudi Pş. (Siverek), İzzet Ulvi 
B. (KarahisaTi Sahib), Hâlid Mazhar B. (Kay
seri), Rıfat B. (Kângırı), Muhiddin B. (Elâ- : 

ziz), Ali Fuad Pş. (Ankara), Abdülgani B. 
(Maraş), Refet B. (Bursa), Ali.Rıza Ef. (Amas
ya), .••-.• 

(Reddedenler) 

Neeib Al iB. (Denizli), ' ' 

(Müstenkifleri) 

Süleyman Sırrı B. (Trabzon), İhsan B. 
(Ergani),• Ali Rıza B. (Kırşehir), Ahmed Rem
zi B. (Ga^zianteb), , 
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Mekatibi Askeriye talebesiyle ihtiyat zabit namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâde 
hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Şakir B. (Çatalca), Avni B. (Bo«ok, Hilmi 
B. (Artvin), Recai B. (Ordu), İzzet Ulvi B. 
(Karahisarı Sahi'b), Safvet B. (km.it), Dr. Re
fik B. (İstanbul), Süleyman Sim B. (Bozok), 
Rahmi B. (Trabzon), Hasan B. (Trabzon), 
Hüseyin Baki B. (Burdur), Cevad Ahbas B. 
(Bolu), Hüseyin Necati B. (Bursa), Dr. Fuad 
B. (Kırkkilise), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), 
Ahmed Perid B. (Kütahya), Ahmed Süreyya 
B. (Karesi), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Ab
dullah B. (Trabzon), Talât B. (Ardahan), Meh-
med B. (Karesi) Yahya Galib B. (Kırşehir), 
İbrahim B. (Ertuğrul), Derviş B. (Mardin), 
Halil B. (Ordu), Mehmed Sabri B. (Saruhan), 
Rıza B. (Amasya), Emin B. (Tokad), Ziya B. 
(Kângırı), Ali Şâdi B. (Bokan), Halil B. .(Er
tuğrul), Hacı Mehmed Ef. (Maraş), Mustafa 
E l (Konya), Hazım B. (Niğde), Fuad B. (Kon
ya), Şefik B. (Bayezid), Hakkı B. (Van), 
Şahin E l (Gazianteb), İsmail B. (Ordu). Gazi 
Mustafa Kemal Pş. (Ankara) llyas Sami Ef. 
(Muş), Ziya Gökalp B. (Diyarbekir), Halis 
Turgud B. (Sivas). Ahmed Remzi B. (Gazian
teb), Tahsin B. (Aydın), Şükrü B. (İzmir), 
Feridun Fikrî B. (Dersim), Ahmed Şükrü B. 
(Kocaeli), Ragıp B. (Kütahya), Arif B. (Eski
şehir), Rasim B. (Sivas), Mehmed Ef. (Bolu), 
Osman Niyazi B. (Karesi), Resul B. (Bitlis), 
Sabit B. (Kayseri), Mur'ad B. (Antalya), Ho
ca Esad Eıl (Menteşe), Fethi B. (İstanbul), 
Necib B. (Mardin). Râsim B. (Ertuğrul), İb
rahim B. (İzmit), Ali Ef. (Urfa), Mustafa Zeki 
B. (İzmit), Hamdullah Subhi B. (İstanbul), 
Mehmed B. (Diyarbekir), Ali B. (Lâzistan), 
İhsan B. (Ergani), Hilmi B. (Ankara), Reşad | 
B. (Saruhan), Raif E l (Erzurum), Faik B. 
(Edirne), Hamdi B. (Bozok), Zülfi B. (Di
yarbekir), Falih Rıfkı B. (Bolu), Zekâi B. 
(Aydın), Mustafa Şeref B. (Burdur), Ali Sü-
ruri E l (Karahisarı Şarki), İbrahim Süreyya 
B. (İzmit), Mustafa Necati B. (İzmir), Hay

dar Rüşdü B. (Denizli), Ali Fuad Pş. (Anka
ra), İhsan B. (Ankara), Süleyman Sudi B. 
(Bayezid), Mazhar Müfid B. (Denizli), Meh
med Emin B. (Karahisarı Şarki), Nunus Nâdi 
B. (Menteşe), Dr. Mustafa B. (Çorum), Kad
ri B. (Siverek), Talât B. (Kângırı), Müker-
rem B. (İsparta), Rüşdü Pş. (Erzurum), Şük
rü B. (Çanakkale), Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta), Rehmi B. (İzmir), İsmet B. (Çorum), 
Abdürrahman Şeref B. (İstanbul), Münir B. 
(Erzurum), Ali Rıza B. (Muş), Ata B. (Niğ
de), Hakkı Târik B. (Giresun), Fuad B. (Lâ-
zistan), Kâzım Pş. (Karesi), Dr. Tevfik B. 
(İçel), Ali B. (Karahisarı Sahib), Faik B. 
(Ordu), Hâlid B. (Kayseri), Şevket B. (Gire
sun), Ali Rıza B. (İstanbul), Ali Rıza B. 
(Kastamonu), Süleyman Sırrı B. (Trabzon), 
Hâlid B. (Kastamonu), İbrahim B. (Van), 
Rifat B. (Kângırı), Salih B. (Bozok), Ali 
Şuuri B. (Balıkesir), Süleyman Necmi B. (Ca-
nik), Vâsıf B. (Saruhan), Tâhir Ef. (Gire
sun), Hasan Rıfkı B. (Edirne), Kemal B. 
(Saruhan), Mahmud Ef. (Siverek), Hamdi 
B. (Ordu), Veysel Rıza B. (Gümyşane), Ah
med Muhtar B. (Trabzon), Ahmed Şükrü B. 
(Dersim), Sabit B. (Erzincan), Hulusi B. 
(Karesi), Rahmi B. (Sivas), Abdülkadir B. 
(Maraş), Tevfik Fikret B. (Konya), Hafız 
Emin E l (İçel), Mustafa Abdülhalik B. (Kân
gırı), Abdürrezzak Çelebi Ef. (Mardin), Mus
tafa B. (Elâziz), Halet B. (Erzurum), Dr. 
Fikret B. (Ertuğrul), Ferid B. (Çorum), 
Emin Cemal B. (Bolu), Mustafa Ef. (Konya), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Mehmed B. (Çanak-
kale), Mahmud Celâl B. (İzmir), Receb B. 
(Kütahya), Ahmed Saki B. (Antalya), Râsih 
E l (Antalya), Mahir E l (Kastamonu), Nec-
meddin Molla B. (Kastamonu), Esad B. (Amas
ya), Mustafa İbrahim E l (İsparta), Galib B. 
(Niğde), Şükrü Kaya B. (Menteşe), Haydar 
Âdil B. (Karesi), Münir B. (Çorum) 

(Reddedenler) 
Emin B. (Eskişehir), Münih B. (Van) 

(Müstenkifler) 
Tasan Fehmi E l (Kastamonu), Ziya B. | (Çorum), 10 râimsiz 

- • • -~m>9<^ ı 

http://km.it


i : 33 18 .10 . 1339 C : 3 

tzalei Şekavet Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Ali Rıza B. (Kırşehir), Abdülkadir B. (Ma-
raş), Ali Rıza B. (Muş), Ahmed Ferid B. 
(Kütahya), Halil B. (Ertuğrul), Hüseyin Ne
cati B. (Bursa), Hasan Fehmi Ef. (Kastamo
nu), Rıfat B. (Kângırı), Şakir B. (Çatalca), 
Derviş B. (Mardin), Mustafa Abdülhalik B. 
(Kângırı), Şükrü B. (Bolu), Receb B. ((Kü
tahya), Nazmi B. (Hakkâri), Vehbi B. (Ka
resi), Avni B. (Bozok), Hafız Emin Ef. (İçel), 
Talât B. ((Ardahan), Veysel Rıza B. (Gü-
müşane), Ahmed Remzi B. (Gazianteb), Nu
ri B. (Kütahya), Emin B. (Tokad), Cevdet B. 
(Kütahya^ Refet B. (Bursa), Ali Ef. (Urfa), 
Faik B. (Tekirdağ), Şükrü B. (İzmir), Necmed-
din B. (Kastamonu), Ahmed Mahir B. (Kasta
monu), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Mahmud 
Oelâl B. (İzmir), Resul B. (Bitlis), Falih Rıfkı 
B. (Bolu), Mahmud Ef. (Siverek), Osman Ni
yazi B. (Karesi), Tunalı Hilmi B. (Zonguldak), 
Murad B. (Antalya), Dr. Fuad B. (Kırkkilise), 
Fethi B. (İstanbul), Ziya Gökalp B. (Diyarbe
kir), Galib B. (Niğde), Ahmed Şükrü B. (Der
sim), Ahmed Şükrü B. (Kocaeli), İhsan B. (Er
gani), Abdürrezzak Çelebi Ef. (Mardin), Ali 
Rıza B. (Kastamonu), Celâl Nuri B. (Gelibolu), 
Yahya Galib B. (Kırşehir), İsmail B. (Ordu), 
Dr. Refik B. (İstanbul), Dr. Tevfik B. (İçel), 
Hacı Mehmed Ef. (Maraş), Süleyman Sırrı B. 
(Bozok), Mehmed B. (Diyarbekir), Cevad Ab-
bas B. (Bolu), Ali Sahib B. (Kozan), Ali B. 
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İÇTİMAİ ÂTİ 

1. — Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide 

3. — Müzakere edilecek mevad 
1. — Posta kanun lâyihası (Encümende) 
2. — Mütareke bidayetinde vatanın emri mü

dafaası maksadiyle ika'edilen ceraim hakkında 
kanun lâyihası 

3. — Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden mahkûmînin affına ve müebbeden küreğe 
ve kalebentliğe nefye mahkûm bulunanların ce
zalarının onbeş sene kürek ve kalebentlik ve nef
ye tahviline dair kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası 

4. — Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununun tadili 
hakkında 1/42 numaralı lâyihai kanuniye ve Da
hiliye ve Nafıa Encümenleri müşterek mazba
tası 

5.,--?- Kambiyo kanun lâyihası 
6. — 2 Teşrinisani tarihinin iydi millî addi 

hakkındaki teklifler 
7. — Suiistimalden maznun binbaşı lûtfi 

Efendi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresine Adliye Encümeni mazbatası 

8. — Birinci devrede mebus bulunan zâbita-
nın vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası ve teklifi ka
nunîsi 

9. — Evkafı mülhaka fazlalarından alınmak
ta olan mali maktuun ilgasına dair lâyiha ve 
Seri'ye Encümeni mazbatası 

10. — Memurini saire misillû idarei hususi
ye memurlariyle mâzulin ve mütekaidin evlâtla
rının mektep ücretleri hakkında bir karar itti
hazına dair Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efendi
nin takriri 

11. — Takdirnameyle usulü taltif hakkında
ki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye En
cümeninin üç kıta mazbatası 
•> 12. — İstiklâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

13. — Etıbbanın hizmeti mecburiyesi hakkın
daki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni' mazbatası 

14. — Konya ovası ıskası hakkındaki lâyiha 
ve tkeilfi kanunîye Nafıa Encümeni mazbatası 

— 798 

RUZNAMESİ 

15. — Mahkûmîninin tarik bedelâtı nak-
ddyesinin teciline dair lâyiha ve teklifi kanu
nîye Nafıa Encümeni mazbatası 

16. — Yirmi dörde münkasim saatin ka
bulü hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Be
yin takriri 

17. — Malmüdürlerinin vekâletince tâyini 
hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kavanîni Ma
liye Encümeni mazbatası 

18. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tezkere ve Kavanîni Maliye En
cümeni mazbatası 

19. — Fransızlar zamanında müsadere edi
len mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanîni 
Maliye Encümeni mazbatası 

20. — Memurini Mülkiye Tekaüt Kanunu
nun tadiline dair teklif ve Kavanîni Maliye 
Encümeni mazbatası 

21. — Nizamname ve talimatnameler hak
kında Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ve 
Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efendinin teklifi 
kanunîsi 

22. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hak
kında Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin tak
riri. 

23. — Devletin alâmeti mahsusasmı havi 
meskukât darbı hakkında icraî bir karar ita
sına dair tezkere ve encümen mazbatası 

24. — Meclisi İdare âzalarının vergi kaydı 
hakkında teklifi kanunî ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

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

26. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
146 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere ve 
encümen mazbatası • 

27. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

28. — Belediye Kanununun 19 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında tezkere ve encümen maz
batası 

29. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkın
da teklifi kanunî ve şayanı müzakere olma
dığına dair Nafıa Encümeni mazbatası 
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30. — Şûrayı Devletçe 16 Marttan sonra ve

rilen kararlar hakkındaki (4/30) numaralı Me
murin Muhakemat Encümeni Riyasetinin tez
keresi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

31. — Düyunu Umumiye kadrosunun hemen 
tesbitine bir karar itasına dair Lâzistan Me
busu Ekrem Beyin (4/102) numaralı takriri 

32. — Darülfünun müderrisliğiyle mebuslu
ğun içtimai hakkında bir karar verilmesine 
dair Saruhan Mebusu Vâsıf Beyle Refikle
rinin (4/100) numaralı takirri 

33. — Ordulardaki fazla hayvanatın muhta-
cîni zürraa sureti tevzii hakkında istanbul Me
busu Ali Rıza Beyin (2/59) numaralı teklifi 
kanunîsinin esasen temin edilmiş bulunduğu 
cihetle yeniden kanunu mahsus tanzimine ma
hal görülmediğine ve ancak vesaiti nakli
yeye ait mazbataların da tekâlifi milliye maz
bataları misillû nakit makamında kabulüne 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

34. — Diyarbekir - Muş arası ve Erzu
rum - Hınıs - Muş arası yollarının inşası ye 

tasviben Nafıa Vekâletine havalesi temenni-
yatma dair Siird Mebusu Halil Hulki Efen
di ve rüfekasmm (4/97) numaralı takriri 

35. — İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri ve 
ipeği havi mensucatın Gümrük Resmi hak
larında (3/62) ve (3/109) numaralı teklifi ka
nunî ve tezkereye ve Kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları 

36. — Konya Darüleytamı için tahsisat 
itası hakkmda (4/88) ve (3/153) numaralı 
teklifi kanunî ve Muvazened Maliye Encümeni 
mazbatası 

37. — Müterakeyi mütaakıp hizmete alman 
mütekaidin hakkında (2/21) numarlı teklifi 
kanunî ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

38. — Kastamonu Vilâyeti Encümeni vilâyet 
âzasmlan Taşköprülü Tevfik Efendi hakkındaki 
(4/27) numaralı evrakın Tetkiki Muhakemat 
Encümenine tevdiine dair Dahiliye Encümeni 
mazbatası 






